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Sammanfattning 

Vägytans kondition är av betydelse för cyklisternas komfort och olycksrisk. Jämna och fina 

vägar är en förutsättning för att cykeltrafiken skall kunna ta större andel i dagens 

transportsamhälle. Kvaliteten på cykelvägarna i Sverige varierar väldigt mycket och en av 

anledningarna till detta är att det saknas objektiva metoder för bedömning av vägarnas 

standard. Fokus för detta examensarbete, är att hitta ett samband mellan en vägbanas profil 

och de färdvibrationer en person utsätts för då hon eller han cyklar där. Utifrån dessa samband 

har en modell framtagits, som utifrån vägens profil beräknar färdvibrationen för cyklisten. 

Vibrationer påverkar människokroppen på ett negativt sätt och kan bl.a. leda till försämrad 

säkerhet, då motoriken påverkas. Dessutom påverkas komfortupplevelsen genom att 

vibrationerna kan upplevas som obehagliga. I standarden SS-ISO 2631-1, anges acceptabla 

vibrationsvärden med hänsyn till komfort.  

Undersökningen inleds med en litteraturstudie om cykelvägar, vibrationer och de föreskrifter 

som finns i SS-ISO 2631-1. Därefter har en mätning av färdvibrationer för cyklar utförts på 

fem olika teststräckor. Vägprofilen på teststräckorna uppmättes och resultaten från de olika 

mätningarna sammanställdes. Sammanställningen går ut på att kombinera de båda 

mätningarna och har slutligen gett upphov till en modell för beräkning av vibrationen utifrån 

vägprofilen.  

Resultaten från mätningarna tyder på ett starkt samband mellan vägprofil och färdvibrationer. 

Cykelns hastighet påverkar också färdvibrationerna. I modellen som tagits fram presenteras 

en ny variabel, texturhastigheten, som har ett linjärt samband med vibrationen. Detta 

examensarbete kommer förhoppningsvis användas som ett hjälpmedel vid framtida objektiva 

tillståndsbedömningar av cykelvägar. 
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Abstract 

The condition of the road surface is of significant importance for the comfort and accident 

risk of cyclists. A road surface which is even is a basic condition in order for the cycle traffic 

to gain shares in the total transportation system. The condition and quality of the bicycle 

paths, in Sweden, differs a lot and one reason might be that there are no objective methods for 

quality and condition assessment of cycle paths. This master thesis focuses on finding a 

correlation between the road profile and the vibration magnitudes a person is exposed to when 

bicycling on the road. From this correlation, a model is developed, to calculate the vibration 

magnitudes from the road profiles.  

Vibration affects the human body negatively and might lead to decreased safety, when the 

motoric skills are affected. In addition, the comfort is affected, and vibration might cause 

discomfort. In the SS-ISO 2631-1 standard, acceptable values of vibration magnitude for 

comfort are given.  

This investigation begins with a study of literature considering cycle paths, vibration and the 

regulations in SS-ISO 2631-1. The profiles and vibrations are studied in five different road 

sections. The compilation starts out by combining the two measurements (vibration and 

profile) and it finally results in a model, which calculates the vibration magnitudes from the 

road texture and the velocity of the bicycle. 

The results from the measurements show a strong correlation between the road profile and the 

vibration magnitude. The velocity of the bicycle affects the vibration magnitudes as well. The 

model introduces a new variable, the texture velocity, which correlates to the vibration 

magnitudes linearly. This master thesis will hopefully work as a tool for objective assessment 

of the condition of cycle paths.  
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Förkortningar/förklaringar 

Accelerationens effektivvärde Brukar även kallas r.m.s. av accelerationen (root-mean-

square) och kan uttryckas som kvadratroten ur 

medelvärdet av den viktade accelerationen i kvadrat. 

  𝑎𝑒𝑓𝑓 =  
1

𝑇
 𝑎2

𝑤 𝑡 𝑑𝑡
𝑇

0
            (SS-ISO 2631-1, 1998) 

Amplitud Avståndet mellan nolläge och ytterläge hos en svängande 

kropp. (Bonnier, 1995) 

Bitumen Det svarta klister som håller samman stenarna i en 

vägbeläggning. Bitumen utvinns genom destillation av 

råolja och är en mörk, halvfast till hård, smältbar 

högmolekylär kolväteblandning. (Vägverket, 2005) 

Cykel  1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller 

vevanordning och inte är ett lekfordon 

 2. Eldriven rullstol som förs av den åkande och är 

konstruerad för högst 15 km/h 

 3. Eldrivet fordon med tramp- eller vevanordning om 

elmotorn endast förstärker kraften från tramp- eller 

vevanordningen men inte ger krafttillskott vid hastigheter 

över 25 km/h och motorns nettoeffekt inte överstiger 250 

W     (Vägverket, 2004a) 

Frekvens Antal perioder per sekund i ett svängningsförlopp. 

Frekvensen har enheten [Hz]. (Bonnier, 1995) 

Helkroppsvibrationer Vibrationer som överförs till kroppen genom en stödjande 

yta, exempelvis en stående persons fötter eller en sittande 

persons säte. Helkroppsvibrationer medför risker för 

ohälsa och olycksfall i form av t.ex. smärttillstånd i nedre 

ryggen och skador på ryggraden. (Griffin, 1990) 
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IRI International Roughness Index. Ett substitutmått för de 

vertikala skakningar som uppstår i en modell (The Golden 

Car) av en fjärdedels standardpersonbil i en hypotetisk 

färd i 80 km/h över det studerade vägavsnittet. Värdet 

beskriver den ackumulerade totala vertikala förskjutningen 

mellan kaross och hjulets ofjädrade massa, dividerat med 

färdsträckan. IRI värdet har enheten [mm/m] och är lågt då 

vägen är jämn längs det körspår ojämnhetsprofilen mäts i. 

Måttet används i Sverige och i de flesta andra länder som 

på ett objektivt sätt låter mäta vägbanetillstånd. (Granlund, 

2005) 

Korrugering Korta regelbundna ojämnheter tvärs över vägen, som 

består av en följd av vågtoppar och vågdalar. (Vägverket, 

2005) 

Komfort Angenäm och praktisk bekvämlighet. (Bekvämlighet står 

för vilsamma förutsättningar att leva och verka under.) 

(Nationalencyklopedin, 2009) 

Makrotextur Avvikelser hos en beläggningsyta, jämfört med ett idealt 

plan, vars karaktäristiska dimensioner längs ytan sträcker 

sig från 0,5 mm till 50 mm. (ISO 13473-1, 1997) 

Megatextur Avvikelser hos en beläggningsyta, jämfört med ett idealt 

plan, vars karaktäristiska dimensioner längs ytan sträcker 

sig från 50 mm till 500 mm. (ISO 13473-1, 1997) 

Ojämnhet Avvikelser från ett storskaligt plan, vilka påverkar vägens 

färdvibration, komfortupplevelse, dynamiska laster, 

avvattning och vinterväghållning. (ISO 13473-1, 1997) 

Profil En 2-dimensionell bild av en yta. Profilen genereras 

genom att en sensor, t.ex. en laserstråle, kontinuerligt 

mäter av ytan medan den rör sig längs med mätsträckan. 

Profilen mäts som profildjup eller medelprofildjup (mm). 

(ISO 13473-1, 1997) 

R.m.s. av accelerationen Root-Mean-Square. Brukar även kallas accelerationens 

effektivvärde och kan uttryckas som kvadratroten ur 

medelvärdet av den viktade accelerationen i kvadrat. 

  𝑎𝑒𝑓𝑓 =  
1

𝑇
 𝑎2

𝑤 𝑡 𝑑𝑡
𝑇

0
            (SS-ISO 2631-1, 1998)        
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Textur Ytskrovlighet hos vägbanan. Texturen mäts som 

profildjupet eller medelprofildjupet (MPD) på 

ojämnheterna. Texturer i form av sinusvågor har samma 

medelprofildjup och amplitud. (ISO 13473-1, 1997) 

Vibration Mekaniska svängningar kring ett viloläge eller en 

referenspunkt. (Griffin, 1990) 

Våglängd Avståndet mellan repeterade delar av ett vågmönster. I en 

sinusvåg är våglängden, λ, avståndet mellan två 

motsvarande punkter i vågen, t.ex. två toppar eller två 

dalar. (Griffin, 1990) 
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1. Inledning 

Detta kapitel ska ge en introduktion till examensarbetet. Här presenteras bland annat de 

forskningsfrågor som ligger bakom arbetet och de avgränsningar som gjorts. Avsikten med 

kapitlet är att ge läsaren en snabb inblick i de problem som behandlas i rapporten. 

1.1. Bakgrund 

Undersökningar visar att ungefär hälften av alla bilresor idag är kortare än 5 km. Mellan 10 

och 48 % av bilresorna som är kortare än 3 km skulle istället kunna utföras med cykel. Detta 

skulle leda till enorma miljöbesparingar och en allmänt bättre folkhälsa. För att göra cykeln 

till ett attraktivt och konkurrenskraftigt färdmedel krävs dock att det befintliga cykelvägnätet 

ses över och förbättras. En faktor som underlättar valet att ta cykeln istället för bilen kan, 

förutom mindre miljöpåverkan och förbättrad hälsa, vara t.ex. en tidvinst vid cyklandet. 

(Vägverket, 2000) 

Cykelvägarna måste prioriteras och anläggas på de platser där de behövs, de bör vara säkra, 

framkomliga och hålla en sådan standard att de inte orsakar komfortproblem. 

Komfortupplevelsen beror till stor del på vägens skick. Mycket ojämnheter och skador på 

vägen leder till att cyklistens komfort och även säkerhet sänks. (Niska, 2007) 

Ungefär 40 cyklister omkommer årligen och 5000 skadas så svårt att de måste läggas in på 

sjukhus. Oftast har skador på vägytan spelat en viktig roll och många av dessa olyckor hade 

kunnat undvikas om vägbanan varit i ett bättre skick. Men problemet ligger idag i att avgöra 

vilka cykelvägar som skall klassas som bra och vilka som inte håller måttet. (Vägverket, 

2000) 
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Inom biltrafiken har sambanden mellan vägytans profil och de vibrationer som bilisterna 

utsätts för, utretts mycket noggrant. Modeller som beräknar vibrationer utifrån vägprofilen 

används där för att tillståndsklassa vägen med hänsyn till komfort. Vibrationer tenderar att 

påverka komforten på ett negativt sätt och de leder till obehagskänslor. Det finns idag 

standarder som anger vilka vibrationsnivåer som leder till obehag och därmed avgör vilka 

vägar som orsakar obehag för bilisterna. (Niska & Sjögren, 2007) 

För cykelvägar saknas däremot liknande modeller. Detta gör att det är svårt att avgöra vilka 

cykelvägar som är i bra skick och vilka som är mindre bra. Subjektiva utvärderingar och 

klassningar har lett till att kvaliteten skiljer sig markant mellan olika cykelvägar i synnerhet 

på aggregerad nivå, t.ex. ”Västerbottens cykelvägar” eller ”de svenska cykelvägarna”. (Niska 

& Sjögren, 2007) 

1.2. Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att hitta ett samband mellan de färdvibrationer som 

cyklisten utsätts för och cykelbanans vägprofil, inklusive textur.  

Med utgång från detta samband skall en modell, som kan användas inom vägförvaltningen, 

utvecklas för att utvärdera hur ojämnheter och textur hos cykelbanors vägyta påverkar 

cyklisters färdkvalitet och säkerhet. 

Modellen ska ta hänsyn till hur människan påverkas av färdvibrationer, genom att följa 

riktlinjer och anvisningar i standard SS-ISO 2631-1 (1998). 

1.3. Forskningsfrågor 

För att få fram en modell som visar på sambanden mellan cykelbanans profil eller textur och 

de vibrationer cyklisten utsätts för, har ett antal forskningsfrågor ställts. Forskningsfrågorna 

och de bakomliggande problemen preciseras och utvecklas i kapitel 4. De grundläggande 

forskningsfrågorna är: 

 Finns det något samband mellan cykelbanans profil eller textur och färdvibrationer, och 

vilka är dessa i så fall? 

 På vilket sätt påverkar cyklistens hastighet färdvibrationerna? 

 Hur uppfattas färdvibrationerna ur ett komfortperspektiv? 

 På vilket sätt påverkar färdvibrationerna säkerheten? 
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1.4. Avgränsningar 

En viktig del av arbetet är att göra de avgränsningar som krävs för att veta vad som skall 

undersökas och hur det ska gå till. Först bör nämnas att examensarbetet skrivs i 

civilingenjörsprogrammet i Väg- och Vattenbyggnadsteknik på Luleå Tekniska Universitet. 

Programmet omfattar 270 poäng vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier och författaren innehar 

kunskaper som kan förväntas efter en sådan utbildning. 

Examensarbetet utgör en 30-poängs kurs, vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier. Detta 

medför en klar begränsning i den tillgängliga tiden för arbetets utförande. De avgränsningar 

som väljs för arbetet, görs med hänsyn till denna begränsning.   

En avgränsning utgörs av de resurser som finns till förfogande som t.ex. profildata och 

mätutrustning. Profildata, mätutrustning och mätcykel kommer tillhandahållas av Vectura, 

vilket innebär att ingen ny mätutrustning kommer utvecklas för denna studie. Andra faktorer 

som avgränsar arbetet är att vibrationsmätningarna endast utförs vid ett tillfälle och de 

genomförs på vägsträckor utsedda av Vectura. Själva mätningen görs i närheten av Borlänge i 

maj månad, vilket innebär barmarksförhållanden.  

Färdvibrationerna för cyklisten kan påverkas av många faktorer såsom t.ex. 

väderförhållanden, cyklistens fysiologi och däckens lufttryck, men de enda faktorerna som 

undersöks är cyklistens hastighet och vägens profil.  

Idag finns ett antal olika modeller och märken på cyklar. Denna studie undersöker endast 

vibrationerna i en herrcykel, en Citybike av märket Crescent. Valet av en Citybike faller in 

naturligt eftersom denna typ av cykel är anpassad för cykling i stadsmiljö. 

Åksjuka (rörelsesjuka) är inget omtalat problem i samband med cykling, varvid de låga 

frekvenser som ger upphov till rörelsesjuka ej studeras. I studien ingår uppmätning av hand 

och armvibrationer. Dessa resultat presenteras i rapporten, men någon analys innefattas inte. 

Säkerhetsfrågor och olycksrisker för cyklisten undersöks endast i litteraturstudien. 

Undersökningen av hur cyklisten uppfattar färdvibrationen ur ett komfortperspektiv sker 

genom en jämförelse mellan vibrationer, som beräknats enligt den föreslagna modellen, och 

komfortklasser beskrivna i SS-ISO 2631-1.  

Responsmodellen som arbetas fram skall följa riktlinjer och anvisningar som finns angivna i 

standarden SS-ISO 2631-1. 
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1.5. Problemägare och intressenter 

Examensarbetet har utförts åt Vectura Consulting AB och syftar till att utvärdera hur 

ojämnheter och textur hos cykelbanors vägyta påverkar cyklisters färdkvalitet och säkerhet. 

Problemägare är Vectura och övriga intressenter kan tänkas vara Vägverket, kommuner, 

vägföreningar och alla människor som färdas med cykel.   

Vecturas intresse är att utveckla en metodik för objektiv, noggrann och kostnadseffektiv 

mätning av cykelvägars skick, samt att sedan utföra och sälja sådana mätningar till väghållare 

och andra intressenter. 

1.6. Disposition 

Rapporten har i detta kapitel inletts med en kort information om forskningsfrågor, 

avgränsningar och bakgrunden till arbetet. I kapitel 2 följer en metodbeskrivning, där bland 

annat mätningarnas förfarande beskrivs. Därefter följer i kapitel 3 en teoristudie av ämnet, 

d.v.s. cykelvägar, vibrationer och standarder för mätning av helkroppsvibrationer. Studiens 

problem och svårigheter introducerades i inledningen, men preciseras ytterligare i kapitel 4.  

Datainsamlingens principer beskrevs i metodbeskrivningen och den aktuella mätningen 

presenteras i kapitel 5. Resultaten presenteras i kapitel 6, analyseras i kapitel 7 och diskuteras 

i kapitel 8. Slutsatser utifrån arbetet presenteras i kapitel 9. 
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2. Metod 

För att teknisk forskning ska bli framgångsrik inom sitt område, anser Andersson & 

Borgbrant (1998), att det är viktigt med ökad förståelse och respekt för olika 

forskningsinriktningar och forskningsprocesser. Detta kapitel har för avsikt att beskriva allt 

som har att göra med undersökningens genomförande. Syftet med metodbeskrivningen är att 

göra det möjligt för läsaren att på egen hand bedöma de följande resultatens och tolkningarnas 

rimlighet och generaliserbarhet. (Patel & Davidsson, 2003) 

2.1. Forskningsansats 

Det finns olika metoder för att samla in information, men val av en viss metod betyder inte att 

denna föreskrivs eller att någon annan förkastas. Samhällsvetenskapen brukar skilja mellan 

två olika metodiska angreppssätt, nämligen kvalitativa och kvantitativa. (Holme & Solvang, 

1997)   

Kvantitativa undersökningar karaktäriseras av att man undersöker den numeriska relationen 

mellan två eller flera mätbara egenskaper. Eftersom de kvantitativa frågorna är numeriska, 

måste de egenskaper som undersöks vara mätbara. Det är inte ett krav att egenskaperna ska 

kunna mätas med en numerisk mätskala som centimeter för längd eller kilogram för vikt, även 

klassificerande egenskaper som kan svaras med ja eller nej är mätbara. Om egenskaperna inte 

är mätbara, finns det inte någon möjlighet att göra en kvantitativ undersökning. (Hartman, 

2004) 

Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärden hos 

en individ eller en grupp av individer. Dessa undersökningar försöker beskriva de 

föreställningar som en individ eller en grupp har om sig själva och sin situation. En kvalitativ 

undersökning har alltså som syfte att utveckla en sådan teori. Denna teori kan inte utvecklas 

eller få stöd endast genom mätningar. Här krävs det att människors beteende tolkas för att 

finna deras subjektiva sätt att se på världen. (Hartman, 2004) 
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Detta arbete hamnar under ramarna för kvantitativa undersökningar. De samband som finns 

mellan cykelbanans profil och de vibrationer som uppstår, är numeriskt uppmätta och 

preciserade i den slutliga modellen. If you can’t count it, it doesn’t count (Holsti, 1969).  

2.2. Datainsamling 

Vid datainsamling är det viktigt att skilja mellan primär- och sekundärdata. Primärdata är data 

som hämtas direkt från den ursprungliga källan och samlas alltså in för den specifika studien. 

Sekundärdata däremot, är data som behandlar ett ämne utan att själv vara en undersökning i 

den aktuella frågan. Det innebär att det är viktigt att ta hänsyn till att t.ex. litteraturen kan vara 

vinklad eller att den inte täcker hela ämnesområdet för studien. Denna undersökning 

behandlar både primär- och sekundärdata. Primärdatan utgörs i detta fall av resultat från 

vibrations- och profilmätningar. (Björklund & Paulsson, 2003)  

Holme & Solvang (1997) nämner fyra olika metoder för insamling av data: observation, 

experiment, frågeundersökning och källanalys. Oavsett vilken teknik för datainsamling som 

används, måste upplägg och planering vara klar innan insamlingen av information startar. 

Detta är viktigt för att insamlingen och bearbetningen av informationen ska kunna utföras så 

rationellt och effektivt som möjligt. 

Observationer är framförallt användbara när vi ska samla information inom områden som 

berör beteenden och skeenden i naturliga miljöer. I vardagslivet är observation ett av våra 

främsta medel för att skaffa information om omvärlden och vi gör det mer eller mindre 

slumpmässigt utifrån våra egna erfarenheter, behov och förväntningar. I vetenskapliga 

sammanhang får observationen inte vara slumpmässig utan måste svara mot de krav som kan 

ställas på en vetenskaplig teknik. Observationen måste vara systematiskt planerad och 

informationen måste registreras systematiskt. Denna undersökning kommer inte att innefatta 

några observationer ur vetenskaplig synvinkel. (Patel & Davidsson, 2003) 

Experiment innebär, enligt Patel & Davidsson (2003), en studie av några enstaka variabler, 

där målet är att få kontroll över annat som kan påverka dessa variabler. Denna undersökning 

hamnar under kriterierna för ett experiment, där vibrationerna är den beroende variabeln. De 

oberoende variablerna är de som manipuleras, i detta fall cykelbanans profil och cykelns 

hastighet. 

Frågeundersökningar förekommer vanligen i form av enkäter och intervjuer. Skillnaden 

mellan dessa består i hur svaren från undersökningarna samlats in. Vid enkäter svarar 

respondenterna genom att på egen hand fylla i frågeformuläret och vid intervjuer är det 

intervjuaren som ställer frågorna och registrerar svaren på sitt formulär. Själva 

frågeformuläret kan vara detsamma vid de båda frågeundersökningsmetoderna. Till detta 

arbete har inga frågeundersökningar gjorts. (Holme & Solvang, 1997).  

Källanalysen benämns i detta arbete som litteraturstudie och beskrivs närmare i kapitel 2.3. 
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2.3. Litteraturstudie 

Litteratursökningen har lagts upp enligt en modell beskriven i Bell (1995). Först valdes ämne 

för studien, d.v.s. Cykelbanors komfort och säkerhet. Sedan definierades termer, begrepp och 

variabler för litteratursökningen. En förteckning över tänkbara sökord gjordes och slutligen 

valdes de källor som användes. 

Det är viktigt att tidigt gå igenom relevant litteratur, eftersom litteraturen ger en vägledning 

för den egna undersökningen, Hartman (2004). De vanligaste källorna där vi hämtar kunskap 

är böcker, rapporter, artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter och internet. I böcker 

systematiseras och sammanställs den kunskap som finns inom ett problemområde. Det 

betyder att böcker, i större grad än andra källor, innehåller teorier och modeller utvecklade i 

sin helhet. De absolut senaste rönen hittas däremot inte i böcker eftersom de tar relativt lång 

tid att förlägga. I detta fall är artiklar, rapporter och konferensskrifter att föredra. (Patel & 

Davidsson, 2003) 

Litteraturstudien i detta arbete indelas i tre delar. Först studeras cykelbanor och deras 

uppbyggnad. I detta avsnitt ingår även information om vad som kan orsaka ojämnheter på 

dessa vägar. Nästa del går in på vibrationer och på vilket sätt helkroppsvibrationer påverkar 

människan. Litteraturstudien avslutas med en kortare genomgång av föreskrifterna i 

standarden SS-ISO 2631-1. 

Litteraturen som använts i detta arbete har främst hittats i Luleå Tekniska Universitets databas 

LUCIA, men även internet har använts för inhämtning av information. Litteratursökningen 

inleddes med en identifiering av vissa nyckelord som underlättar sökandet av information. De 

sökord som användes var: vägar, gator, cykelbanor, vibrationer, vibrations, vibration, 

helkroppsvibrationer, whole body vibrations och SS-ISO 2631-1. 

Resultatet av litteraturstudien presenteras i rapportens teoridel, kapitel 3. Den litteratur som 

använts för genomförandet av detta examensarbete finns angiven i referensförteckningen i 

slutet av rapporten. Övriga källor, t.ex. internetadresser, redovisas också i referensavsnittet. 
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2.4. Mätmetoder  

Mätningarna till detta examensarbete kan delas upp i två delar: Vibrationsmätning och 

profilmätning. Mätningarna gjordes på fem teststräckor i Bäsna, Dalarna. Ytterligare 

information om mätningarna ges i kapitel 5. För mer information om mätutrustningen, se 

bilaga A. 

2.4.1. Vibrationsmätning 

Mätningarna inleddes med en undersökning av de färdvibrationer som uppstår då en person 

färdas på en cykel. Vibrationsmätningarna utfördes med hjälp av 6 olika accelerometrar, som 

monterades på strategiskt valda platser på en testcykel. Cykeln försågs dessutom med 

cykeldator och webkamera. En cykelkärra kopplades till cykeln och i denna placerades en 

GPS samt en mätdator, med tillbehör. Mätdatorn registrerade informationen från 

accelerometrar, GPS och webkamera då cykeln var i rörelse. Accelerationen mättes i enheten 

m/s
2
. 

Under mätningarna belastades cykeln av en cyklist med längd 180 cm och vikt 75 kg. På en 

av teststräckorna gjordes dessutom en mätning med en annan cyklist med längd 172 cm och 

vikt 88 kg. Vid mätningarna av denna teststräcka fick dessutom ett fyraårigt barn, med längd 

ca 1 m och vikt ca 15 kg, belasta cykelns barnstol. Cyklistens hastighet varierades mellan 10 

och 40 km/h. 

I datorprogrammet DEWESoft filtreras frekvenser utanför intervallet 0,5 – 80 Hz bort och 

vibrationerna frekvensviktades enligt filtret Wk; allt för att ta hänsyn till hur människan 

påverkas av vibration och i enlighet med standard SS-ISO 2631-1. I analysen studeras främst 

vertikala vibrationer uppmätta i en accelerometer placerad under cykelsadeln. Vibrationen 

kvantifieras som accelerationens effektivvärde inom ett löpande tidfönster som var 1 sekund 

brett. Detta kallas running rms och anses vara det bästa måttet på komfortstörning från 

vibration med inslag av kortvariga stötar (Spång, 1997).   

Mätcykel 

Cykeln som användes vid vibrationsmätningarna utgjordes av en 7 växlad Crescent Tarfek 

med specifikationer enligt tabell A1, bilaga A. Accelerometrar som mäter accelerationen i en 

riktning (z) fanns monterade på cykelns ringklocka, under främre cykellyktan, under 

cykelsadeln och på ramen under cykelsadeln, se figur 2.1. Cykeln var även utrustad med en 

barnstol och på dennas sittyta placerades en accelerometer i form av en sittdyna, för mätning 

av accelerationen i de tre rätvinkliga riktningarna (x, y och z). En annan sorts accelerometer 

för mätning av accelerationen i de tre rätvinkliga riktningarna monterades även på 

styrstammen. 
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Figur 2.1. Cykeln med all mätutrustning påmonterad. Accelerometrarnas placering visas med 

hjälp av pilarna.   

I den vänstra bakre hjulbulten påkopplades en cykelkärra av märket Logan. Specifikationer 

för cykelkärran hittas i tabell A2, bilaga A. Ett mätsystem med beteckningen DEWE-3020 

placerades varsamt inuti cykelkärran och spändes fast med hjälp av de befintliga bältena. Som 

strömförsörjning användes ett 12 volts bilbatteri, se figur A6 i bilaga A. Längst fram på 

cykeln, under styret, monterades en webkamera som dokumenterade cykelns framfart, samt 

vägen den färdades på. Alla mätkablar drogs längs cykelns ram, under pakethållaren, ner 

längs vänster pakethållarram och till cykelkärran längs efter dess dragstång, se figur 2.1. 

Mätsystem 

Mätsystemet eller mätdatorn som användes, går under beteckningen DEWE-3020 och utgörs 

av en portabel mätdator med inbyggd 15 tums TFT-skärm. Eftersom systemets mätdel är 

noggrant skärmat, kan onödiga störningar undvikas och signalkvaliteten håller därmed en 

mycket god nivå. Systemet kan beskrivas som ett komplett PC-baserat mångkanalssystem för 

ljud- och vibrationsmätningar. Det baseras på Dewetrons egenutvecklade mätkort DEWE-

ORION-1624 som både har hög dynamik och mycket goda DC egenskaper. 

(www.dewetron.com) 
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Mätprogramvaran 

Programvaran som användes för att samla in och analysera mätdata var DEWESoft, som är ett 

menystyrt mätprogram. Bland annat kan insamlingen av både digitala och analoga mätdata 

synkroniseras med CAN-bussar, höghastighetskameror och GPS. På så vis kan en direkt 

visuell koppling hittas mellan en händelse och registrerad mätdata. Detta anses vara speciellt 

användbart vid registrering av olika typer av dynamiska förlopp, utprovning av fordon samt 

vid olika felsökningssituationer där en film av ett förlopp tillsammans med registrerad 

mätdata kan vara direkt avgörande för att felen ska upptäckas. Programmet kan lagra data 

med hastigheter upp till 40 MB/s och det kan även fjärrstyras över ett nätverk. Data från 

DEWESoft kan exporteras till bl.a. Matlab och Google Earth. (www.dewetron.com) 

Vid vibrationsmätningarna registrerades vibrationen från samtliga 6 mätpunkter. Dessutom 

registrerades positionen av en extern GPS och mätningarna dokumenterades även med den 

externa webkameran. Programmet kan sedan utifrån insamlade mätdata beräkna bl.a. 

accelerationens effektivvärde för samtliga riktningar, totalt vibrationsvärde och cykelns 

hastighet. Allt detta kan därefter analyseras i de flesta datorer, med tillgång till en version av 

programmet, som finns att tillgå gratis på internet. Accelerationen i en viss tidpunkt kan t.ex. 

analyseras genom att GPS-data anger position och kameran visar skicket på aktuellt 

vägavsnitt. För mer information, se bilaga A. 

2.4.2. Profilmätning 

Vägbanans profil och texturer uppmättes med hjälp av en lasermätbil, kallad Profilograf. 

Profilografen är ett fordon utrustad med 17 lasermätare som skall kunna ge en noggrann 3-

dimensionell bild av vägens profil, se avsnitt 3.1.7 för mer information.  

Profilmätningen utfördes genom att en av Vecturas fackmän körde på teststräckan med 

Profilografen. Vid mätningarna hölls en hastighet mellan 20 och 30 km/h.  

Profildatan analyserades slutligen i programmet Profilograph for Windows, som tillverkats av 

Greenwood Engineering A/S. I programmet kan teststräckan analyseras visuellt med hjälp av 

en 3-dimensionell bild, men den kan även analyseras numeriskt genom export till Excel. 

2.5. Analysmetod 

Resultaten från vibrationsmätningarna sammanställdes i Microsoft Excel tillsammans med 

resultaten från profilmätningarna. På detta sätt kunde ett samband upptäckas mellan cykelns 

hastighet, vägytans profil och de vertikala vibrationerna i cykelsadeln. När detta samband 

presenterades i en matematisk ekvation, kunde även sambandet mellan vägytans profil och 

cyklistens komfortupplevelse beskrivas.  
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2.6. Reliabilitet och Validitet 

Insamling av kvantitativ information innebär att en mätning utförs. Mätningens mål är att ge 

siffervärden på det objekt eller den egenskap som studeras. Därför är det viktigt att veta att det 

är en god validitet, d.v.s. att vi undersöker det vi avser att undersöka. Validiteten, eller 

riktigheten, är beroende av vad som mäts och om detta är utrett i frågeställningen. 

Frågeställningen för detta arbete har introducerats i forskningsfrågorna i kapitel 1.4. (Holme 

& Solvang, 1997) 

God reliabilitet innebär att undersökningen och mätningarna görs på ett tillförlitligt sätt. 

Dessutom påverkas reliabiliteten av hur noggrant informationen bearbetas. Tillfredsställande 

grad av reliabilitet och validitet kan endast uppnås genom kontinuerlig kritisk prövning och 

noggrannhet vid bearbetning av materialet. Annars är det risk att det uppstår systematiska 

eller slumpmässiga fel och skevheter. (Holme & Solvang, 1997) 

För att erhålla en undersökning med god validitet har olika specialanpassade instrument 

använts vid mätningarna. Instrumenten har kalibrerats noggrant innan mätningarna startade 

och forskningsfrågorna har definierats utförligt. Dessutom har resultaten dokumenterats 

mycket noggrant för att undvika att viktig information missas eller feltolkas. De faktorer som 

ej ingått i studien har försökt hållas på en konstant nivå genom att t.ex. använda samma 

testcykel och samma däcktryck vid samtliga mätningar. 

Undersökningens reliabilitet har kontrollerats genom att göra flera mätningar på olika 

teststräckor. Vibrationsmätningarnas resultat rimlighetsbedömdes med hjälp av Vecturas 

erfarenhet av obehagsskalan i ISO 2631-1. Repeterbarheten undersöktes genom att 

vibrationen på teststräcka 1 mättes under 12 olika mätrundor. De olika mätrundorna mättes 

under samma förutsättningar och varje enskild runda höll samma hastighet, d.v.s. de tog lika 

lång tid. Då mätresultaten uppvisade relativt liknande värden under varje enskild runda kunde 

vibrationsmätningens repeterbarhet godkännas. Reproducerbarheten kontrollerades genom att 

jämföra resultaten då två olika cyklister cyklat på samma teststräcka. Även olika hastigheter 

undersöktes på samma teststräcka.  
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3. Teori 

Detta kapitel är avsett att ge en introduktion till de ämnesområden som behandlas i rapporten. 

Innehållet i denna del är resultatet av arbetets inledande litteratursökning. Kapitlet inleds med 

ett avsnitt om vägar i allmänhet och cykelbanor i synnerhet. Där berörs delar som vägens 

uppbyggnad, dimensionering av vägar samt information om skador och ojämnheter på vägen. 

Därefter följer ett avsnitt som behandlar vibrationer. Här beskrivs bl.a. beräkningsmetoder, 

mätmetoder och vibrationers påverkan på människan. Kapitlet avslutas med en kort 

sammanfattning av direktiven för mätning och utvärdering av helkroppsvibrationer. 

3.1. Cykelvägar 

En gång- och cykelbana är en bana avsedd för gående samt cykeltrafik och trafik med moped 

klass II. Banan är avgränsad från vägbana med kantstöd eller annan åtgärd. (Vägverket, 

2004a) 

Enklare konstruktioner, avsedda för gång och cykeltrafik, som inte är avsedda att kunna 

nyttjas av något tungt fordon kallas cykelstigar. Cykelstigarna används inte på vintern, 

eftersom snöröjningsfordon inte får trafikera dessa. (Vägverket, 2005)   

Snabba, sammanhängande och säkra cykelvägar är mycket viktiga för vardagscyklisten och 

en förutsättning för att attrahera nya cyklister. Den svenska cykelinfrastrukturen är av mycket 

varierande standard och kvalitet. Vägverket har uppskattat kostnaden för att bygga ut, 

komplettera och förbättra underhållet av den kommunala cykelinfrastrukturen till sammanlagt 

10 miljarder kronor. (Vägverket, 2000) 
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3.1.1. Ökad och säker cykeltrafik 

Idag sker cirka 12 % av alla resor i Sverige med cykel. På 1950- talet var cykeltrafikens andel 

ungefär 5 gånger så stor. Potentialen för överföring av trafik från bil till cykel är störst på 

korta resor. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än 5 km och en undersökning visar att 

mellan 10 och 48 procent av bilresorna som är kortare än 3 km skulle kunna utföras med 

cykel. (Vägverket, 2000) 

Varje år dör närmare 40 cyklister och ungefär 5000 skadas så svårt att de måste läggas in på 

sjukhus. Mörkertalet är stort, speciellt för lindrigt skadade cyklister, och undersökningar visar 

att bara en knapp tiondel av alla cykelolyckor finns med i statistiken. Att väg- eller 

cykelbanebeläggningen är av god standard betyder mycket för cyklistens säkerhet, 

framkomlighet och bekvämlighet. I de svåraste olyckorna har skador i vägbanan ofta spelat en 

avgörande roll och ett effektivt sätt att förebygga dessa hade varit att laga vägskadorna.  En 

säker cykeltrafik förutsätter att vägmiljön är säker, att cykeln är i gott skick, att cyklisten 

använder cykelhjälm och i övrigt håller sig till de regler som finns. (Vägverket, 2000) 

3.1.2. Utformning av cykelbanor 

En vägkonstruktion består av ett antal materiallager med varierande funktion. De skall 

tillsammans säkerställa att vägen, under inverkan av trafik och klimat, förblir säker, bärig och 

beständig över en dimensionerad tidsperiod. Generellt kan man säga att en vägkonstruktion 

skall utformas så att den dels skyddar underlaget mot överbelastning och dels så att 

påkänningarna i respektive lager inte överstiger lagrets styrka eller hållfasthet. 

Vägkonstruktionerna brukar indelas i flexibla, styva och halvstyva konstruktioner. I de 

flexibla konstruktionerna är de bundna lagren bundna med bitumen, de styva konstruktionerna 

är betongvägar med beläggning av cementbetong och de halvstyva konstruktionerna är en 

kombination med asfaltbeläggning på t.ex. ett cementbundet bärlager. (FAS, 1995) 

Vägens principiella uppbyggnad visas i figur 3.1. Terrassytan utgör gränsen mellan 

överbyggnad och undergrund eller underbyggnad. Delen under terrassytan benämns 

undergrund i skärning och underbyggnad om den utgörs av bankfyllning. Delen ovanför 

terrassytan kallas överbyggnad och består av ett antal lager med olika funktion. Den 

principiella uppbyggnaden av överbyggnaden till en gång- och cykelväg visas i figur 3.2. 

(FAS, 1995) 

Överbyggnaden till en gång- och cykelväg består av ett bundet slitlager, samt obundna bär- 

och förstärkningslager, se figur 3.2. Eventuellt kan det förekomma ett obundet skyddslager 

ovanpå jordterrassen. Överbyggnaden kan även anläggas direkt ovanpå en terrass av berg eller 

en bergbank. (Vägverket, 2005) 
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Figur 3.1. Vägkonstruktionens utformning (Vägverket, 2005) 

Slitlagret är vägkonstruktionens översta lager och därmed det lager som ska uppfylla alla krav 

som ställs på vägytan. Slitlagrets primära funktion är att förse vägen med en yta som är både 

säker och bekväm att köra på. Det ska vara en jämn och tät yta som skyddar underliggande 

konstruktion. Dessutom skall det ge en bra komfort och vara lätt att underhålla. Tillsammans 

med övriga lager i överbyggnaden ska det sprida lasten från trafiken så att påkänningarna på 

undergrund eller underbyggnad inte blir för stora. (FAS, 1995)  

 

Figur 3.2. Gång- och cykelvägens överbyggnad (Vägverket, 2005) 

Från bärighetssynpunkt är bärlagret det viktigaste lagret i en vägkonstruktion. Det ska fördela 

belastningen från trafiken över en större yta, så att inga skadliga spänningar och 

deformationer uppträder i underliggande lager. För gång- och cykelvägar räcker det med ett 

obundet bärlager, medan högtrafikerade vägar oftast kräver både bundet och obundet bärlager. 

(FAS, 1995) 
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Förstärkningslagret har flera funktioner. Det ska tillsammans med övriga lager fördela 

trafiklasten till undergrunden, samtidigt som det ska tåla de spänningar som överförs från 

bärlagret. Det ska utgöras av tillräckligt grovt material så att det fungerar som ett dränerande 

lager. Dräneringen är viktig för att leda bort vatten både under själva byggtiden och när vägen 

är färdig. Förstärkningslagret ska dessutom utgöra ett tillräckligt bärigt och stabilt underlag 

för utläggning och packning av ovanliggande lager. (FAS, 1995) 

Eventuellt skyddslager läggs direkt på undergrunden och utgör då det understa lagret i 

vägöverbyggnaden. Där undergrunden utgörs av finkornigt material, fungerar skyddslagret 

som ett materialskiljande lager och förhindrar undergrundsmaterial från att tränga upp i 

förstärkningslagret. I områden med stor köldmängd och tjälfarligt material i undergrunden 

bidrar skyddslagret till att minska ojämna tjällyftningar. (FAS, 1995) 

3.1.3. Dimensionering 

Dimensionering av en vägöverbyggnad innebär att välja material och bestämma erforderliga 

tjocklekar för de olika materiallagren. Det finns mycket att tjäna på en riktig och ekonomisk 

dimensionering. Underdimensionering leder till ökade kostnader för underhållsåtgärder, 

medan en överdimensionering innebär onödigt ianspråktagande av en begränsad budget för 

investering. Vid dimensionering brukar totalkostnaden vara en viktig faktor som analyseras 

noggrant för varje vägobjekt. Där ingår kostnader för såväl byggande och underhåll som 

kostnader för trafikanter och fordon. (FAS, 1995) 

De gång- och cykelvägar som trafikeras av enstaka fordon med axellaster på maximalt 8 ton 

kan utformas enligt figur 3.2. Yttrycket under ett cykeldäck är ofta högre än yttrycket under 

ett bildäck, men cykelhjulets djupverkan kan sägas vara i stort sett obetydlig. Cykelvägar som 

däremot trafikeras av fordon med axellaster över 8 ton skall dimensioneras för minst 150 000 

standardaxlar. En dimensionerande faktor är ofta belastning från väghållningsfordon, t.ex. vid 

vårens tjällossning. Vid dimensionering av gång- och cykelvägar regleras bärigheten av 

förstärkningslagrets tjocklek och tjällyftningen regleras med skyddslager eller 

förstärkningslager. Slitlagret på cykelstigar behöver inte vara bundet och bärigheten behöver 

inte kontrolleras. (Vägverket, 2005) 

3.1.4. Beläggning 

Det som bör prioriteras i första hand på gång- och cykelvägars beläggning är dess flexibilitet 

och åldringsresistens. Beläggningens flexibilitet innebär dess förmåga att motstå upprepade 

rörelser i underliggande lager utan att brytas sönder. Gång- och cykelvägar är särskilt 

drabbade av rörelser på grund av dess relativt tunna överbyggnader och ofta otillräckliga 

dränering. (Wågberg, 2001) 
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Eftersom gång- och cykelvägar normalt inte utsätts för dubbslitage eller tung fordonstrafik är 

åldringsresistensen en viktig funktion. Ur belastningssynpunkt innebär detta att 

konstruktionens livslängd kan bli betydligt längre än 20 år. Beläggningen bör därför ha en 

relativt liten stenstorlek, högst 8 mm, samt vara homogen, tät, bindemedelsrik och välpackad. 

(Wågberg, 2001) 

Jämnhet är en annan viktig egenskap med tanke på användarna, men även ur 

väghållningssynpunkt är jämnheten viktig för en effektiv snöröjning. Den i regel relativt tunna 

beläggningen gör att gång- och cykelbanor är mycket känsliga för mekaniska skador, t.ex. till 

följd av snöröjning. Beläggningsytans textur eller skrovlighet bör dessutom vara måttlig med 

tanke på cykeltrafiken. (Wågberg, 2001) 

3.1.5. Skador på gång- och cykelvägar 

När en nybyggd eller åtgärdad väg tas i bruk startar en kontinuerlig nedbrytning av vägen. 

Denna nedbrytning är en naturlig och oundviklig process, men det går att påverka 

nedbrytningens hastighet genom val av nybyggnadsstandard, material- och utförandekvalitet, 

åtgärdstidpunkt och typ av åtgärd. Det är i huvudsak ett antal trafik- och miljöfaktorer som 

styr nedbrytningsprocessen. Dessa kan indelas i ytligt slitage, strukturella förändringar och 

ingrepp i vägkonstruktionen. Huvuddelen av åldrandet hos varmblandad massabeläggning 

sker, enligt FAS (1995), redan i asfaltverket och skulle lätt kunna förebyggas genom att 

blanda massan under täckning av en inert skyddsgas. Ojämnheter på gång- och cykelbanor är 

en form av strukturella förändringar som beskrivs i avsnitt 3.1.6. (Wågberg, 2003) 

Ytligt slitage 

På gång- och cykelbanor är det främst effekter av beläggningens åldring som orsakar ett visst 

ytslitage med tiden. Åldringsegenskaperna bestäms dels av förändring av bitumenets 

egenskaper, dels genom det negativa inflytande som vatten har på bindningen mellan bitumen 

och stenytor. Bitumenets egenskaper förändras huvudsakligen genom oxidation och förlust av 

lättflyktiga beståndsdelar, vilket resulterar i att bitumenet blir hårdare och mindre elastiskt. 

(Wågberg, 2003) 

En åldrad beläggningsyta kännetecknas av att det så kallade bruket, som utgörs av fingraderat 

stenmaterial (0-2 mm) och bitumen, släpper från ytan och beläggningens yta blir 

bindemedelsfattig, porig och vattengenomsläpplig. Senare leder brukförlusten till att även de 

större stenarna i beläggningen lossnar. Skador som orsakats av åldrad beläggningsyta uppstår 

vanligtvis efter 15 till 25 år. Materialförlusten stoppas bäst genom att den gamla 

beläggningsytan tätas med finmaterial och bitumen. (Wågberg, 2000)  
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Strukturella förändringar 

Strukturella förändringar på gång- och cykelbanor orsakas främst av klimatet, vilket yttrar sig 

i form av termiska sprickor och tjälskador. De termiska sprickor som kan uppkomma är 

tvärgående sprickor och tjälsprickor. De tvärgående sprickorna förekommer ofta i form av 

regelbundet återkommande tvärgående sprickor som sträcker sig över hela vägens bredd. En 

vanlig orsak till detta är att beläggningen krymper vid hastiga temperaturväxlingar på vintern. 

En annan orsak kan vara att de obundna materialen sväller och krymper till följd av fuktning 

och torkning. (Wågberg, 2003) 

Uppkomsten av tjälsprickor är beroende av många samspelande faktorer, som variation i 

undergrundsmaterial och klimatets inverkan. Tjälsprickor uppkommer oftast som längsgående 

sprickor i vägmitt eller vägkant, beroende på vägbredden. På gång- och cykelvägar, som är 

relativt smala jämfört med vanliga vägar, uppstår sprickorna oftast längst ut vid vägkanten. 

Eftersom beläggningslagret är tunt kan sidosprickor och krackeleringssprickor uppstå i 

anslutning till den ursprungliga tjälsprickan. Sprickorna orsakas av ojämna tjällyftningar, som 

beror på att vägytan är snöfri medan vägens omgivning har ett isolerande snötäcke. Det vatten 

som finns i den snöfria vägen fryser och sväller medan den snötäckta delen hindras att frysa. 

På våren går processen åt andra hållet, snön på sidan av vägen hindrar tjälen att smälta. En 

akut åtgärd är att täta sprickorna, så att inget ytvatten tränger ned i vägkroppen och orsakar 

svårare skador. För mer långsiktig lösning av tjälproblem krävs omfattande 

rehabiliteringsåtgärder, t.ex. isolering eller någon form av armering. (Wågberg, 2003) 

Ingrepp i vägkonstruktionen 

Denna typ av skador uppträder i direkt anslutning till lagningar som utförts efter ingrepp i 

vägen. Skadorna initieras normalt av att anslutningen i fogen mellan den gamla beläggningen 

och lagningen är dålig. (Wågberg, 2003) 

3.1.6. Ojämnheter 

Ojämnheter orsakade av sättningar är ett vanligt problem de närmaste åren efter att en gata 

eller väg har byggts. I regel beror sättningarna på besvärliga grundförhållanden, förändring av 

grundvattennivån eller bristande kvalitet vid byggandet. Vägar som byggs vintertid med 

vattenmättat och tjälat material drabbas ofta av sättningar på grund av otillräcklig och ojämn 

packning. Ojämnheter orsakade av ojämna tjällyftningar är mycket vanligt förekommande på 

det lågtrafikerade vägnätet och framför allt på gator och vägar i norra Sverige. Vägavsnitt 

med korsande trummor och andra va-installationer drabbas ofta av ojämna tjällyftningar. 

Uppfrysande stenblock kan orsaka lokalt begränsade ojämnheter. (Wågberg, 2001) 
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Ojämnheter på gång- och cykelbanor orsakar problem av komfortkaraktär och eventuellt 

svårigheter vid snöröjning. Därför bör dessa problem åtgärdas för att undvika ytterligare 

följdskador. De ojämnheter som orsakats av sättningar kan vara besvärliga att åtgärda 

eftersom de kan fortgå i många år och kräva återkommande åtgärder. När sättningarna 

konsoliderats kan de i regel åtgärdas med någon beläggningsåtgärd. Ojämnheter orsakade av 

ojämna tjällyftningar kräver oftast omfattande insatser i form av sänkning av 

grundvattennivån, materialutskiftning eller isolering. Ett vanligt ingrepp vid ojämnheter 

orsakade av uppfrysande block är att blocken grävs upp och avlägsnas. Det är viktigt att 

återfyllningen sker med ett material av samma kvalitet som finns i vägöverbyggnaden i övrigt. 

(Wågberg, 2001)  

Det är mycket svårt att beskriva regler för bedömning av ojämnheternas svårighetsgrader. 

Därför måste bedömningen utföras med ett större inslag av subjektiva värderingar. Ett 

alternativ är att använda en vägytemätbil, som beskrivs i avsnitt 3.1.7, eller annan utrustning 

för mätning av ojämnheter. (Wågberg, 2003) 

  

Figur 3.3. Viktiga parametrar vid bedömning av ojämnheter. (ISO 13473-1, 1997) 

Ofta delas vägytans ojämnheter upp med hänsyn till deras våglängd. De ojämnheter som har 

en våglängd (wavelength), se figur 3.3, mellan 0,5 och 50 m benämns helt enkelt ojämnheter 

och de med våglängder mellan 50 och 500 mm kallas megatextur. Intakt asfalt har ofta en 

megatextur med amplituder, eller profildjup, på ca 0,1 – 0,4 mm. Makrotexturen har 

våglängder mellan 0,5 och 50 mm, vilket innebär att denna i princip avser form och storlek på 

stenarna i beläggningen. Även mönster mellan intilliggande ballastkorn påverkar 

makrotexturen. Samtliga ojämnheter med våglängder kortare än 0,5 mm benämns 

mikrotextur, se figur 3.4. (ISO 13473-1, 1997) 

 

 

 

 

Figur 3.4. Indelning av ojämnheter efter våglängd 

50 m 0,5 m 50 mm 0,5 mm 

Ojämnheter Megatextur Makrotextur Mikrotextur 
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Figur 3.5 föreställer en vägyta, med några av de viktigaste parametrarna för texturmätning 

inritade. 

 

Figur 3.5. Några viktiga parametrar vid texturmätning. (ISO 13473-1, 1997) 

 

3.1.7. Vägytemätning 

Profilograf 

 

Figur 3.6. Vägverket Konsults Profilograf P45. Fotograf: Mats Landerberg 
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Vectura mäter idag vägars ojämnheter med hjälp av mätbilar kallade Profilograf, se figur 3.6. 

Själva mätsystemet utgörs av ett fordon försett med nödvändig utrustning för mätning av 

vägytans form. Ojämnhetsmätningen utförs genom att kombinera tre synkroniserade 

mätningar från längdmätare, tröghetsenhet och lasermätare. Tillsammans ger dessa tre 

mätinstrument en noggrann 3-dimensionell bild av vägens profil. Utifrån avbildningen kan 

valfria geometrier beräknas, t.ex. tvärsektion med tvärfall, vägojämnheternas profiler med 

korrugeringar, vågbildningar, gropar, knölar och ojämnhetsmått som effektivvärden av 

vägojämnheternas amplituder, rms(z). (Granlund, 2005) 

En längdmätare mäter rullad längd i ett icke drivande hjul på vänster sida. Längdmätningens 

noggrannhet skall vara minst ± 0,1 procent av uppmätt längd.  På en mätbalk sitter 17 stycken 

lasersensorer som var för sig mäter avståndet till vägytan minst 16 000 gånger per sekund, 

vilket resulterar i över ¼ miljon laseravläsningar per sekund. Lasrarna är placerade 

systematiskt kring mittpunkten på mätbalken. En tröghetsenhet som mäter mätbalkens 

lägesförändringar i olika riktningar är placerad ungefär i mitten av mätbalken enligt figur 3.7. 

(Granlund, 2005) 

 

 

 

Figur 3.7. Lasermätarnas och tröghetsenhetens placering på mätbalken (Granlund, 2005) 

Vägytans makrotextur mäts i vänster och höger hjulspår, samt mellan hjulspåren, enligt figur 

3.8. Texturen avläses 64 000 gånger/sek, vilket innebär att varje texturprofil mäts nästan 5 

gånger/mm då mätbilen håller en hastighet på 50 km/h. Megatexturen kan mätas av samtliga 

lasrar, men rutinmässigt undersöks endast höger och vänster hjulspår. (Granlund, 2005) 

 

Figur 3.8. Placering av texturmätare (Granlund, 2005) 

 

 

Tröghetsenhet 
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Sveplaser 

Ett alternativ till Profilografen är att mäta med ett mätsystem kallat sveplaser, se figur 3.9. 

Sveplasern är ett flexibelt mätsystem med många användningsområden. Med hjälp av detta 

mätsystem kan vägyta och vägområde med en bredd upp till 4 m skannas i normal trafikrytm. 

Systemet mäter 550 punkter i bredd, vilket ger ett avstånd på ca 7 mm mellan varje mätpunkt. 

 

Figur 3.9. Vecturas nya sveplaser. Fotograf: Fredrik Lindström 

Förutom mätning av vägbanans geometri klarar systemet av att utföra frihöjdsmätning under 

broar. Med hjälp av en linjelaser uppåt och en nedåt, med en mätbredd av 4 m, kan en 

kontinuerlig höjdkurva under bron ges. Dessutom kan vägens sidområde inventeras med en 

linjelaser riktad i anpassad vinkel mot vägens sidoareal, medan den andra linjelasern samtidigt 

mäter vägytan och en del av innerslänten. Detta ger ett kostnadseffektivare och noggrannare 

alternativ till helikopterburen laserskanning. 

 
Figur 3.10. Principbild för sveplaser 

Mätbilen är även utrustad med ett digitalt fotosystem och GPS med korrigerade satellitdata för 

exakt positionering av all inmätning. 
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3.2. Helkroppsvibrationer 

Människokroppen är en komplex, aktiv, intelligent och dynamisk struktur vilket gör det svårt 

att på ett enkelt sätt beskriva konsekvenserna av att skaka kroppen. Vibrationer kan vara 

ytterst plågsamma och orsaka illamående men de kan även verka uppiggande. De kan vara en 

källa för njutning eller en orsak till smärta. Huruvida dessa rörelser orsakar irritation, obehag, 

hindrar aktiviteter, försämrar hälsan eller ger upphov till rörelsesjuka beror på flera faktorer. 

Det kan bero på rörelsens karaktär, den utsatta personens egenskaper, vad personen ifråga 

ägnar sig åt eller andra omgivningsförhållanden. (Griffin, 1990) 

3.2.1. Vibrationer 

Vibrationer kan beskrivas som mekaniska svängningar kring ett viloläge eller en 

referenspunkt. Det är en form av vågor, som likt alla vågor förflyttar energi men inte materia. 

Vibrationer behöver någon form av mekanisk struktur att färdas genom och om en mekanisk 

koppling saknas, kan vibrationerna inte sprida sig. Strukturen som vibrationerna fortplantas i 

kan utgöra en del av en maskin, ett fordon, ett verktyg eller t.o.m. en människa. Vibrationen 

kan beskrivas genom att ange svängningens förflyttning (m), hastighet (m/s) eller acceleration 

(m/s
2
). Sambanden mellan dessa storheter visas i figur 3.11. (Mansfield, 2005) 
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Figur 3.11. Sambandet mellan vibrationers förflyttning, hastighet och acceleration 

(Mansfield, 2005) 

3.2.2. Olika sorters vibration 

Vibrationer är pendelrörelser, där rörelsen inte är konstant utan växlar mellan värden högre 

och lägre än referensvärdet. Pendelrörelsens omfång avgör storleken på vibrationen och 

upprepningshastigheten avgör frekvensen på vibrationen. Vibrationer brukar normalt delas in 

i två kategorier efter deras förlopp, deterministiska och slumpmässiga, se figur 3.12. Den 

deterministiska vibrationen är oftast periodisk, vilket innebär att vibrationsförloppet upprepas 

efter en viss periodtid, T. Den enklaste formen av periodisk vibration är en sinussvängning, 

enligt figur 3.13. Slumpmässiga vibrationer är som termen anger oregelbundna. (Griffin, 

1990) 
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Figur 3.12. Kategorisering av pendelrörelser (Griffin,1990) 

3.2.3. Beräkning av vibrationsvärden 

 

Figur 3.13. Sinussvängning (Mansfield, 2005) 

Sinuskurvan i figur 3.13 kan beskrivas matematiskt enligt formel 3.1 nedan: 

𝑎 𝑡 = 𝐴 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑡)     (3.1)  

Accelerationen, a(t), vid tidpunkten t, anges i enheten m/s
2
. Kurvan har amplituden A och 

frekvensen f, som mäts i antalet cykler per sekund (Hz). Då frekvensen ökar, minskar 

svängningarnas period. Detta innebär att varje individuell cykel tar mindre tid då frekvensen 

ökar. (Mansfield, 2005) 
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Storleken hos en vibration kan uttryckas med olika mått. Två vanliga mått är accelerationens 

toppvärde och dess effektivvärde. Toppvärdet anger det största positiva eller negativa värdet 

på accelerationen hos vibrationen, se max och min i figur 3.11. Effektivvärdet står i direkt 

relation till vibrationens energiinnehåll och brukar även kallas för r.m.s. av accelerationen 

(root-mean-square). Effektivvärdet beräknas enligt formel 3.2, där T står för mätningens 

längd i sekunder och 𝑎𝑤  är den viktade accelerationen som en funktion av tiden. Den viktade 

accelerationen anges i m/s
2
. (Kjellberg, m.fl. 1993) 

𝑎𝑒𝑓𝑓 =  
1

𝑇
 𝑎2

𝑤 𝑡 𝑑𝑡
𝑇

0
       (3.2) 

För en sinussvängning är effektivvärdet lika med toppvärdet dividerat med roten ur två. 

Toppfaktorn är ett annat sätt att ange vibrationers storlek på. Den definieras som toppvärdet 

dividerat med effektivvärdet. Av praktiska skäl anges ibland vibrationsnivån i decibel (dB). 

Ekvation 3.3 anger det matematiska sambandet: 

𝐿 𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔10  
𝑎

𝑎0
       (3.3) 

Referensvärdet 𝑎0 har för vibrationsmätningar oftast värdet 10
-6

 m/s
2
 och 𝑎 är den uppmätta 

accelerationen i m/s
2
. (Kjellberg, m.fl. 1993) 

3.2.4. Vibrationens riktning 

När en person sitter på en stationär stol och självframkallar skakningar av sin kropp kan hon 

eller han enkelt känna att vibrationer som går upp och ner ger andra effekter än vibrationer 

från sida till sida. Därför är det av vikt att kunna definiera vilken riktning vibrationen har. Vid 

skakningarna märks även att vibrationen har olika storlek i olika delar av kroppen. Kroppens 

reaktion beror därmed både på vibrationens riktning och var i kroppen retningen uppstår. 

Båda dessa variabler kan definieras med hjälp av ett koordinatsystem där riktningen beskrivs 

av ortogonala axlar med lämpliga nollpunkter. (Griffin, 1990) 

Vibrationer kan förekomma i vilken riktning som helst. Riktningen är i sin enklaste form 

rätlinjig eller består av en rotation. Oftast används ett rätvinkligt koordinatsystem för att ange 

vibrationens riktning. På detta sätt erhålls tre rätvinkliga riktningar (x, y, z) och tre 

rotationsriktningar kring dessa axlar (rx, ry, rz). Riktningen utgår alltid från den 

vibrationsexponerades perspektiv. En liggande person har sin z-axel parallell med marken, 

medan en stående person har sin x-axel parallell med marken. Helkroppsvibrationer i 

kroppens längdriktning definieras som vibrationer längs z-axeln, sidorörelser hör till y-axeln 

och vibrationer i längsriktningen tillhör x-axeln, se figur 3.14. Krängningar (roll) är rotation 

kring x-axeln, nickrörelser (pitch) är rotation kring y-axeln och girrörelser (yaw) är rotation 

kring z-axeln. (Mansfield, 2005) 
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Koordinatsystemet vid vibrationsmätningar utgår med olika nollpunkter (origo) beroende på 

var i kroppen vibrationen ska mätas. Gemensamt är att mätningen skall göras i 

kontaktpunkten mellan den vibrerande ytan och människokroppen. (Griffin, 1990) 

 

Figur 3.14. Vibrationsaxlar för helkroppsvibrationer (SS-ISO 2631-1, 1998) 

3.2.5. Vibrationsmätning 

När ett mänskligt vibrationsproblem undersöks är det oftast till stor nytta att först utföra en 

objektiv mätning av vibrationsnivåerna. Vibrationsmätning är en komplex uppgift och det 

finns många sätt att förvandla en mekanisk rörelse till en siffra eller figur i en rapport.  

Mellan den mekaniska svängrörelsen och den numeriska siffran som utgör mätvärdet, ingår en 

rad av olika delsteg. Det enklaste sättet att förklara dessa steg vore att slå ihop dem i en ”svart 

låda” där ingångsparametern, pendelrörelsen, redovisas som ett mätvärde på en display. Om 

den svarta lådan plockas isär ser vi att den bör bestå av en omvandlare, en signalprocess och 

någon form av signalbehandlare. De olika delstegen i en vibrationsmätning visas i figur 3.15. 

(Mansfield, 2005) 

Ett praktiskt system visas till höger i figur 3.15. Först monteras en omvandlare på den 

vibrerande ytan. Omvandlaren, som nästan alltid utgörs av en accelerometer, konverterar den 

mekaniska pendelrörelsen till elektricitet. En acceleration kan till exempel göra så att den 

elektriska resistansen i accelerometern ändras. Signalmottagaren, som sitter ihop med 

omvandlaren med hjälp av en kabel, omvandlar strömmen till en spänning som går att 

behandla. Modern vibrationsutrustning omvandlar spänningen till en signal, på vilken de 
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komplexa beräkningarna utförs innan resultatet slutligen redovisas på en display. (Mansfield, 

2005) 

  

Figur 3.15. Vibrationsmätningens olika delsteg. (Mansfield, 2005) 

Vid undersökningar av vibrationer hos människor beror det slutliga värdet, som presenteras på 

displayen, på ett tillförlitligt signalflöde. Detta gäller givetvis för huvudkomponenterna men 

det gäller även för kopplingarna mellan huvudkomponenterna. Misstag kan inträffa redan 

innan själva mätningen startar, om accelerometern inte är korrekt monterad på den vibrerande 

ytan eller om den är monterad på fel plats. Accelerometern måste vara lämpad för att mäta de 

frekvenser som undersöks. Alla kablar bör vara av god kvalitet så att inga oönskade elektriska 

störningar försämrar tillförlitligheten på mätningen. Slutligen bör displayen vara 

användarvänlig så att t.ex. solreflexer inte ger felaktiga avläsningar. (Mansfield, 2005)  

3.3. Vibrationers påverkan på människan 

Helkroppsvibrationers effekter på människan brukar ofta delas in i tre områden: 

1. Subjektiva reaktioner, komfort 

2. Effekter på prestationsförmågan 

3. Fysiologiska reaktioner och långsiktiga hälsoeffekter 

Människan anses vara mest känslig för helkroppsvibrationer inom frekvensområdet 0,5 Hz – 

20 Hz. Det är även inom detta frekvensintervall de högsta vibrationsnivåerna uppträder, vid 

användning av olika typer av fordon. Människokroppen är en mycket komplicerad struktur 

och kan ur ett mekaniskt perspektiv betraktas som ett mekaniskt system bestående av olika 

delmassor, sammanbundna med fjädrande och dämpande element. Vibrationer i ett sådant 
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mekaniskt system, kommer att dämpas vid vissa frekvenser och förstärkas vid andra 

frekvenser. Den frekvens där vibrationen förstärks brukar benämnas resonansfrekvens och är 

olika för olika kroppsdelar. Resonansfrekvenser i olika kroppsdelar, för vibrationer i z-

riktningen, har tagits fram genom humanförsök och redovisas i tabell 3.1 nedan. Det exakta 

läget för resonansen kan inte specificeras eftersom det är helt beroende av individuella 

faktorer. Exponering för helkroppsvibrationer vid eller i närheten av resonansfrekvenserna 

förstärker givetvis effekterna. Huvudets resonansfrekvens ligger mellan 10 – 20 Hz och 

ögonen kommer i resonans vid frekvenser mellan 30 och 90 Hz. Rygg, axlar och buk har 

resonansfrekvenser mellan 4 och 6 Hz, vilket innebär att vertikala vibrationer inom detta 

intervall kan ge upphov till kraftigt ökad belastning av kotor, leder och diskar. Horisontella 

vibrationer påverkar skelettet på ett helt annat sätt, eftersom skelettet har en bärande funktion 

i vertikalled. (Lundström, 2000) 

Tabell 3.1. Resonansfrekvenser för olika kroppsdelar vid exponering för vertikala vibrationer. 

(Lundström, 2000) 

Kroppsdel Resonansfrekvens (Hz) 

Huvud 10-20 

Ögonglob och inre ögonstrukturer 30-90 

Axelparti 4-6 

Ryggrad 4-6 

Överdel av bål, ländrygg 3-6 

Buk 4-8 

Mellangärde 10-12 

Ben 2-20 

 

3.3.1. Subjektiva reaktioner, komfort 

Det obehag som orsakas av helkroppsvibrationer beror på vibrationens storlek, vibrationens 

frekvens, riktningen på vibrationen, positionen där vibrationen når kroppen och vibrationens 

varaktighet. Kroppsställning och orientering påverkar också komfortupplevelsen, som kan 

variera mellan olika människor och även inom samma individ. Överföringen av vibrationer 

till en sittande person kan påverkas mycket av sätets utformning och därför väljer de flesta 

metoderna för utvärdering av exponering av vibrationer, att kvantifiera vibrationerna i 

kontaktytan mellan kropp och säte. (Griffin, 1990) 

Komfortkänslan ändras givetvis då vibrationens storlek ändras och förhållandet mellan dessa 

kan sägas vara linjärt, där en dubblering av accelerationen medför en dubblering av 

obehagskänslan. Vibrationsupplevelsen med hänsyn till vibrationsfrekvensen skiljer sig för de 

olika vibrationsriktningarna, för olika kontaktpunkter med kroppen och för olika ställningar 

och orienteringar av kroppen. De undersökningar som studerar skillnader mellan den 

subjektiva effekten av sinusvibrationer och slumpmässiga vibrationer har vanligen funnit att 
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de slumpmässiga upplevs som något mer besvärande än sinusvibrationerna, men att 

frekvensberoendet är ungefär detsamma för båda typerna av vibration.(Griffin, 1990) 

Vibrationsobehaget tenderar, enligt Griffin (1990), att öka med vibrationens varaktighet. 

Lämpliga tidsberoenden ges av fjärdepotensekvationer som r.m.q. eller VDV. Dessa har, 

enligt Griffin, visats ge värdefulla indikationer på stötar och periodiskt återkommande 

vibrationer när r.m.s. metoden inte lämpar sig. Spång (1997) hävdar dock motsatsen, att ett 

löpande r.m.s över en sekund ger ett klart tydligare samband mellan stötvärde (VDV, r.m.q., 

r.m.s.) och subjektiv respons hos människor.  

Kjellberg m.fl. (1998) har utifrån ett antal studier gjort en bedömning att den acceptabla nivån 

sjunker 1,5 – 3 dB med varje fördubbling av exponeringstiden. ISO standarden antyder dock 

en större skillnad än Kjellbergs resultat.  

Kroppsställningen kan förändra obehagskänslan vid vibrationsexponering. 

Överföringsförhållandena för vibrationer beror inte bara på om man sitter eller står. De 

mindre förändringar av kroppsställningen som är möjliga att göra för en sittande 

fordonsförare kan ha stor betydelse för komforten. Då föraren lutar sig något framåt kan 

överföringar av vibrationer via ryggstödet minska, men däremot kan kompressionstrycket i 

nedre delen av ryggens kotpelare öka, se avsnitt 3.3.3. Därmed kan vibrationsexponeringen 

hos en cyklist påverkas av sadeldesignen. En spänd kropp har betydligt högre transmission 

framförallt av högre frekvenser än då den är avslappnad. Skillnaden i bedömning kan variera 

stort mellan olika individer och skillnaderna speglas av olika biomekaniska egenskaper och 

fysiologiska reaktioner liksom individuella preferenser. Människor med stor kroppsvolym är, 

enligt Griffin (1990), mer känsliga för högfrekventa vertikala vibrationer än mindre personer. 

Däremot är de mindre känsliga för vertikala vibrationer under 6 Hz. (Kjellberg, m.fl. 1993) 

Studier har visat att prediktionen av subjektiva besvär av vibrationer blir bättre då ett 

sammanvägt värde av accelerationen i de tre ortogonala riktningarna används, än om hänsyn 

endast tas till den riktning där den största frekvensvägda accelerationen förekommer. Vid 

sammanvägning av vibrationer i flera riktningar brukar ungefär 40 % större vikt läggas på 

vibrationer i x- och y-riktningarna än z-riktningen. Detta kan förklaras av att kroppens egen 

vibrationsdämpning i bl.a. brosken är effektivare i vertikalled än horisontellt. (Kjellberg, m.fl. 

1993)  

I de flesta arbetsmiljöer där helkroppsvibrationer förekommer, är buller ett vanligt problem. 

Därför har interaktionsfaktorer mellan dessa arbetsmiljöfaktorer undersökts relativt noggrant 

och de har behandlat effekter på komfort, prestation, fysiologiska reaktioner och hälsa. 

Studierna av komfort visade att bullret normalt bidrar till att försämra komforten ytterligare. 

Slutsatserna från dessa studier var att kombinationen vibration och buller upplevs som mer 

påfrestande än exponering för endera faktorn var för sig. (Kjellberg, m.fl. 1993) 
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3.3.2. Effekter på prestationsförmågan 

Helkroppsvibrationer kan medföra en negativ effekt på vissa arbetsuppgifter genom att störa 

vissa av kroppens funktioner, främst synskärpan och kontrollen av hand- och armrörelser. 

Även det centrala nervsystemet kan påverkas både under och direkt efter en 

vibrationsexponering på ett sätt som skulle kunna ge mer generella effekter på 

prestationsnivån, genom att det höjer eller sänker den allmänna aktiveringsnivån. (Kjellberg, 

m.fl. 1993) 

Det som händer när en människa exponeras för helkroppsvibrationer är, enligt Tingvall, m.fl. 

(2005), att vi medvetet eller omedvetet drar ihop vår muskulatur vilket påverkar puls, 

blodtryck, balans, andning och trötthet. Huvudvärk, yrsel, illamående, svettning och 

synproblem är exempel på andra besvär som kan orsakas av helkroppsvibrationer. Gungande 

och skumpande vibrationer i fordon kan vara en olycksrisk genom att de kan ha en sövande 

verkan.  Detta kan i sin tur leda till minskad uppmärksamhet eller att föraren tappar kontrollen 

över fordonet.  

Prestationen i visuella uppgifter försämras av att vibrationerna kan få näthinnebilden att röra 

sig över näthinnan. Detta kan dels leda till försämrad synskärpa, dels till att bokstäver som 

ligger nära varandra upplevs överlappa varandra och därmed blir svårare att avläsa. Enligt 

Griffin (1990) kan den försämrade synskärpan orsakas av att ögonen vibreras, synfältet 

vibreras eller en kombination av båda. Storleken på förflyttningen över näthinnan styrs främst 

av avståndet till synobjektet, vibrationens karaktär (amplitud, frekvens och riktning) och 

överföringsförhållandena. Ett skäl till att vibrationens frekvens är viktig, är att människan 

genom reflexmässiga ögonrörelser i viss utsträckning kan kompensera för vibrationer av 

huvudet och därmed stabilisera näthinnebilden. Kjellberg m.fl. (1993) menar att desto högre 

frekvensen är desto större acceleration krävs för att orsaka en viss förflyttning av 

näthinnebilden. Vibrationer över 20 Hz utgör därför ett mindre problem, eftersom 

accelerationen i dessa frekvenser sällan blir tillräckligt hög för att åstadkomma en kritisk 

förflyttning av näthinnebilden. 

Effekten, av vibrationsriktning, på synskärpan är komplicerad eftersom en vibration i en 

riktning kan resultera i att huvudet rör sig i alla tre riktningar (x, y, z) och dessutom kan det 

rotera kring dessa axlar. Lewis & Griffin (1978) har undersökt hur vibrationers frekvens 

(mellan 2,8 och 63 Hz), riktning och acceleration påverkar mängden avläsningsfel. 

Undersökningen gick till så att försökspersonen fick sitta på en stol med ryggstöd. Stolen 

vibrerades, medan siffrorna som skulle avläsas hölls stilla. De kom fram till att känsligheten 

för vertikala vibrationer (z-axeln) är som störst för frekvenser på 5,6 och 8,0 Hz, men däremot 

kunde inga effekter påvisas för frekvenser på varken 45 eller 63 Hz. Vibrationer i x-riktningen 

visade sig ge svagare effekter, med en maxeffekt vid 5,6 Hz. I detta försök var det bara 

frekvenser mellan 4 och 16 Hz som påverkade avläsningen. För vibrationer i y-riktningen 

kunde inga signifikanta effekter konstateras. 
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Det har genomförts en del studier där helkroppsvibrationers effekt på prestationen testats i s.k. 

spårningsuppgifter. Dessa tester utförs vanligtvis på så vis att en försöksperson, med hjälp av 

en manöverspak, ska försöka styra ett objekt (t.ex. en ljuspunkt på en bildskärm) längs en 

oförutsägbar bana. På så vis kan den manuella kontrollen och den visuomotoriska 

koordinationsförmågan testas. Helkroppsvibrationer försvårar sådana uppgifter genom att de 

kan orsaka oavsiktliga handrörelser. Även andra uppgifter som kräver att kroppsrörelserna 

styrs med hög precision försvåras som en följd av att vibrationen överförs till bl.a. armar och 

händer. Hur detta artar sig beror dels på vibrationens karaktär och dels på kroppens 

biomekaniska egenskaper. Sedan är det manöverspakens känslighet och överföringen mellan 

hand och reglage som avgör om prestationen faktiskt påverkas. Att försökspersonen dessutom 

har vissa möjligheter att aktivt motverka vibrationens påverkan, gör att prestationseffekten av 

en viss vibration mycket svår att förutsäga. Det som framkommit genom dessa tester är att då 

accelerationen hålls på en konstant nivå, uppträder de största effekterna för vibrationer i z-

riktningen, i frekvensspannet 4 – 6 Hz. Effekterna tycks dessutom öka linjärt med ökad 

acceleration. För horisontella vibrationer verkar den största påverkan uppkomma vid 

frekvenser mellan 1 och 3 Hz. Försök att förutbestämma helkroppsvibrationers effekt på 

prestationen har presenterats i ett antal modeller. Den gemensamma slutsatsen för dessa 

modeller är att effekten påverkas av så många faktorer att det inte är möjligt att dra några 

enkla slutsatser om sambandet mellan exponering och respons. (Kjellberg, m.fl. 1993)      

3.3.3. Fysiologiska reaktioner 

Kunskaperna om kroniska och bestående besvär av helkroppsvibrationer är än så länge 

bristfälliga. De tydligaste effekterna är förslitningsskador på ben, leder, muskulatur och 

ligament, främst i rygg- och ländpartierna. Ett problem är svårigheterna att skilja effekten av 

helkroppsvibrationer från exempelvis effekter av vridna arbetsställningar, tunga lyft eller 

mycket stillasittande. Undersökningar har dock påvisat en högre frekvens av ryggåkommor 

bland de som arbetar i kraftigt vibrerande fordon jämfört med de som arbetar i mindre 

vibrerande fordon. Parestesier (stickande, krypande känsla) i benen kan vara ett annat 

bestående besvär som även ger obehag vid vila, detta samband är dock inte bevisat ännu. För 

hand- och armvibrationer är sambandet mellan vibrationer och parestesier i händer klart visat, 

vilket gör att stående på ett vibrerande underlag antas ge liknande effekter i benen. 

(Lundström, 2000) 

Ryggbesvär 

Multipla stötar antas orsaka kortvariga tryckförändringar i ländryggens kotplattor och kan 

över tid resultera i negativa hälsoeffekter till följd av utmattningsprocesser i ryggens material. 

Viktiga exponeringsrelaterade faktorer är antal och storlek hos toppkompressionen av 

ryggraden. Ryggradens toppkompression påverkas av antropometriska data (t.ex. kroppsvikt 

och storlek på ändplattorna) och kroppsställning. En något framåtböjd eller vriden 

kroppsställning ökar skaderisken eftersom kompressionstrycket i den nedre delen av ryggens 

kotpelare ökar. (SS-ISO 2631-5, 2004)  
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Negativa hälsoeffekter av långvarig flerstötsexponering innefattar en ökad skaderisk för den 

lägre delen av ländryggen, samt nervsystemet som är sammankopplat med de påverkade 

delarna. Ett stort mekaniskt tryck och/eller störning av näringstillförseln, samt spridningen till 

diskvävnaden kan leda till nedbrytande processer i ländryggen. Multipla stötar och 

vibrationsexponering kan även förvärra vissa endogena patologiska störningar av ryggraden. 

(SS-ISO 2631-5, 2004) 

För kompressionstryck, Sed, under 0,5 MPa har inga negativa hälsoeffekter kunnat påvisas, 

men vid t.ex. busskörning över fartdämpande vägbulor har, enligt Johansson (2007), i vissa 

fall kompressionstryck långt över 0,5 MPa uppmätts. (SS-ISO 2631-5, 2004) 

Muskeltrötthet 

När en sittande person exponeras för helkroppsvibrationer ökar dennes muskelarbete, vilket 

kan påvisas metaboliskt. Muskler och muskelgrupper vibrerar mer eller mindre under 

exponeringen, vilket leder till medvetna eller omedvetna muskelsammandragningar. Detta kan 

i sin tur leda till långvariga spänningstillstånd i muskulaturen, med ökad trötthet som följd. De 

ökade muskelsammandragningarna antas även kunna leda till sjuklighet i rörelseapparaten. 

Undersökningar har visat att utvecklingen av muskeltrötthet hos sittande personer kan 

påskyndas genom exponering för helkroppsvibrationer med en frekvens på 5 Hz. Med hjälp 

av elektromyografi, EMG, har det visats att muskeltröttheten vid sittande på ett vibrerande 

underlag orsakas av vibrationsbetingade störningar av blodcirkulationen. (Lundström, 2001) 

Hjärta 

Helkroppsvibrationer anses även kunna påverka hjärtmuskelaktiviteten. Mycket tyder på ett 

samband mellan ökad hjärtverksamhet, ökad andningsfrekvens, lungventilation och stegrad 

syreförbrukning vid måttlig vibrationsexponering, omkring 1 m/s
2
. Sambandet kan möjligen 

förklaras av en ökad belastning på skelettmuskulaturen, vilket förbrukar energi och som i 

slutändan aktiverar hjärta och lungor. En annan förklaring är att sinnesorgan i lungor och 

andningsvägar aktiveras och resulterar i en ökad andningsfrekvens. (Lundström, 2000) 

Resultaten från en nyligen utförd doktorsavhandling visar ett starkt samband mellan vibration 

och hjärtinfarkt. Arbeten som innefattar vibrationsexponering ökar risken för hjärtinfarkt. 

Risken är även kopplad till yrkesverksam ålder och riskökningen är som störst för personer 

under 60 år.   Resultaten i den experimentella studien visar även att exponering för hand- och 

armvibrationer ger en akut minskning av hjärtfrekvensvariabiliteten och därmed också 

påverkan på hjärtreglering. (Björ, 2008) 
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Åksjuka 

Den vanligaste fysiologiska effekten av helkroppsvibrationer är det sjukdomstillstånd eller 

sjukdomsliknande tillstånd som benämns rörelsesjuka. Rörelsesjuka (kinetosis) kan uppstå i 

flera olika situationer och brukar benämnas efter den situation där de uppstår, t.ex. åksjuka 

och sjösjuka. I vissa situationer kan en person drabbas av rörelsesjuka även om denne sitter 

still, en vanlig sidoeffekt vid t.ex. dataspelande med stora skärmar eller då headsets används. 

Det finns dock inga studier eller indikationer som tyder på att rörelsesjuka är ett vanligt 

förekommande problem för cyklister. Gemensamt för de miljöer där rörelsesjuka inträffar är 

verklig eller skenbar rörelse. Termen ”sjuka” kan antyda på ett problem av medicinsk 

karaktär, men i själva verket är rörelsesjuka en normal och naturlig reaktion på vissa former 

av rörelse. De värsta symtomen kan behöva behandlas, t.ex. vätskepåfyllning efter kräkningar, 

men själva rörelsesjukan är inte livshotande. En person som stimuleras för rörelsesjuka kan 

uppleva många olika sorters symtom, orsakade av en kombination av fysiologiska och 

psykologiska reaktioner. Symtomen kan uppkomma i verkliga eller virtuella omgivningar och 

trots att nästan alla kan uppleva någon form av rörelsesjuka, då de utsätts för de mest 

provocerande frekvenserna, kan vissa personer vänja sig eller kämpa emot och på så sätt 

minimera de negativa symtomen. (Mansfield, 2005) 

 Den mest påtagliga effekten vid rörelsesjuka är kräkningar, men detta är långt ifrån det enda 

symtomet. Andra symtom är yrsel, förhöjd kroppstemperatur, svettningar, sömnighet, 

gäspande, förlorad aptit, ökad eller minskad salivproduktion, huvudvärk, minskad motivation, 

magbesvär, rapningar, illamående och blekhet. Symtomen behöver dock inte vara tillräckligt 

allvarliga för att framkalla obehag eller plåga den drabbade. Undersökningar har visat att 

huden hos en människa ändrar färg, då denne drabbas av rörelsesjuka. Det vanligaste 

förloppet vid rörelsesjuka är att personen först börjar gäspa, kroppstemperaturen stiger och 

magen börjar besvära. Sedan brukar salivproduktionen antingen öka eller minska, följt av 

illamående och en känsla av apati. Slutligen börjar den drabbade kräkas. Trots att detta är ett 

vanligt förlopp vid rörelsesjuka, kan både symtomen och förloppstiden variera från person till 

person. Tyvärr behöver kräkningarna inte betyda att det är slut på lidandet, symtomen kan 

komma igen och leda till upprepade kräkningar ända tills de stimulerande rörelserna 

försvinner. Rörelsesjuka är som värst för de som drabbas ute på havet, eftersom upprepad 

kräkning kan leda till uttorkning och med en begränsad tillgång på färskvatten kan detta leda 

till allvarliga situationer. (Mansfield, 2005)  
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Definitionen av rörelsesjuka är att den inträffar när en människa exponeras för antingen 

verklig eller skenbar rörelse. Den sorts rörelse som kan framkalla rörelsesjuka är den med låg 

frekvens (framförallt frekvenser på 0,1 - 0,5 Hz) och stor förflyttning. Denna rörelse uppfattas 

av innerörats balansorgan, det proprioceptiva systemet (berörings- och tryckreceptorer, 

muskelspolar och senorgan) och synen. Rörelsen kontrolleras ofta av en person, t.ex. föraren 

av en bil, och därför kan kontroll adderas som en extra faktor till ekvationen för rörelsesjuka.  

Normalt tar våra hjärnor emot signaler från alla dessa delsystem då vi utför en uppgift, t.ex. 

kör bil i en kurva. Då kommer vi att ha kontroll över rattrörelsen, vi kommer se att bilen kör i 

t.ex. en högerkurva (omgivningen vrider sig åt vänster), innerörats balansorgan känner av och 

svarar på centrifugalkrafterna och det proprioceptiva systemet känner av tryckändringarna i 

kroppen. Om en passagerare i bilen däremot sitter och läser en tidning i samma tidpunkt 

kommer dennes proprioceptiva system och balansorgan känna av effekterna från 

kurvkörningen, men hon eller han kommer inte ha kontroll över bilens rörelse och uppfattar 

samtidigt att synfältet (tidningen) är helt stilla. Därmed kommer hans rörelsesensorer i 

balanssinnet och det proprioceptiva systemet vara i konflikt med hans synfält, dessutom 

saknar han kontroll över bilens rörelse. Detta betyder, enligt den s.k. sensoriska konfliktteorin, 

att passageraren i detta fall är mer trolig att drabbas av rörelsesjuka. (Mansfield, 2005) 

 

 

 

Figur 3.16. De olika delsystemen i den sensoriska konfliktteorin. 

Kontroll 

Syn 

Balanssinne 

Proprioceptiva 

systemet 
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Risken att drabbas för rörelsesjuka har vid undersökningar visat sig vara störst inom ett 

frekvensintervall på 0,1 – 0,3 Hz. Frekvenser som överstiger 0,5 Hz brukar sällan framkalla 

några symtom. Ökade accelerationsnivåer och exponeringstider leder till förhöjd risk att 

drabbas av rörelsesjuka. En modell är framtagen för att förutspå risken för rörelsesjuka som 

resultat av den vibrationsexponeringsdos en individ utsätts för. Där föreslås att risken att 

drabbas av rörelsesjuka är lika med k gånger rörelsedosen, där k är en konstant och 

rörelsedosen, MSDV, är accelerationens frekvensvägda z-acceleration, 𝑎𝑒𝑓𝑓  (m/s2), 

multiplicerat med roten ur exponeringstiden, T (sek), se ekvation 3.4 och 3.5. (Kjellberg, m.fl. 

1993) 

Risk för rörelsesjuka = k∙MSDV     (3.4) 

Risk för rörelsesjuka = 
1

3
∙ 𝑎𝑒𝑓𝑓 𝑇        (3.5) 

Svenska elektriska kommissionen (1985) föreslog i sin standard, SS-ISO 2631-3 (1985), 

exponeringsgränser för olika frekvenser och exponeringstider för z-vibrationer, se tabell 3.2. 

Rörelsesjuka på fartyg och flygplan föranleds i de flesta fallen av vibrationer i z-riktningen 

(x- och y-riktningen om personen ligger). I fordon kan rörelsesjuka föranledas även av 

horisontella rörelser och rotationsrörelser sammankopplade med hastighetsförändringar, 

inbromsningar eller sidoförflyttningar. Rörelsens karaktär är inte det enda som påverkar 

risken att drabbas av rörelsesjuka. Andra faktorer som kan påverka är sjukdom, medicinering, 

födointag och psykologiska faktorer. Åldern tros även påverka benägenheten att utveckla 

rörelsesjuka. Störst risk har de som är i åldern 2 - 12 år, varefter risken successivt avtar med 

åldern. För barn under 2 år, är risken att drabbas av rörelsesjuka relativt liten. (Kjellberg, m.fl. 

1993)   
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Tabell 3.2. Exponeringsgränser för helkroppsvibrationer i z-riktningen utifrån risken för 

rörelsesjuka. Vid angivna gränser kan 10 % av de exponerade förväntas utveckla påtagliga 

rörelsesjukesymtom. (SS-ISO 2631-3, 1985) 
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3.4. Mätning av helkroppsvibrationer 

Den internationella standarden ISO 2631-1: 1997 gäller sedan 1998 även som svensk standard 

med beteckningen SS-ISO 2631-1 (1998) ”Vibration och stöt – Vägledning för bedömning av 

helkroppsvibrationers inverkan på människan. Del 1: Allmänna krav”. Syftet med standarden 

är, enligt SS-ISO 2631-1 (1998), att definiera metoder för kvantifiering av 

helkroppsvibrationer i förhållande till: 

 Mänsklig hälsa och komfort 

 Sannolikheten för uppfattning av vibrationer 

 Förekomsten av rörelsesjuka 

Standarden är framtagen som direktiv för hur helkroppsvibrationer bör mätas och för 

utvärdering av deras inverkan på människan. Här fastslås att vibrationer skall mätas i 

kontaktytan mellan människokropp och vibrationskälla. För en stående person är detta ytan 

under fötterna, för en sittande person är det under sittben och för en liggande person skall 

mätningen göras under bålen. (SS-ISO 2631-1, 1998) 

För utvärdering av vibrationers effekter på komfort och upplevelse används effektivvärdet för 

de tre definierade vibrationsaxlarna x, y och z. Frekvensintervall som studeras för komfort är 

0,5 – 80 Hz och för rörelsesjuka studeras frekvensintervallet 0,1 – 0,5 Hz. Variationen i 

förmåga att känna av vibrationer är stora och ungefär hälften av alla friska människor kan 

känna av vibrationer på 0,015 m/s
2
. (SS-ISO 2631-1, 1998) 

Acceptabla vibrationsvärden med avseende på komfort beror på många faktorer och varierar 

från fall till fall. Något direkt gränsvärde är inte definierat, men tabell 3.3 nedan indikerar 

troliga reaktioner på vibrationer i det allmänna transportsystemet. (SS-ISO 2631-1, 1998) 

 

Tabell 3.3. Förväntad komfortstörning i relation till vibrationens storlek (SS-ISO 2631-1, 

1998) 

 

Vibrationsvärde (m/s
2
) Störning 

<0,315 Inte obehagligt 

0,315 – 0,63 Lite obehagligt 

0,5 – 1,0 Ganska obehagligt 

0,8 – 1,6 Obehagligt 

1,25 – 2,5 Väldigt obehagligt 

>2,0 Extremt obehagligt 
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När vibrationerna uppmätts och ska utvärderas, bör accelerationen frekvensviktas enligt de 

föreskrifter som ges i SS-ISO 2631-1. Till detta finns det ett antal multiplikationsfaktorer, k, 

som skall multipliceras med accelerationen. Viktningsfaktorn är olika för utvärdering hälsa, 

komfort, upplevelse och rörelsesjuka. Detta beror på att människokroppen är uppbyggd för att 

på ett effektivare sätt klara av krafter och vibrationer i z-riktningen. Sättet som vibrationerna 

påverkar dessa faktorer beror på vibrationens frekvensinnehåll. De olika tillämpningarna och 

viktningsfaktorerna för frekvensviktning sammanfattas i tabell 3.4, 3.5 och 3.6. (SS-ISO 

2631-1, 1998) 

Tabell 3.4. Guide över vilken frekvensvikt som ska väljas. (SS-ISO 2631-1, 1998) 

Frekvensvikt Hälsa Komfort Upplevelse Rörelsesjuka 

Wk z-axeln, sätesyta z-axeln, sätesyta 

z-axeln, stående 

Vertikalt liggande 

(utom huvud) 

x-, y-, z-axeln, fötter 

(sittande) 

z-axeln, sätesyta 

z-axeln, stående 

Vertikalt liggande 

(utom huvud) 

 

--- 

Wd x-axeln, sätesyta 

y-axeln, sätesyta 

x-axeln, sätesyta 

y-axeln, sätesyta 

x-, y-axeln, stående 

Horisontellt liggande 

y-, z-axeln, ryggstöd 

x-axeln, sätesyta 

y-axeln, sätesyta 

x-, y-axeln, stående 

Horisontellt 

liggande 

 

--- 

Wf --- --- --- Vertikalt 

 

För frekvensviktning av vibrationer med avseende på rörelsesjuka rekommenderas endast en 

frekvensvikt, Wf. Vibrationen skall dessutom bedömas endast med hänsyn till den totala 

viktade accelerationen i z-axeln.  

Tabell 3.5. De olika viktningsfaktorerna, k, som används enligt tabell 3.4. (SS-ISO 2631-1, 

1998) 
Frekvensvikt Hälsa Komfort Upplevelse Rörelsesjuka 

Wk 1,0 1,0 1,0 --- 

Wd 1,4 1,0 1,0 --- 

Wf --- --- --- 1,0 
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Tabell 3.6. Frekvensviktningskurvor som används enligt tabell 3.4. (SS-ISO 2631-1, 1998) 

 
 

Föreskrifterna i standarden gäller för personer i ”normalgod hälsa” som exponeras för 

periodiska, slumpmässiga eller kortvariga helkroppsvibrationer, under resor, i arbetet eller vid 

fritidsaktiviteter. För sittande personer gäller komfortkriterierna för frekvensintervallet 0,5 – 

80 Hz. För mätningar på stolsryggen och vid fötter hos sittande personer, skall de tre 

rätvinkliga riktningarna (x, y och z) utvärderas och för stolsdyna tillkommer dessutom de tre 

rotationsriktningarna (rx, ry och rz). För stående och liggande personer utförs 

vibrationsmätningarna på den yta som stöder kroppen. Utvärderingens förfarande gör det 

sedan möjligt att, utifrån vibrationens storlek, frekvens och riktning, bedöma de olika 

vibrationernas förväntade påverkan på komfort. (SS-ISO 2631-1, 1998) 

Det viktade effektivvärdet för accelerationen i samtliga rätvinkliga riktningar (x, y, z) skall 

bestämmas i kontaktytan mellan människa och underlag. De viktade värdena skall rapporteras 

var för sig, men för varje mätpunkt skall det totala vibrationsvärdet, 𝑎v, beräknas enligt 

ekvation 3.6.  

𝑎v =   𝑘𝑥
2 ∙ 𝑎𝑤𝑥

2 + 𝑘𝑦
2 ∙ 𝑎𝑤𝑦

2 + 𝑘𝑧
2 ∙ 𝑎𝑤𝑧

2      (3.6) 
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Först multipliceras kvadraten av multiplikationsfaktorn med kvadraten av accelerationens 

viktade effektivvärde. Sedan summeras detta för de tre riktningarna (x, y och z) och slutligen 

beräknas vibrationsvärdet som roten ur denna summa. (SS-ISO 2631-1, 1998) 
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4. Problemprecisering 

Inom väghållningen finns det idag noggranna modeller som behandlar hur bilisters åkkomfort 

påverkas av vägytans utseende och ojämnheter. Några sådana modeller för cyklister, finns i 

dagsläget inte i Sverige. Det ökade trycket att hitta alternativa energikällor och färdmedel har 

lett till att cykeln återigen hamnat i fokus, tack vare dess låga utsläpp och även på grund av de 

positiva hälsoeffekter som ett ökat cykelanvändande kan leda till. 

De modeller som behandlar bilisters åkkomfort utifrån vägens ojämnheter är mycket bra. 

Problemet är dock att dessa inte går att använda för bedömning av cyklisters komfort. Detta 

beror på att skillnaderna mellan en cykel och en bil är för stora. Den största skillnaden är 

kanske färdhastigheten. En bil som kör på en landsväg kan utan ansträngning hålla hastigheter 

på 90 km/h, medan en cyklist i normalgod hälsa kanske håller en hastighet runt 20 km/h. En 

annan viktig skillnad mellan en bil och en cykel är deras utformning.  

Ett cykeldäck på en vuxencykel avsedd för stadskörning har normalt en diameter mellan 24 

och 28 tum (61 – 71 cm), medan ett bildäck är något mindre, 15 – 22 tum (38 – 56 cm). 

Bildäcken är däremot mycket bredare, ungefär 16 – 24 cm, jämfört med cykeldäckens 2 – 6 

cm. Detta leder till att bildäcken har mycket större kontaktyta med vägen, än cykeldäcken. 

Bilar och cyklar har dessutom olika vikter, dämpsystem, sätesutformning, mm. Alla dessa 

skillnader leder givetvis till att cyklisten känner av t.ex. en grop i vägen på ett annat sätt än 

vad bilisten gör. Konsekvensen av att köra i en grop kan också lätt bli mycket allvarligare för 

en oskyddad cyklist, än för en förare inne i bilens skyddande kaross. 

Aktörerna inom väghållningen har därför börjat leta efter nya sätt att bedöma en väg, eller en 

cykelbanas tillstånd. Ett steg i detta arbete är att försöka hitta ett samband mellan vägens 

profil och de vibrationer som cyklisterna utsätts för. Detta examensarbete utgör ett försök att 

hitta ett sådant samband. 
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Själva huvudproblemet är att ta reda på hur sambandet mellan vägprofilen och cykelns 

vibrationer ser ut. En person som någon gång suttit på en cykel, har säkert märkt av att det 

skakar en aning när han eller hon färdas framåt med den. Om personen sedan t.ex. kör med 

framhjulet i en grop, känner denne säkerligen att det skakar till lite extra. Därmed kan det 

konstateras att terrängen och markytan har betydelse för hur mycket det vibrerar. 

Nästa steg i problemformuleringen är att ta reda på om det går att ta fram en modell för 

sambanden mellan vägens profil och de vibrationer som uppstår då någon cyklar på den. Detta 

är det svåraste skedet i problemprocessen. För det första gäller det att försöka ta reda på vilka 

faktorer som kan tänkas påverka de vibrationer som cyklisten utsätts för. Därefter gäller det 

att ta reda på hur denna påverkan går till. Slutligen skall alla påverkande faktorer 

sammanställas i en modell. Här går det inte att göra någon godtycklig gissning, utan modellen 

skall kunna förutsäga hur stora vibrationer en person utsätts för om hon eller han cyklar på en 

viss vägsträcka. 

I ett inledande skede av arbetet formulerades ett par forskningsfrågor som utgör grunden för 

hela undersökningen. För att avgränsa arbetet till att kunna utföras som ett examensarbete, 

valdes två påverkande faktorer ut. Dessa kan preciseras som: 

 Vägbanans profil och textur, samt 

 Cykelns hastighet. 

Vägytans profil brukar vanligtvis anges med något ojämnhetsmått. Problemet består i att 

utifrån ojämnhetsmåttet och hastigheten kunna förutspå vibrationen. Givetvis finns det 

säkerligen fler faktorer som i någon grad påverkar vibrationens storlek, t.ex. lufttryck i däck, 

cyklistens fysiska förutsättningar, sadelns utformning, mm. Dessa faktorer har dock valts att 

inte beaktas, framförallt för att undersökningens omfattning skulle bli alltför stor om alla 

faktorer undersöktes. Faktorerna valdes utifrån hypotesen att vägprofil och hastighet påverkar 

mest, samt att övriga faktorer oftast är relativt konstanta, t.ex. däckens lufttryck. 

Om resultatet av undersökningen blir lyckat, är förhoppningen att väghållare skall kunna göra 

en vägytemätning och utifrån denna avgöra om cyklistens vibrationsexponering blir orimligt 

hög. Därmed skall modellen kunna användas som ett objektivt hjälpmedel i bedömningen av 

när en cykelväg behöver åtgärdas, samt vid rangordning av olika cykelvägars skick. 
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5. Datainsamling 

De data som samlats in för detta examensarbete kan delas upp i två delar. Första delen består 

av vibrationsdata från cykelförsök och andra delen består av profildata från Vecturas 

profilograf. Detta kapitel presenterar de faktorer som är specifika för denna mätning. 

5.1. Geografi 

 
Figur 5.1. Bäsnas geografiska läge (maps.google.se) 

Datainsamlingen genomfördes i Bäsna. Bäsna by är beläget ungefär 11 km nordväst om 

Borlänge och utgör en av tätorterna i Gagnef kommun i Dalarna. I dagsläget finns det ungefär 

280 fasta hushåll i Bäsna och 2005 var invånarantalet 687. Utöver detta tillkommer ett antal 

sommargäster varje år. Skolan i Bäsna är avsedd för elever i årskurs 1 – 3 och dessutom finns 

det sexårsverksamhet och dagis. Bäsna handelsträdgård, som består av en plantskola med stor 

visningsträdgård och ett trädgårdscafé, utgör en av byns stora attraktioner. (www.basna.nu) 

http://www.basna.nu/
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Bäsnas gator kan beskrivas som relativt fina. Väghållare är byns vägförening (gatorna) 

respektive Vägverket (landsvägen). Rent profiltekniskt förekommer en del ojämnheter med 

stor våglängd. En översiktsbild över Bäsna, med markerade teststräckor, visas i figur 5.2.  

Asfalten är för det mesta bra, men den är överlag ganska gammal. Det innebär risk för ett 

uppskjutet underhållsbehov, när bitumenet i slitlagret åldrats till en kritisk gräns. 

Beläggningen är allmänt av god kvalitet med undantag för några gropar, knölar och 

korrugeringar. Beläggningen på teststräcka 4 (statlig landsväg genom byn) har blivit 

ytbehandlad och på flera platser, på övriga teststräckor, har beläggningen lappats med kall- 

respektive varmblandad asfaltmassa.  

 

Figur 5.2. Bäsna sedd ovanifrån, med de olika teststräckorna markerade (maps.google.se) 

5.2. Vibrationsmätningar 

Vibrationsmätningarna utfördes i Bäsna (Gagnef kommun i Dalarna) under torsdagen den 14 

maj och fredagen den 15 maj 2009. Först preparerades en cykel genom att montera på all 

erforderlig mätutrustning, beskriven i avsnitt 2.4.1. Denna utrustning kalibrerades och 

slutligen genomfördes vibrationsmätningarna genom att en försöksperson fick cykla fram och 

tillbaka på Bäsnas gator. Försökspersonen, eller cyklisten, kan beskrivas som en 23-årig man i 

god hälsa. Cyklistens kroppsmått var vid mättillfället en längd på 180 cm och en vikt på 75 

kg. På teststräcka 4 belastades barnstolen av ett fyraårigt barn med längd 100 cm och vikt 15 

kg. 
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Totalt genomfördes 8 mätningar på 5 olika teststräckor, 2 mätningar på torsdagen och 6 på 

fredagen. Vid torsdagens mätningar var vädret halvklart och temperaturen låg på omkring    

13 ºC. På fredag var det klart väder och temperaturen låg på omkring 15 ºC. Cykelhjälm 

användes vid samtliga mätningar. 

Nedan följer en beskrivning av de olika vibrationsmätningarna som gjordes. Första och andra 

teststräckan mättes den 14/5 och resterande teststräckor (3, 4 och 5) mättes den 15/5. Vid 

mätningarna registrerades accelerationen i 6 mätpunkter på cykeln. Resultaten från 

mätningarna presenteras i kapitel 6. 

Bäsna vägförening ansvarar för väghållningen på alla teststräckor utom teststräcka 4, som 

sköts av Vägverket. 

5.2.1. Teststräcka 1 

Första mätningen utgjordes av en slinga runt Vikens väg och del av Kärrmyrvägen enligt figur 

5.3. Beläggningen på teststräckan var i gott skick, dock med viss förekomst av korrugeringar. 

Försöket innefattade 12 varv och hastighet hölls runt 20 km/h. De många upprepade rundorna 

ger möjlighet att kontrollera metodens repeterbarhet. 

 

Figur 5.3. Illustrering av teststräcka 1 (maps.google.se) 

5.2.2. Teststräcka 2 

Andra vibrationsmätningen bestod av fyra turer fram och tillbaka, från korsningen mellan 

Täkta och Kärrmyrvägen till en vändplats på Hellsinggårdsvägen, se figur 5.4. Hastigheterna 

under försöket varierades efter terrängen för att återspegla cyklisters verkliga hastigheter. Den 

vibrationsmätare som var placerad under cykelsadeln, lossnade i slutet av den andra turen. 

Detta upptäcktes dock inte förrän efter att även de resterande två turerna var avklarade. 
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Figur 5.4. Teststäcka 2 (maps.google.se) 

Beläggningen på Kärrmyrvägen bedöms i huvudsak vara i gott skick. Vid korsningen mellan 

Kärrmyrvägen och Långgattu finns en djup sättning i anslutning till en ledning och en 

gallerbrunn. Beläggningen på Långgattu är av något sämre kvalitet, med flertalet sprickor, 

gropar och hål. Ett avsnitt skiljer ut sig extra mycket p.g.a. sin extremt skadade beläggning 

(på den sträckan planeras utskiftning av hela vägkonstruktionen). Mörtbacken, på 

Hellsinggårdsvägen, har en relativt ojämn beläggning med stora amplituder och långa 

våglängder.  

5.2.3. Teststräcka 3  

Detta försök gjordes fram och tillbaka längs Kjesgattu, vid Bäsna handelsträdgård, enligt figur 

5.5. Mätningen bestod av två försök på tre rundor vardera och hastigheten hölls kring 20 

km/h. På teststräckan fanns ett stort hål i beläggningen och under första försöket studsade 

cykelkärran till så mycket att säkerhetsbältet, som höll fast testdatorn, lossnade. Detta ledde 

till att datorn studsade till inne i cykelkärran och strömkabeln lossnade, varvid datorn 

slocknade. Detta försök uteslöts från mätningarna eftersom i princip inga mätvärden hunnit 

registreras innan datorn slocknade. 

Beläggningen på denna teststräcka är av äldre datum och ett kort avsnitt i mitten är ganska 

slitet, med knölar och gropar. På teststräckan finns dessutom ett större hål i vägen, se figur 

5.5. 
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Figur 5.5. Teststräcka 3, med förstoring av hålet i den armerade beläggningen till höger 

(maps.google.se) 

Andra försöket gjordes på samma sätt som det första, dock utan att datorn slocknade.  

5.2.4. Teststräcka 4 

Vid detta försök fick ett barn sitta i barnstolen. Rundan startade vid Bäsna skola och gick fram 

och tillbaka längs Bäsnavägen, till korsningen vid Hellsinggårdsvägen. Totalt gjordes 3 

rundor och vid första rundan cyklade en annan testperson (normalgod hälsa, längd 172 cm, 

vikt 88 kg). Denna runda gjordes i vägens hjulspår. Runda 2 gjordes åter av den tidigare 

cyklisten, den något lättare personen, och här gick turen mellan vägens hjulspår. Runda 3 gick 

i hjulspåren.  

 

Figur 5.6. Teststräcka 4 (maps.google.se) 
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Beläggningen på Bäsnavägen har blivit åtgärdad med en ytbehandling. Som ett resultat av 

detta, i kombination med trafikens åverkan på vägen, har beläggningen i hjulspåren fått en 

slätare textur och mellan hjulspåren är vägytans texturer grövre. 

5.2.5. Teststräcka 5 

De tre sista försöken startade vid landsvägen och gick längs Täkta och Långgattu till 

Kärrmyrvägen, se figur 5.7. Täkta ansågs ha ojämnheter med något längre våglängd som kan 

orsaka vibrationer vid hög fart. Därför hölls en hög hastighet, ungefär 30 km/h, på denna del. 

Vid andra försöket kom en kabel i cykelkärran åt tangentbordets pausknapp, varvid detta 

försök ströks från undersökningen. 

 
Figur 5.7. Teststräcka 5 (maps.google.se) 

Beläggningen på Täkta har som sagt ojämnheter med lång våglängd. Långgattu har en 

gammal beläggning av mycket varierande kvalitet. 
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5.3. Profilmätningar 

Samtliga vägprofiler uppmättes under lördagen den 28 augusti av Vecturas fackmän. 

Mätningarna utfördes med en profilograf, se avsnitt 3.1.7, som med hjälp av 17 lasermätare 

skannade av de aktuella vägprofilerna. Resultaten från profilmätningarna presenteras i kapitel 

6. 

5.3.1. Teststräcka 1 

Mätningen av teststräcka 1 startade vid Vikens vägs nordvästra korsning och gick i en runda 

motsols tillbaka till startplatsen. Endast en mätning krävdes och vid profilmätningen av 

teststräcka 1 hölls en hastighet mellan 25 och 30 km/h. Totala teststräckan uppmättes till 423 

meter. 

5.3.2. Teststräcka 2 

Profilen på teststräcka 2 skannades av i en hastighet mellan 25 och 30 km/h. Mätningen 

startade vid korsningen mellan Täkta och Kärrmyrvägen och slutade vid vändplatsen på 

Hellsinggårdsvägen, även här räckte det med en mätning. Totala teststräckan uppmättes till 

1924 meter. 

5.3.3. Teststräcka 3  

Teststräcka 3, Kjesgattu, mättes från den norra korsningen mellan Kjesgattu och Landsvägen, 

till den södra korsningen mellan Kjesgattu och Landsvägen. Hastigheten vid denna mätning 

låg runt 20 km/h. Vägen på teststräcka 3 var så smal, att de två yttersta lasermätarna, 1 och 

17, bitvis skannade av områden utanför vägkanten. Totala teststräckan uppmättes till 526 

meter. 

5.3.4. Teststräcka 4 

Mätningen av landsvägen, teststräcka 4, delades upp i två delar, en från skolan till 

Helsinggårdsvägen och en från Hellsinggårdsvägen till skolan. Hastigheten vid dessa 

mätningar uppgick till närmare 50 km/h. De båda delarna uppmätte 1563, respektive 1564 

meter. 

5.3.5. Teststräcka 5 

Vid profilmätningen av teststräcka 5 höll mätbilen en hastighet mellan 25 och 30 km/h. 

Mätningen startade vid landsvägen och gick längs Täkta och Långgattu till Kärrmyrvägen, se 

figur 5.7. Totala teststräckan uppmättes till 1265 meter. 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultat från mätningar och datorsimuleringar. 

6.1. Vibrationsmätningar 

Vibrationsmätningarnas tillvägagångssätt har beskrivits i kapitel 2 och 5. Resultaten från 

dessa mätningar sammanställs och presenteras i detta avsnitt. Här redovisas endast det 

löpande effektivvärdet (running r.m.s.), under 1 sekund, för accelerationen i cykelsadeln och 

vid cykellyktan. Vibrationer i barnstolen redovisas för teststräcka 4, då denna belastades av ett 

barn. Observera att vissa figurer visar alla testrundor efter varandra, vilket gör att 

detaljrikedomen minskar för längre försök. Värden för varje enskild testrunda visas i bilaga B.  

Förfluten tid redovisas på den horisontella axeln (minuter:sekunder.tusendelar) och det 

löpande effektivvärdet för accelerationen, aeff (m/s
2
), presenteras på den vertikala axeln. 

6.1.1. Teststräcka 1 

 

Figur 6.1. Accelerationens effektivvärde i cykelsadeln för teststräcka 1. 

Det som kan utläsas från ovanstående figur, är att accelerationen har ett medelvärde kring 1,0 

m/s
2
 och det finns ett tydligt mönster för topparna. Varje enskild testrunda tog ungefär 75 

sekunder att genomföra.  
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Figur 6.2. Accelerationens effektivvärde vid cykellyktan för teststräcka 1. 

Då figur 6.1 jämförs med figur 6.2, kan tydliga likheter mellan de båda kurvorna upptäckas. 

Kurvorna följer samma mönster med accelerationstoppar på samma partier, men 

accelerationen vid cykellyktan ligger på en betydligt högre nivå. Därav kan det konstateras att 

vibrationerna sprider sig på samma sätt över hela cykeln, men med olika nivåer i de olika 

delarna.  

 

 

Figur 6.3. Accelerationens effektivvärde i cykelsadeln under tredje rundan på teststräcka 1. 

Figur 6.3, visar tredje rundan på teststräcka 1. Denna mätning representerar samtliga rundor 

på ett relativt bra sätt. Något som tydligt framgår vid en studie av de högsta topparna på 

kurvan, är att dessa uppkommer då cykeln svänger i en kurva eller kör över ett brunnslock. 

Kurvans ojämnheter kommer troligen av att biltrafikens belastning ökar i kurvor och 

eventuellt skulle högre krav ställas vid dimensionering av kurvor, med hänsyn till 

olycksrisken. Beläggningen på denna teststräcka är, som tidigare nämnts, i gott skick. 
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Vibrationerna i sadeln och cykellyktan sammanställs i figur 6.4. 

 

Figur 6.4. Sammanställning av vibrationerna på teststräcka 1. 

Siffervärden från figur 6.4 presenteras i tabell 6.1 nedan. Medelvibrationen i sadeln är         

0,9 m/s
2
 och standardavvikelsen är 0,35. För cykellyktan är medelvibrationen 1,8 m/s

2
 och 

standardavvikelsen 0,54. 

Tabell 6.1. Sammanställning av vibrationerna på teststräcka 1. 

 
σ² Min Medel Max 

Sadel 0,35 0,4 0,9 2,1 

Lykta 0,54 1,0 1,8 3,7 
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6.1.2. Teststräcka 2 

 

Figur 6.5. Accelerationens effektivvärde i cykelsadeln för teststräcka 2. 

Ovanstående figur föreställer vibrationerna från samtliga fyra mätrundor efter varandra. Vid 

en studie av den ofiltrerade vibrationssignalen (den kurvan visas ej i rapporten) märks en 

tydlig trendändring vid 27 minuter, då accelerometern troligen lossnade.  Vibrationerna efter 

detta låg på en helt annan nivå än vad de gjorde innan. Figur 6.6 presenterar mätningen innan 

detta. 

 Figur 6.6. Accelerationens effektivvärde i cykelsadeln fram till då accelerometern lossnade. 

Figur 6.6, som är mer detaljerad än figur 6.5, visar fler och högre toppar på accelerationens 

effektivvärde. Återigen ligger accelerationen omkring 1 m/s
2
, med ökning vid ojämnare 

vägavsnitt. Beläggningen på teststräcka 2 är i sämre skick än den på teststräcka 1, med en hel 

del sprickor, gropar och ojämnheter. Dessa problemområden orsakar betydligt högre 

acceleration, vilket också framgår i figur 6.6.  
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Figur 6.7. Accelerationens effektivvärde vid cykellyktan för teststräcka 2. 

Accelerationskurvan i figur 6.6 visar så höga värden (upp till 10 m/s
2
, eller 1G) att de väcker 

misstankar om att accelerometerns vidhäftning i cykelsadeln inte varit tillfredsställande under 

denna teststräcka. Denna misstanke bekräftas vid en jämförelse mellan figur 6.5 med figur 

6.7. Accelerationen vid cykellyktan håller en lägre nivå än den i cykelsadeln vilket är en rak 

motsats till resultaten från de övriga teststräckorna, vilket troligen beror på att accelerometern 

varit lös under hela mätningen av teststräcka 2. Detta leder till att mätresultaten från 

cykelsadeln på teststräcka 2 bedöms vara felaktiga och därför utesluts från undersökningen. 

Vibrationerna i cykellyktan sammanställs i figur 6.8. 

 

Figur 6.8. Sammanställning av vibrationerna på teststräcka 2. 

Siffervärden från figur 6.8 presenteras i tabell 6.2 nedan. Medelvibrationen i lyktan är 0,9 

m/s
2
 och standardavvikelsen är 1,46.  

Tabell 6.1. Sammanställning av vibrationerna på teststräcka 2. 

 
σ² Min Medel Max 

Lykta 1,46 0,9 2,4 12,2 
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6.1.3. Teststräcka 3 

 

Figur 6.9. Accelerationens effektivvärde i cykelsadeln för teststräcka 3. 

Teststräcka 3 visar en allmänt högre accelerationsnivå än teststräcka 1, här ligger 

effektivvärdet strax över 1 m/s
2
 med tydligt återkommande toppar. Topparna i accelerationen 

ligger här på ungefär 5 m/s
2
, vilket är ungefär dubbelt så högt som teststräcka 1. 

 

Figur 6.10. Accelerationens effektivvärde i cykelsadeln under tredje rundan på teststräcka 3. 

Den tredje mätrundan på teststräcka 3 representerar Kjesgattu relativt bra. Beläggningen är 

gammal, med mycket ojämnheter och sprickor. De två högsta topparna uppstod då cykeln var 

vid teststräckans hål, se figur 5.5. 

 

 

Figur 6.11. Accelerationens effektivvärde vid cykellyktan för teststräcka 3. 
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Vid en jämförelse av figur 6.9 och figur 6.11 konstateras att accelerationen vid cykellyktan 

återigen är ungefär dubbelt så stor som den i sadeln. 

Vibrationerna i sadeln och vid cykellyktan sammanställs i figur 6.12. 

 

Figur 6.12. Sammanställning av vibrationerna på teststräcka 3. 

Siffervärden från figur 6.12 presenteras i tabell 6.3 nedan. Medelvibrationen i sadeln är       

0,4 m/s
2
 och standardavvikelsen är 0,73. Medelvibrationen vid cykellyktan är 0,9 m/s

2
 och 

standardavvikelsen är 0,88.  

Tabell 6.3. Sammanställning av vibrationerna på teststräcka 3. 

 
σ² Min Medel Max 

Sadel 0,73 0,4 1,3 5,7 

Lykta 0,88 0,9 2,3 6,4 
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6.1.4. Teststräcka 4 

 

Figur 6.13. Accelerationens effektivvärde i cykelsadeln för teststräcka 4. 

Teststräcka 4 utgjordes av Bäsnavägen som blivit ytbehandlad. Beläggningen är i gott skick, 

utan några större ojämnheter eller sprickor, men med en tydligt slätare yta i vägens hjulspår 

än mellan dem. Mätningen visar också en relativt jämn kurva utan några större toppar i 

accelerationen. 

 

Figur 6.14. Accelerationens effektivvärde i cykelsadeln under tredje rundan på teststräcka 4. 

Tredje rundan på teststräcka 4 gick i vägens hjulspår. Accelerationens effektivvärde håller sig 

stabilt mellan 0,5 m/s
2
 och 1 m/s

2
. Runda 2, som gick mellan hjulspåren uppvisade något 

högre accelerationsvärden. Första rundan, som utfördes av en annan cyklist, uppvisar liknande 

vibrationsvärden som tredje rundan. 

 

Figur 6.15. Accelerationens effektivvärde vid cykellyktan för teststräcka 4. 
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Figur 6.15 visar att accelerationsnivåerna vid cykellyktan är ungefär 3 gånger högre än de i 

cykelsadeln, figur 6.13.  

Figur 6.16. Jämförelse av accelerationen i cykelsadeln och i barnstolen, då den belastas av 

ett barn. 

Accelerationen i barnstolen håller en något lägre nivå än den i cykelsadeln, se figur 6.16.  

Vibrationerna i sadeln och cykellyktan sammanställs i figur 6.17 och 6.18. 

 

Figur 6.17. Sammanställning av vibrationerna i hjulspåren på teststräcka 4. 
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Siffervärden från figur 6.17 presenteras i tabell 6.4 nedan. Medelvibrationen vid sadeln är   

0,3 m/s
2
 och standardavvikelsen är 0,16. Medelvibrationen vid cykellyktan är 0,7 m/s

2
 och 

standardavvikelsen är 0,53.  

Tabell 6.4. Sammanställning av vibrationerna i hjulspåren på teststräcka 4. 

 
σ² Min Medel Max 

Sadel 0,16 0,3 0,7 1,5 

Lykta 0,53 0,7 1,8 4,0 

 

 

 

Figur 6.18. Sammanställning av vibrationerna mellan hjulspåren på teststräcka 4. 

 

Siffervärden från figur 6.18 presenteras i tabell 6.5 nedan. Medelvibrationen vid sadeln är   

0,4 m/s
2
 och standardavvikelsen är 0,73. Medelvibrationen vid cykellyktan är 0,9 m/s

2
 och 

standardavvikelsen är 0,88.  

Tabell 6.5. Sammanställning av vibrationerna mellan hjulspåren på teststräcka 4. 

 
σ² Min Medel Max 

Sadel 0,19 0,4 0,8 1,8 

Lykta 0,63 0,9 2,2 5,4 
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6.1.5. Teststräcka 5 

 

 

Figur 6.19. Accelerationens effektivvärde i cykelsadeln för teststräcka 5, försök 1. 

Teststräcka 5 startade på Täkta, som har en del ojämnheter med längre våglängd i början. 

Hastigheten hölls något högre i början vilket resulterade i att accelerationens effektivvärden 

höll en högre nivå än vid övriga teststräckor. 

 

Figur 6.20. Accelerationens effektivvärde vid cykellyktan för teststräcka 5, försök 1. 

Observera de olika skalorna på y-axeln i figur 6.19 och figur 6.20. Accelerationen vid 

cykellyktan ligger även vid detta försök på dubbelt så hög nivå som den i sadeln. 
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Figur 6.21. Accelerationens effektivvärde i cykelsadeln för teststräcka 5, försök 3. 

Det tredje försöket visar samma höga accelerationsnivåer som det första försöket. 

 

Figur 6.22. Accelerationens effektivvärde vid cykellyktan för teststräcka 5, försök 3. 

Accelerationen vid cykellyktan är ungefär dubbelt så stor som den i sadeln. 

Vibrationerna i sadeln och vid cykellyktan sammanställs i figur 6.23. 

 

Figur 6.23. Sammanställning av vibrationerna på teststräcka 5. 
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Siffervärden från figur 6.23 presenteras i tabell 6.6 nedan. Medelvibrationen vid sadeln är   

0,4 m/s
2
 och standardavvikelsen är 0,73. Medelvibrationen vid cykellyktan är 0,9 m/s

2
 och 

standardavvikelsen är 0,88.  

Tabell 6.6. Sammanställning av vibrationerna på teststräcka 5. 

  σ² Min Medel Max 

Sadel 0,802123 0,6 1,5 5,328385 

Lykta 1,135958 1,2 2,7 8,508843 
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6.2. Profilmätningar 

Teststräckornas profiler uppmättes enligt metoder beskrivna i kapitel 2 och 5. Resultaten från 

dessa mätningar sammanställs och presenteras i detta avsnitt. Texturmåtten presenteras här 

som medelvärden för fem meter. På så sätt skall varje texturmått motsvara ungefär en sekunds 

cyklande.   

6.2.1. Teststräcka 1 

I figur 6.24 visas en 3-dimensionell bild av teststräcka 1, observera att vägen i figuren har 

olika skala i höjdled, sidled och längdled. Figur 6.29 visar i sin tur mått på megatextur och 

makrotextur i höger hjulspår. 

 

Figur 6.24. 3-dimensionell profilbild för teststräcka 1. 

Makrotexturen håller sig relativt stadigt mellan 0,30 och 0,50 mm, med några enstaka toppar. 

Detta är anmärkningsvärt lågt, då makrotextur inte ska vara för låg med hänsyn till risken för 

halkolyckor vid låg våtfriktion. Norska Avinor använder 0.6 mm makrotextur som gränsvärde 

för lägsta tillåtna makrotextur på flygfält. Detta är inte en självskriven lämplig miniminivå på 

cykelvägar, men ger i alla fall en indikation på att ytan på teststräcka 1 kan medföra halkrisk. 

Megatexturen ligger allmänt på en något lägre nivå, men variationen är större och topparna är 

fler. Då kurvan för megatextur i figur 6.25 jämförs med kurvan för acceleration i figur 6.3 kan 

en viss likhet anas, vilket leder till misstankar om ett samband mellan dessa parametrar. 
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Figur 6.25. Uppmätt megatextur och makrotextur för teststräcka 1. 

Megatexturkurvans första topp över 0,8 uppstod då cykeln körde över ett brunnslock. Figur 

6.26 visar en 3-dimensionell bild på det avsnittet av vägen. Avsnittet på bilden är 21 meter 

långt och 3,5 meter brett. 

 

Figur 6.26. 3-dimensionell bild som sammanknyts med megatexturen i figur 6.25. 

Teststräckans megatextur och makrotextur sammanställs i figur 6.27. 
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Figur 6.27. Sammanställning av texturen på teststräcka 1. 

Siffervärden från figur 6.27 presenteras i tabell 6.7. Megatexturens medelvärde är 0,32 mm 

och standardavvikelsen är 0,09. Makrotexturens medelvärde är 0,40 mm och 

standardavvikelsen är 0,18.  

Tabell 6.7. Sammanställning av texturerna på teststräcka 1. 

  σ² Min Medel Max 

Makrotextur 0,09 0,26 0,40 0,81 

Megatextur 0,18 0,13 0,32 0,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00

σ²

Min

Medel

Max

mm

Textur — Teststräcka 1

Megatextur

Makrotextur



                Resultat  

69 

 

6.2.2. Teststräcka 2 

Figur 6.28 illustrerar profilen vid diket på teststräcka 2 och figur 6.29 visar texturen för höger 

hjulspår. 

 

Figur 6.28. 3-dimensionell profilbild vid diket på teststräcka 2. 

 

 

Figur 6.29. Uppmätt megatextur och makrotextur för teststräcka 2. 
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Teststräcka 2 uppvisar allmänt högre texturnivåer än teststräcka 1 och det finns två extremt 

höga toppar i megatexturkurvan. 

Teststräckans megatextur och makrotextur sammanställs i figur 6.30. 

 

Figur 6.30. Sammanställning av texturen på teststräcka 2. 

Siffervärden från figur 6.30 presenteras i tabell 6.8. Megatexturens medelvärde är 0,41 mm 

och standardavvikelsen är 0,37. Makrotexturens medelvärde är 0,59 mm och 

standardavvikelsen är 0,23.  

Tabell 6.8. Sammanställning av texturerna på teststräcka 2. 

  σ² Min Medel Max 

Makrotextur 0,23 0,27 0,59 2,00 

Megatextur 0,37 0,14 0,41 4,43 
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6.2.3. Teststräcka 3 

Figur 6.31 illustrerar profilen för teststräcka 3 och figur 6.32 visar texturen för höger hjulspår. 

 

Figur 6.31. 3-dimensionell profilbild för teststräcka 3. 

 

 

Figur 6.32. Uppmätt megatextur och makrotextur för teststräcka 3. 
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Figur 6.32 uppvisar stora variationer i megatexturen och en något stabilare makrotextur. Även 

här visar de högre texturmåtten, jämfört med figur 6.25, att teststräcka 3 har en ojämnare 

beläggning än teststräcka 1.  

Teststräckans megatextur och makrotextur sammanställs i figur 6.33. 

 

Figur 6.33. Sammanställning av texturen på teststräcka 3. 

Siffervärden från figur 6.33 presenteras i tabell 6.9. Megatexturens medelvärde är 0,57 mm 

och standardavvikelsen är 0,32. Makrotexturens medelvärde är 0,53 mm och 

standardavvikelsen är 0,14.  

Tabell 6.9. Sammanställning av texturerna på teststräcka 3. 

  σ² Min Medel Max 

Makrotextur 0,14 0,28 0,53 0,85 

Megatextur 0,32 0,21 0,57 1,75 
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6.2.4. Teststräcka 4 

Figur 6.34 illustrerar profilen för teststräcka 4, mellan skolan och Hellsinggårdsvägen. Figur 

6.35 visar texturen i höger hjulspår och figur 6.36 visar texturen mellan hjulspåren. 

 

Figur 6.34. 3-dimensionell profilbild för teststräcka 4, mellan skolan och Hellsing-

gårdsvägen. 

 

Figur 6.35. Uppmätt megatextur och makrotextur i höger hjulspår. 

 
Figur 6.36. Uppmätt megatextur och makrotextur mellan hjulspår. 
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En jämförelse av figur 6.35 och figur 6.36  visar att texturen är grövre mellan hjulspåren än i 

dem. I avsnitt 6.1 konstaterades att även accelerationerna var större mellan hjulspåren än i 

dem. 

Teststräckans megatextur och makrotextur sammanställs i figur 6.37 och 6.38. 

 

Figur 6.37. Sammanställning av texturen i hjulspåren på teststräcka 4. 

Siffervärden från figur 6.37 presenteras i tabell 6.10. Megatexturens medelvärde är 0,32 mm 

och standardavvikelsen är 0,10. Makrotexturens medelvärde är 0,89 mm och 

standardavvikelsen är 0,32.  

Tabell 6.10. Sammanställning av texturerna i hjulspåren på teststräcka 4. 

  σ² Min Medel Max 

Makrotextur 0,32 0,23 0,89 1,85 

Megatextur 0,10 0,16 0,32 0,83 
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Figur 6.38. Sammanställning av texturen mellan hjulspåren på teststräcka 4. 

Siffervärden från figur 6.38 presenteras i tabell 6.11. Megatexturens medelvärde är 0,37 mm 

och standardavvikelsen är 0,10. Makrotexturens medelvärde är 1,21 mm och 

standardavvikelsen är 0,31.  

Tabell 6.11. Sammanställning av texturerna mellan hjulspåren på teststräcka 4. 

  σ² Min Medel Max 

Makrotextur 0,31 0,32 1,21 2,00 

Megatextur 0,10 0,17 0,37 0,68 
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6.2.5. Teststräcka 5 

Figur 6.39 illustrerar ojämnheterna på teststräcka 5 som ger upphov till de två topparna 

mellan 10 och 19, i megatexturen i figur 6.40. Figur 6.40 visar texturen i höger hjulspår. 

 

Figur 6.39. 3-dimensionell profilbild för teststräcka 5. 

 

Figur 6.40. Uppmätt megatextur och makrotextur i höger hjulspår. 

I avsnitt 5.1.2 påstods teststräcka 5 innehålla ojämnheter med något längre våglängd. I figur 

6.31 kan vi se att megatexturen ligger på ungefär samma nivå som på de övriga teststräckorna, 

varför de nämnda ojämnheterna antas hamna utanför kriterierna för megatextur (våglängd 

större än 0,5 m). 

Teststräckans megatextur och makrotextur sammanställs i figur 6.41. 
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Figur 6.41. Sammanställning av texturen på teststräcka 5. 

Siffervärden från figur 6.41 presenteras i tabell 6.12. Megatexturens medelvärde är 0,33 mm 

och standardavvikelsen är 0,18. Makrotexturens medelvärde är 0,48 mm och 

standardavvikelsen är 0,14.  

Tabell 6.12. Sammanställning av texturerna på teststräcka 5. 

  σ² Min Medel Max 

Makrotextur 0,14 0,23 0,48 0,99 

Megatextur 0,18 0,14 0,33 1,35 
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7. Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten från vibrations- och profilmätningarna. Sambanden mellan 

vägytans profil, cykelns hastighet och vertikala vibrationer i cykelsadeln undersöks och en 

modell över dessa samband presenteras. 

7.1. Vibration 

Vibrationsnivåerna (accelerationen) påverkas av både cykelns hastighet och vägytans profil. 

Vid en ökning av hastigheten ökar även vibrationsnivåerna, vid cykling på samma sträcka. 

Detta samband är undersökt endast för hastigheter mellan 10 och 40 km/h. Vibrationerna är 

lägre vid cykling på släta vägytor jämfört med ojämna vägytor.  

De vertikala vibrationerna i cykelsadeln ligger normalt mellan 0,5 och 2 m/s
2
 vid cykling på 

asfalterade vägar, beroende på vägens jämnhet och cykelns hastighet. Detta är alltså 

accelerationer mellan 0,5 och 80 Hz som frekvensviktats enligt SS-ISO 2631-1. Vid sämre 

förhållanden kan vibrationerna i cykelsadeln uppgå till 5 m/s
2
, vilket motsvarar 0,5 G. 

Eventuellt kan riktigt dåliga vägar och höga hastigheter medföra vibrationer som är ännu 

högre. 

Vid en sammanställning av de mätrundor på teststräcka 1 vars mättid uppgick till 75 

sekunder, kan det konstateras att vibrationen uppvisar ungefär likvärdiga mätvärden för de 

olika rundorna, se figur 7.1. Detta visar att mätmetodens repeterbarhet är god. Reliabiliteten 

för mätmetoden stärks ytterligare av en hög reproducerbarhet, d.v.s. vibrationsnivåerna ligger 

inom samma nivå för de olika testpersonerna på teststräcka 4. 
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Figur 7.1. Vibrationer för teststräcka 1. 

De vibrationer som förekommer i styret (vid cykellyktan) ligger i ett intervall mellan två och 

tre gånger högre än de i cykelsadeln. När ett barn får sitta i en barnstol, som fästes i cykelns 

ram, utsätts hon eller han för något lägre vibrationsnivåer än cykelns förare. Vibrationerna i 

barnstolen tycks vara mellan 10 och 20 % lägre än de i cykelsadeln. Detta beror troligen på att 

barnsitsens konstruktion dämpar vibrationerna något.  

Medelvibrationerna från samtliga teststräckor sammanställs i figur 7.2. I figuren ser vi att 

vibrationerna i sadeln är störst på teststräcka 3 och 5. Detta leder till slutsatsen att dessa två 

teststräckor är i sämst skick för cyklisterna att cykla på. Med tanke på att teststräcka 5 

cyklades i mycket högre hastighet än teststräcka 3, kan teststräcka 3 pekas ut som den sträcka 

där cyklisterna exponeras för mest vibrationer (om de skulle hålla exakt samma hastighet 

överallt). För teststräcka 2 saknas tyvärr vibrationsdata från sadeln, på grund av att 

accelerometern lossnade, men vibrationerna vid lyktan tyder på att även teststräcka 2 är i 

relativt dåligt skick. 
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Figur 7.2. Sammanställning av medelvibrationer. 

Exakta siffror för medelvibrationerna i figur 7.2 hittas i tabell 7.1 nedan. 

Tabell 7.1. Medelvibrationer på samtliga teststräckor 

  
Teststräcka 

1 
Teststräcka 

2 
Teststräcka 

3 
Teststräcka 4 
– i hjulspår 

Teststräcka 4 – 
mellan 

Teststräcka 
5 

Sadel 0,90 
 

1,3 0,7 0,8 1,5 

Lykta 1,80 2,4 2,3 1,8 2,2 2,7 

 

7.2. Profil 

Vägprofilerna i Bäsna varierar mycket beroende på att de är i väldigt olika skick. 

Megatexturen varierar mer än makrotexturen på alla teststräckor utom teststräcka 4. Detta 

beror troligtvis på att denna beläggning har ytbehandlats relativt nyligen (1999). 

Makrotexturen bör helst vara ”lagom” stor med hänsyn till risken för våthalka, medan 

megatexturen bör vara så låg som möjligt. 

Orsaken till att megatexturen varierar mer än makrotexturen beror inte enbart på att 

ojämnheterna har större våglängd. Texturmåtten tas ut som medelvärden för 5 meter vilket 

innebär att det ryms fler individuella makrotexturvågor (0,5 – 50 mm) än megatexturvågor 

(50 – 500 mm) inom detta spann. Medelvärdet påverkas därför i mindre grad av en enskild 

makrotexturvåg än av en megatexturvåg. Även slitaget från biltrafiken kan ha gjort att 

makrotexturen jämnats ut mer än megatexturen eftersom bilens däckavtryck täcker alla 

ojämnheter som är kortare än 50 mm, men inte alla ojämnheter kortare än 0,5 m. 

Medeltexturer från samtliga teststräckor visas i figur 7.3. Där ser vi att teststräcka 3 har den 

absolut grövsta megatexturen och teststräcka 4 har den grövsta makrotexturen.  
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Figur 7.3. Medeltexturer från samtliga texturer. 

Figur 7.3 presenteras numeriskt i tabell 7.2. 

Tabell 7.2. Medeltexturer på samtliga teststräckor. 

  
Teststräcka 

1 
Teststräcka 

2 
Teststräcka 

3 
Teststräcka 

4 - i spår 

Teststräcka 
4 - mellan 

spår 
Teststräcka 

5 

Makrotextur 0,40 0,59 0,53 0,89 1,21 0,48 

Megatextur 0,32 0,41 0,57 0,32 0,37 0,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 0,50 1,00

Teststräcka 1

Teststräcka 2

Teststräcka 3

Teststräcka 4 - i spår

Teststräcka 4 - mellan spår

Teststräcka 5

mm

Medeltextur

Megatextur Makrotextur



                Analys  

83 

 

7.3. Samband mellan vibration och profil 

Då vibration och texturmått läggs in i samma figur kan ett visst samband utläsas mellan 

megatextur och vibration, se figur 7.4. Observera att texturkurvorna inte är helt 

synkroniserade med vibrationskurvan i avseende på position. 

 

Figur 7.4. Makrotextur, megatextur och vibration. 

Figuren ovan föreställer texturmått och vibrationsdata för teststräcka 1. För övriga 

teststräckor, se bilaga C.  
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7.3.1. Samband mellan vibration och textur 

Då texturmåtten matchas mot vibrationsdata från samtliga teststräckor, kan ett tydligt 

samband mellan megatextur och vibration urskiljas, se figur 7.5. Vibrationen tycks följa en rät 

linje, med en viss spridning. 

 

Figur 7.5. Samband mellan megatextur och vibration. 

Ett lika tydligt samband går dock inte att utskilja mellan makrotextur och vibration, se figur 

7.6. 

 

Figur 7.6. Förhållandet mellan makrotextur och vibration. 
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7.3.2. Ekvation för sambandet mellan megatextur och vibration 

Sambandet mellan megatextur och vibration har ett tydligt linjärt utseende som kan uttryckas 

enligt formel 7.1 nedan. 

𝑉 = 2,35𝑥 + 0,23      (7.1) 

där V är vibrationens effektivvärde uttryckt i m/s
2
, jämför med 𝑎𝑒𝑓𝑓  i avsnitt 3.2. Parametern 

x står för makrotextur och mäts i enheten mm. Ekvation 7.1 illustreras grafiskt i figur 7.7. 

 

Figur 7.7. Det linjära sambandet mellan megatextur och vibration. 

Även andra sorters samband har undersökts (exponentiella, logaritmiska, polynom och 

potens), men det starkaste sambandet visade sig vara det linjära. 
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7.3.3. Samband mellan cykelns hastighet, megatextur och vibration 

För att undersöka på vilket sätt som megatexturen och cykelns hastighet tillsammans påverkar 

uppkomsten av de vibrationer som cyklisten utsätts för, har olika sorters samspel undersökts. 

Det samspel mellan megatextur och cykelhastighet som gav det tydligaste sambandet med 

vibrationen, visade sig vara då hastigheten multiplicerades med texturmåttet. De andra 

typerna av samspel som undersöktes var följande (v = hastighet, Mt = Megatextur):  

v∙ Mt
2 

v
2∙ Mt  

v + Mt  

𝑇𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒𝑡 = 𝑀𝑒𝑔𝑎𝑡𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟 ∙ 𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒𝑡    (7.2) 

Genom att multiplicera megatexturmåttet (mm) med cykelns hastighet (m/s), enligt ekvation 

7.2, fås en ny variabel som benämns texturhastigheten. Även nu undersöktes olika sorters 

samband mellan vibrationen och texturhastigheten (linjära, exponentiella, logaritmiska, 

polynom och potens), men åter visade sig det linjära sambandet vara starkast, se figur 7.8. 

Genom att på detta sätt ta hänsyn till cykelns hastighet och vägens megatextur, ökar 

korrelationskoeffecientens (R
2
) värde från 0,64 till 0,76, vilket motsvarar nästan 20 %. Detta 

innebär att de vibrationer som beräknas enligt ekvation 7.3 är nästan 20 % bättre på att 

förutspå de verkligt uppmätta vibrationerna, än vad de vibrationer som beräknats enligt 

ekvation 7.1 är. 

 

Figur 7.8. Sambandet mellan texturhastigheten och vibrationen. 
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𝑉 = 0,43𝑥 + 0,21      (7.3) 

Den nya variabeln, texturhastigheten, beror således av både cykelns hastighet (m/s) och 

megatexturen (mm). Megatexturen beräknas här som ett löpande medelvärde över 5 meter. 

Ekvation 7.3 har framarbetats genom att studera profil- och vibrationsdata för en total 

mätsträcka på närmare 20 km.  

7.3.4. Texturhastighetens förhållande till komfortstörningen 

En sammanställning av komfortupplevelsen i relation till vibrationen och texturhastigheten 

presenteras i tabell 7.3 nedan. Komfortstörning och vibrationsvärde är hämtade från SS-ISO 

2631-1, medan texturhastigheten har beräknats enligt ekvation 7.3. 

Tabell 7.3. Förväntad komfortstörning i relation till vibrationens storlek och 

texturhastigheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7.4 anger gränsvärden för megatexturen vid olika hastigheter. Komfortstörning och 

vibrationsvärde är tagna från SS-ISO 2631-1, medan megatexturen har beräknats enligt 

ekvation 7.2 och 7.3. I tabellen kan vi utläsa att en cykelväg upplevs som obehaglig då 

megatexturen mäter 0,50 mm, vid en cykelhastighet på 30 km/h. Då cykelns hastighet sänks 

till 10 km/h, behövs en megatextur på 1,50 mm för att nå samma komfortstörning. En 

megatextur på 0,40 mm upplevs som ganska obehaglig vid hastigheten 10 km/h, medans den 

vid 20 km/h upplevs som obehaglig och vid 30 km/h upplevs den som väldigt obehaglig. 

 

 

Störning 
Vibrationsvärde, 

m/s
2
 

Texturhastighet 

Inte obehagligt < 0,315 < 0,24 

Lite obehagligt 0,315 0,24 

Ganska 

obehagligt 
0,5 0,67 

Obehagligt 0,8 1,37 

Väldigt 

obehagligt 
1,25 2,42 

Extremt 

obehagligt 
2,0 4,16 
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Tabell 7.4. Förväntad komfortstörning i relation megatexturen vid specifika hastigheter (10, 

20 och 30 km/h). 

 

För att få folk att cykla mer eller längre sträckor, är det viktigt att de kan cykla fort med 

acceptabel komfort. För att kunna göra det, krävs därför att megatexturen är låg, se tabell 7.4.   

Störning 
Vibrationsvärde, 

m/s
2
 

Megatextur,  

mm 

(vid 10 km/h) 

Megatextur, 

mm 

(vid 20 km/h) 

Megatextur, 

mm 

(vid 30 km/h) 

Inte obehagligt < 0,315 < 0,09 < 0,04 < 0,03 

Lite obehagligt 0,315 0,09 0,04 0,03 

Ganska 

obehagligt 
0,5 0,24 0,12 0,08 

Obehagligt 0,8 0,49 0,25 0,16 

Väldigt 

obehagligt 
1,25 0,87 0,44 0,29 

Extremt 

obehagligt 
2,0 1,50 0,75 0,50 
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7.4. Validering av föreslagen modell 

För att säkerställa den sambandsmodell som presenterades i avsnitt 7.3 har tre olika vägsnitt 

studerats mer i detalj. Vibrationerna för dessa vägavsnitt studerades ej vid framtagandet av 

sambandsmodellen, utan har sparats för validering av själva modellen. De för ändamålet 

utvalda vägavsnitten och vibrationsmätningarna är följande: 

 Mätrunda 11, på teststräcka 1. 

 Ett 223 meter långt avsnitt på första mätrundan på teststräcka 3. 

 Ett 850 meter långt avsnitt på andra mätrundan på teststräcka 4. 

För att validera modellen har de verkliga uppmätta vibrationerna jämförts med vibrationer 

beräknade enligt ekvation 7.3. Vid beräkningarna har de verkliga cykelhastigheterna och 

uppmätta megatexturmåtten använts. Observera att de beräknade vibrationerna i figur 7.9 – 

7.11 kan ha en liten längdförskjutning på grund av positionsdrift mellan vibrations- och 

texturdata. 

 

Figur 7.9. Jämförelse mellan beräknad och uppmätt vibration på mätrunda 11, teststräcka 1. 

Figur 7.9 visar en relativt god överensstämmelse mellan uppmätta och beräknade vibrationer. 

I figuren finns dock en väldigt avvikande topp där den beräknade vibrationen uppgår till 2,5 

m/s
2
 och de uppmätta vibrationerna ligger kring 1,5 m/s

2
. Ett så tydligt avvikande resultat kan 

tänkas bero på att det vid texturmätningen har funnits något hinder på vägen, t.ex. en stor sten 

eller liknande. Ett sådant avvikande resultat kan även bero på att cyklisten under 

vibrationsmätningen såg ett tydligt gupp i vägen och valde att cykla runt det, medan mätbilen 

däremot körde över det. 
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Figur 7.10. Jämförelse mellan beräknad och uppmätt vibration på del av mätrunda 1, 

teststräcka 3. 

Figur 7.10 visar en relativt god överensstämmelse mellan uppmätta och beräknade 

vibrationer. De beräknade vibrationerna ligger väldigt nära de uppmätta och inga stora 

avvikelser förekommer. 

 

Figur 7.11. Jämförelse mellan beräknad och uppmätt vibration på del av mätrunda 2, 

teststräcka 4. 
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Figur 7.11 visar en jämförelse mellan uppmätta och beräknade vibrationer på mätrunda 2, 

teststräcka 4. Det studerade avsnittet är 850 meter långt, vilket innebär något större 

svårigheter vid synkroniseringen mellan vibrations- och texturmätningarna. De beräknade 

vibrationerna ligger återigen på ungefär samma nivå som de uppmätta vibrationerna.  

Figur 7.9 – 7.11 uppvisar relativt god överensstämmelse mellan verkligt uppmätta vibrationer 

och vibrationer beräknade enligt ekvation 7.3. Det betyder att vi med relativt god säkerhet kan 

beräkna nivån på de vibrationer som cyklisten utsätts för, utifrån vägens megatextur och 

cyklistens hastighet. Observera att de beräknade vibrationerna i figur 7.9 – 7.11 kan ha en 

liten längdförskjutning på grund av positionsdrift mellan vibrations- och texturdata.  
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8. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och metoder.  

8.1. Vibrationsmätningar 

En undersökning av cykelvibrationer bör givetvis utföras med hjälp av en cykel. Detta kan 

låta som en enkel uppgift, men det finns många aspekter att ta hänsyn till. Först gäller det att 

välja en cykel eller kanske rentav flera cyklar som på ett relativt bra sätt representerar de 

cyklar som används på vägarna idag. I denna undersökning valdes en Crescent Tarfek med en 

hjuldiameter på 28 tum. Det finns ett stort antal modeller och märken på cyklar, anpassade för 

speciella användningsområden och valet av en odämpad stadscykel (citybike) föll sig 

naturligt.  

Ett annat problem som uppstår vid vibrationsmätning med cykel är hantering av 

mätutrustning. Vid denna undersökning användes en stor mätdator vars strömförsörjning kom 

från ett 12 volts bilbatteri. En sådan mätutrustning går inte att bära på cykeln, varvid en 

cykelkärra kom till användning. Att cykla med en cykelkärra representerar givetvis en del av 

cykeltrafiken, men den största delen av cyklande sker förmodligen utan kärra. Huruvida 

kärran påverkar vibrationerna undersöktes dock aldrig. En mindre portabel mätdator är därför 

önskvärd vid denna typ av vibrationsmätningar. 

Eftersom mätning av cykelvibrationer är en ny betingelse i Sverige, krävs att mätningarna 

görs mycket noggrant. Stor möda lades på att säkerställa hög validitet och reliabilitet. Detta 

kontrollerades genom att resultaten var liknande vid upprepade mätningar och oberoende av 

vem som utfört dem.  

Vid analys av vibration är det viktigt att signalerna filtreras och frekvensviktas, enligt          

SS-ISO 2631-1, för att undvika att, för människan, ointressanta frekvenser undersöks.   
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8.2. Profilmätningar 

Ett av Vecturas arbetsområden är att mäta vägprofiler, vilket de även gjort för denna 

undersökning. Ett problem med profilmätningen för detta arbete är att den utfördes 3,5 

månader efter vibrationsmätningarna. Vägkroppen är en flexibel struktur som kan ändra 

utseende, t.ex. packas eller luckras upp. Eftersom sommarmånaderna förde med sig ovanligt 

mycket regn över Bäsna, kan vägprofilerna vid profilmätningen inte garanteras vara desamma 

som vid tillfället för vibrationsmätningarna. Dessutom har vägen lappats på ett par platser på 

Långgattu, mellan vibrations- och profilmätningen. 

Något som bör påpekas är att i vägen lokalt förekommande småskador och ojämnheter inte 

behöver ge någon direkt påverkan på vibrationsmängden. Små ojämnheter kan till en viss mån 

undvikas genom att cyklisten väljer att cykla runt eller mellan dessa. 

Megatexturen sammanställdes i detta arbete som ett löpande medelvärde över 5 meter, 

uppdaterat för varje meter. Detta leder bl.a. till att varje enskild ojämnhet i makrotexturen     

(5 – 50 mm) påverkar dess medelvärde relativt lite. Anledningen till valet av 5 meter var att 

detta motsvarar sträckan för 1 sekunds cyklande i 18 km/h. Genom att använda ett löpande 

medelvärde över 5 meter underlättas analysen av att ett profilvärde motsvarar ett 

vibrationsvärde. Om texturen hade analyserats som löpande medelvärden över t.ex. 1 meter 

skulle varje enskilt vibrationsvärde representeras av flera olika profilvärden, vilket leder till 

att sambandsanalysen försvåras. 

8.3. Samband  

Resultatanalysen i kapitel 7 visar att det finns ett samband mellan vägens megatextur och 

cykelns färdvibrationer. Cykelns hastighet påverkar dessutom vibrationerna direkt 

proportionellt. En dubblering av hastigheten medför en dubblering av vibrationen. I 

undersökningen har dock endast hastigheter mellan 10 och 40 km/h undersökts. Sambandet 

mellan vägprofil och vibration kan tänkas vara ett annat vid extremt låga, respektive höga 

hastigheter. 
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8.4. Komfort och säkerhet 

Komfort är ett relativt begrepp. Även om det finns standarder med riklinjer för 

komfortupplevelser, behandlar dessa inte alla områden för komfort. Den förväntade 

komfortstörningen i relation till vibrationens storlek som finns att tillgå i SS-ISO 2631-1, se 

tabell 3.3, är noggrant framarbetad efter otaliga mätningar. Komfort kan dock inte beskrivas 

endast med hjälp av vibrationer. En cyklists totala komfortupplevelse påverkas även av till 

exempel cykelbanans geografi. Branta uppförsbackar bidrar starkt till att sänka 

komfortupplevelsen men även branta nerförsbackar kan vara obehagliga, särskilt om det 

förekommer efterföljande tvära kurvor. Andra aspekter som kan tänkas påverka komforten är 

tvärprofil, kurvdosering, skyltning, markeringar, sikt, belysning, korsningar, avfarter, broar, 

tunnlar, synlighet och underhåll. Vintertid är det dessutom viktigt att snöröjning och 

halkbekämpning fungerar tillfredsställande.  

I detta arbete presenteras texturhastigheten som ett mått för bedömning av tillståndet på 

cykelbanans beläggning. Utifrån texturhastigheten kan väghållaren göra en objektiv 

tillståndsbedömning och avgöra om vägen behöver underhållas. Vissa skador i beläggningen, 

t.ex. längsgående sprickor, kan inte väntas ge tydligt utslag på texturhastigheten, men kan 

orsaka stora säkerhetsproblem för cyklisterna. Därför kan en visuell tillsyn behövas för att få 

ett komplett verktyg för tillståndsbedömning av cykelbanor. 

8.5. Användning av föreslagen modell 

Cykelvägars skick påverkar komfort och olycksrisk, samtidigt som en cykelväg i dåligt skick 

har en negativ påverkan på människors vilja att cykla. När folk väljer att inte cykla tar de 

förmodligen bilen, bussen eller tunnelbanan istället, vilket i sin tur leder till bl.a. ökade 

utsläpp och missad chans att få lite extra motion. Därför är det viktigt med cykelvägar av bra 

kvalitet. 

Att mäta cykelbanors skick genom subjektiv bedömning från cykel ger varierande resultat 

(stort hastighetsberoende, olika textur i olika sidoläge m.m.) med låg precision. Detta leder till 

stora kvalitetsskillnader mellan olika cykelvägar och även mellan olika delar av samma 

cykelväg. En cykelväg som tillståndsklassas på detta sätt skulle förmodligen få olika resultat 

om den bedömdes två gånger direkt efter varandra.  

Sveplaserbilen som beskrivs i avsnitt 3.1.7 ger en mätning av vägytans skick över hela 

vägbanans bredd, vilket innebär potential att mäta färdkvaliteten i alla relevanta sidolägen för 

cyklisterna. Med hjälp av den modell som härleds i avsnitt 7.3, kan väghållaren snabbt 

utvärdera de färdvibrationer som uppkommer vid cykling i olika farter och sidolägen. Med en 

enda fältmätning nås därmed resultat som med mycket hög noggrannhet anger hur vägen är 

att cykla på. 
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Vid användning av modellen beskriven i avsnitt 7.3 föreslås att cyklistens hastighet på plant 

underlag ligger på omkring 20 km/h. I (nerförs)backar ligger hastigheterna ofta runt 30 – 40 

km/h. Eventuellt kan en studie av medelhastigheter bland cyklister ge en tydligare bild på 

vilka hastigheter som hålls bland Sveriges cyklister. 

8.6. Förslag på fortsatt forskning 

För att gå vidare och utveckla metoden för tillståndsbedömning av cykelvägar ges här förslag 

för fortsatt forskning. 

I denna studie har konstaterats att det finns ett starkt samband mellan megatextur och 

vibration. Med megatextur menas ojämnheter med våglängder mellan 50 mm och 500 mm. 

Ett steg att gå vidare kan vara att titta närmare på exakt vilka våglängder som påverkar 

vibrationen mest.  

Det finns idag en mängd olika cykelmodeller på vägarna. Denna studie undersöker 

vibrationerna i en odämpad Citybike av herrmodell. Vibrationsnivåerna i t.ex. en 

Mountainbike, där framgaffeln är dämpad, kan tänkas skilja sig något från nivåerna för 

Citybiken.  

Ungefärliga nivåer för hand- och armvibrationer kan i detta arbete fås från accelerometern vid 

cykellyktan. Dessa har dock inte analyserats, vilket lämnar en öppning för den som vill titta 

närmare på hand- och armvibrationer vid cykling. 

En vidareutveckling av den modell som utarbetats inom ramarna för detta arbete skulle kunna 

titta närmare och ta hänsyn även till andra parametrar som påverkar komforten, t.ex. 

tvärprofil, belysning och skyltning. 

Slutligen föreslås att framtida undersökningar utförs med annan mer lämpad mätutrustning. 

Vid denna undersökning fick mätdator och strömförsörjning placeras i en cykelkärra för att 

kunna genomföra vibrationsmätningarna. En mindre portabel mätdator eller lagring av data 

direkt i accelerometern är därför att föredra. 
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9. Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete var att hitta ett samband mellan de färdvibrationer som 

cyklisten utsätts för och cykelbanans vägprofil, inklusive textur. Med utgång från detta 

samband skulle en modell, som kan användas inom vägförvaltningen, utvecklas för att 

utvärdera hur ojämnheter och textur hos cykelbanors vägyta påverkar cyklisters färdkvalitet 

och säkerhet.  

Inledningsvis ställdes fyra forskningsfrågor som skall besvaras här i slutsatsen. De 

forskningsfrågor som ställdes var:  

 Finns det något samband mellan cykelbanans profil eller textur och färdvibrationer, och 

vilka är dessa i så fall? 

Det finns ett tydligt samband mellan cykelbanans megatextur och de färdvibrationer som 

cyklisten utsätts för. Sambandet kan uttryckas enligt ekvation 9.1. 

𝑉 = 0,43𝑥 + 0,21      (9.1) 

Variabeln x står för texturhastigheten som är produkten av megatexturen (mm), mätt över 5 

meter, och cykelhastigheten (m/s). Ekvation 9.1 har framarbetats genom att studera profil- och 

vibrationsdata för en total mätsträcka på närmare 20 km. 

 På vilket sätt påverkar cyklistens hastighet färdvibrationerna? 

Högre hastigheter innebär mer färdvibrationer, se ekvation 9.1. Om en cyklist cyklar samma 

sträcka två gånger, men med olika hastighet, kommer den som cyklas fortast att leda till mer 

färdvibrationer. 

 

 



Cykelbanors komfort och säkerhet   

98 

 

 Hur uppfattas färdvibrationerna ur ett komfortperspektiv? 

Komfortstörningen i förhållande till vibration och texturhastighet presenteras i tabell 9.1. 

Ökad texturhastighet leder till ett ökat obehag och därmed även sänkt komfort. 

Komfortstörning och vibrationsvärde är hämtade från SS-ISO 2631-1, medan 

texturhastigheten har beräknats enligt ekvation 9.1. 

Tabell 9.1. Sambandet mellan komfortstörning, vibrationsvärde och texturhastighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 På vilket sätt påverkar färdvibrationerna säkerheten? 

Ojämnheter i vägen leder till att cyklisten utsätts för vibrationer, som i sin tur leder till en 

ökad olycksrisk för cyklisten. Detta beror bland annat på att motoriken påverkas, vilket kan 

leda till förlorad kontroll över cykeln och i värsta fall leder vibrationerna till en allvarlig 

olycka. 

  

Upplevelse 
Vibrationsvärde, 

m/s
2
 

Texturhastighet 

Inte obehagligt < 0,315 < 0,24 

Lite obehagligt 0,315 0,24 

Ganska 

obehagligt 
0,5 0,67 

Obehagligt 0,8 1,37 

Väldigt 

obehagligt 
1,25 2,42 

Extremt 

obehagligt 
2,0 4,16 
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Bilaga A. Utrustning vid vibrationsmätningar 

Denna bilaga innehåller specifikationer, bilder och funktionsbeskrivningar för den utrustning 

som använts vid vibrationsmätningarna. 

A1. Mätcykeln 

Mätcykeln utgjordes av en 10 år gammal 7-växlad Crescent Tarfek, enligt figur A1.1. Dess 

specifikationer anges i tabell A1. 

Tabell A1.1. Mätcykelns specifikationer 

Modell Crescent Tarfek Trekking, 7 växlad, Herr  

Ramstorlek 22”, 56 cm 

Ram Aluminium 

Framgaffel Aluminium 

Växelreglage Shimano Nexus 7 Vridreglage 

Däck Nokia Rollspeed 28 x 1 
5
/8 x 1 ½   

Lufttryck (däck) 50 psi 

Nav Shimano Nexus 7 

Bromsar Bak: Navbroms Fram: v-broms 

Sadel Selle Royal 

Sadelstolpe Aluminium Silver 27,2 x 300 

Styre  Aluminium Silver 580 mm 

Vevparti 170 mm, 38T 

Kedjeskydd Plast, Svart 

Kedjekrans 16T 

Skärmar Plast, Svart 

Pakethållare Aluminium, Svart 

Vikt 17 kg 
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Figur A1.1. Cykeln som användes vid vibrationsmätningarna. 

Cykeln på bilden är utrustad med 4 stycken Deltatron 4507 B 001 accelerometrar, för mätning 

av accelerationen i z-riktningen. Dessa var monterade vid cykelns ringklocka, under främre 

cykellyktan, under cykelsadeln samt på cykelns ram vid fästet till barnstolen. På styrstammen 

placerades en triaxiell accelerometer, KS813B, och på barnstolens sittyta placerades en 

triaxiell sätesaccelerometer med modellnummer KB103SV-100. Dessutom har en webkamera 

och en cykeldator monterats på styret. Cykeldatorn är inte ihopkopplad med mätdatorn, utan 

fungerar som ett hjälpmedel för cyklisten i arbetet med att hålla en jämn hastighet.  
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A2. Cykelkärran 

I cykelns bakre vänstra hjulbult kopplades en cykelkärra, med uppgiften att bära och skydda 

mätdatorn och dess batteri vid vibrationsmätningarna. Datorn registrerar informationen som 

kommer från de 6 accelerometrarna, webkameran och en GPS som är placerad på 

cykelkärran. Cykelkärran var av märket Logan och dess specifikationer anges i tabell A2.1. 

En bild på cykelkärran visas i figur A2.1. 

 

 
Figur A2.1 Cykelkärran som användes vid vibrationsmätningarna. 
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Tabell A2.1. Cykelkärrans specifikationer. 

Märke Logan 

Avsedd för  1 eller 2 barn 

Maxlast 36 kg 

Säkerhetsanordning 5-punkts säkerhetsbälten 

Hjul 20” med snabbkoppling 

Däck 20 x 1,75 

Lufttryck (däck) 35 psi 

Ram Stål 

Dragstång Stål 

Koppling Dragstångens koppling monteras på cykelns bakre hjulbult 

Vikt 14 kg 
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A3. Mätdator 

Mätdatorn eller mätsystemet som användes vid vibrationsmätningarna är tillverkad av ett 

österrikiskt företag som heter Dewetron. Mätsystemet går under produktnamnet Dewe 3020 

och är specialbyggt PC baserat mångkanalssystem för ljud- och vibrationsmätningar. En bild 

på mätdatorn som användes under detta examensarbete visas i figur A3.1 och dess 

specifikationer ges i tabell A3.1. 

 

Figur A3.1. Mätsystemet som användes vid vibrationsmätningarna. 
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Tabell A3.1. Specifikationer för mätsystemet (www.dewetron.com) 

DEWE-3020 Series: Portable Instruments 

Input specifications   

Slots for DAQ or PAD modules  8 

Expansion connector for additional 8 channels 1 

MDAQ input channels - 

Main system 1)   

Total PCI-slots  1 full length / 2 half length 

Weight typ. 8.5 kg (18 lb.) 

Hard disk 250 GB 

Data throughput 30 to 45 MB/s 2) 

Power supply 90 to 260 VAC 

Display 15" TFT display, 1024 x 768 pixel 

Processor Intel® Pentium® M (1.8 GHz) 

RAM 1 GB 

Ethernet 10/100 BaseT 

USB interfaces 2 

RS-232 interface 1 

Storage drive Internal DVD +/-RW burner 

Operating system Microsoft® WINDOWS® XP Professional 

Dimensions (W x D x H) 380 x 295 x 155 mm (15 x 11.6 x 6.1 in.) 

Environmental specifications   

Operating temperature 0 to +50 °C, down to -20 °C with prewarmed unit 

Storage temperature -20 to +70 °C 

Humidity 10 to 80 % non cond., 5 to 95 % rel. humidity 

Vibration MIL-STD 810F 514.5, procedure I 

Shock MIL-STD 810F 516.5, procedure I 

1) Please find current specifications in the latest price list 

2) Depends on the system configuration. Examples: • DEWE-3020 with 4x DEWE-ORION-1624 = 40 MB/s 

• DEWE-3020 with 2x DEWE-ORION-1624 + DEWE-VIDEO-100-COL = 36 MB/s 

System options 

Option Description 

DISP-15-TOUCH 15" touch-screen (requires one USB interface) 

3020-DC-UPS Upgrade to 10 to 32 VDC, UPS for approx. 5 minutes, incl. external AC adaptor 

System expansions 

DEWE-30-8-EXP DEWE-3020 expansion rack, 8 additional amplifier slots  

3020-CB8-B Connection block with 8 pairs of banana jacks 

3020-CB8-BNC Connection block with 8 BNC sockets  

3020-CH8-15-BNC 8 BNC sockets for analog inputs CH 8 - 15 on sidepanel of DEWE-3020 
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A4. Programvaran 

Programvaran som användes till att lagra och analysera data från vibrationsmätningarna heter 

DEWESoft och är ett menystyrt mätprogram med många avancerade specialfunktioner. En 

sammanfattning över funktionerna i DEWESoft ges i tabell A4.1, nedan. 

Tabell A4.1. Specifikationer för DEWESoft (www.dewetron.com) 

DEWESoft Functions Summary 

  DEWESoft versions 

  
Demo 

version  LT 
1)

  
Standard 
Edition  Professional  DSA  

Enterprise 
Edition 

Part Number   
 DEWESOFT-

6-LT  
DEWESOFT-6-

SE 
 DEWESOFT-6-

PROF  
DEWESOFT-6-

DSA 
 DEWESOFT-6-

EE 

INPUTS             

A/D boards             

DEWE-ORION series        • • • • • 

NI, NI MX        • • • • • 

Data Translation        • • • • • 

Spectrum         • • • • 

NI-DSA          • • • 

Microstar DAP          • • • 

Multiple Card Support          • • • 

Sound card       • • • • • • 

Other sources             

CAN      option option option • 

GPS        • • • • • 

Xsens driver    option option option option option 

Timing (IRIG, GPS)          • • • 

Amplifiers             

DAQP / MDAQ / DAQN 
series         • • • • 

PAD / EPAD series        • • • • • 

Sensor database       • • • • • • 

TEDS support         • • • • 

Cameras             

DirectX video camera        • • • • • 

Basler video camera          • • • 

DEWE-CAM series          • • • 

Multiple camera support          • • • 

Video post syncronization       • • • • • • 

OUTPUTS             

Alarm monitoring         • • • • 

CAN output     option option option • 

2-channel function 
generator      option option • • 

Multichannel function     option option option • 
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generator 

Analog replay of data         • • • • 

ONLINE MATH Formula editor, FIR filter, IIR filter, FFT filter, Basic statistics, Reference curve   

Standard online math 
functions     option option • • 

Human body vibration      option option • • 

Order tracking       option option • • 

Power module      option option option • 

Rotational & torsional 
vibration     option option • • 

Sound level     option option • • 

Combustion Analyzer 
Base/ADV      option option option • 

FRF         option • • 

Sound power           FlexPro script  FlexPro script 
SRS (shock response 
function)           FlexPro script  FlexPro script 

DISPLAYS             

Visual controls 
Digital meter, Horizontal bar, Vertical bar, Analog meter, Digital lamp, XY recorder, Scope, FFT, 

3D Waterfall FFT, Octave, GPS, Video, Vector scope, Harmonic FFT, Text, Lines, Overload 
indicator, Tabular display 

STORING             

Storing strategy Always fast, Always slow, Triggered, Slow and trigggered 

Triggers Edge, Filtered edge, Window, Pulsewidth, Window and pulsewidth, Slope, FFT trigger, Time 
triggers, Average level trigger, RMS level trigger 

Database storage     option option option option 

EXPORT             

Data export Flexpro, Excel, Diadem, Matlab, UNV, Famos, Nsoft, Text, Sony, RPCIII, ComTrade, WAV, BWF, 
ATI, SDF, WFT, Clipboard 

Graph export Clipboard 

Screen export AVI video (dynamic documentation) 

NET             

Measurement unit      option option option • 

Client unit       • • • • • • 

AUTOMATION             

DCOM interface       • • • • • • 

Plugin support        • • • • • 

MAINTENANCE             

Updates Free updates from www.dewesoft.com within version 6.x 

Maintenance agreement     option (anually renewed) 
 5 years 
included 

1) DEWESOFT-6-LT: The light version supports PAD / EPAD series modules or one A/D card or GPS only!             • = standard 
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A5. Accelerometrar  

De sex accelerometrar som användes för mätning av vibrationen var monterade på cykeln 

enligt tabell A5.1. 4507-modellerna är tillverkade av företaget Brüel & Kjær och mäter endast 

accelerationen i z-riktningen. De övriga två är avsedda för mätning i alla rätvinkliga 

riktningar (x, y och z). Dessa är tillverkade av företaget Metra Meß- und Frequenztechnik, 

MMF. För mer information om företagen och deras mätprodukter hänvisas till deras 

hemsidor, se referenser. 

Tabell A5.1. Accelerometrarnas modellnummer och placering. 

Modellnummer Montering 

4507 B 001 Under främre cykellyktan 

4507 B 001 Sadelns undersida 

4507 B 004 Cykelns ringklocka 

4507 B 004 Cykelramen, under sadeln 

KS813B Styrstammen 

KB103SV-100 Barnstolens sittyta 

 

Figur A5.1 visar accelerometrarnas placering. De röda pilarna pekar ut den plats på cykeln där 

en accelerometer är placerad. 

 

Figur A5.1. Accelerometrarnas placering på mätcykeln.  

Specifikationer för de använda accelerometrarna visas i tabell A5.2 och tabell A5.3. 
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Tabell A5.2. Specifikationer för 4507-accelerometrarna (www.systemtech.se) 

Specifications − Miniature DeltaTron Accelerometers Types 4507 

  Units 4507 B 001 4507 B 004 

Sensitivity mV/ms-2 1 10 

Sensitivity Tolerance % ±5 ±6 

Measuring Range ms-2 7000 700 

Frequency Range, 10% Hz 0.1 − 6k  0.3 − 6k 

Phase Response, ± 5° Hz 0.5 − 5k  2 - 5k 

Built-in ID (TEDS)   Yes  Yes  

Output Impedance Ω  <30  <30 

Bias Voltage V  13 ± 1  13 ± 1  

Start-up Time (± 10% of final bias) s  50 5 

Inherent Noise (broadband)/ Equivalent Vibration Level 
μV  <8  <35 
μg  <800  <350 

Temperature Coefficient of Sensitivity %/°C 0.09  0.09 

Sensing Element   PZ23  PZ23 

Sealing   Welded  Welded  

Humidity % 90 90 

Mounting Slots (pairs)   1 3 

DYNAMIC 

Mounted Resonance Frequency: 18 kHz 

Transverse Sensitivity <5% of sensitivity 

ELECTRICAL 

Constant Current Supply 2 to 20mA 

Supply Voltage (unloaded) 
+24 to +30V DC (for full specification range), Min. 

+18VDC (reduced measuring range) 

Polarity 
Positive (for an acceleration in the direction of the 

engraved arrows) 

ENVIRONMENTAL 

Max. Non-destructive Shock (±Peak) 50 kms
−2

; 5000 g 

Temp. Transient Sensitivity (3 Hz lower limiting frequency) 0.2ms
−2

/°C 

Base Strain Sensitivity (mounted on adhesive tape 0.09mm thick) 0.005ms−2/με 

Magnetic Sensitivity 3ms−2/T 

Temperature Range −54° to +121°C (−65° to +250°F) 

PHYSICAL 

Case Material: Titanium 

Sensing Element Piezoelectric 

Design Configuration ThetaShear 

Connector 10 − 32UNF coaxial 

Dimensions (H×W×L) 10 × 10 × 10 mm (0.4″), excl. connector 

Weight 4.8 gram (0.17 oz.) 

Note 
All values are typical at 25°C (77°F), unless measurement 

uncertainty is specified. All uncertainty values are specified at 2σ 
(i.e., expanded uncertainty using a coverage factor of 2) 
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Tabell A5.3. Specifikationer för de triaxiella accelerometrarna (www.systemtech.se) 

Triaxial Accelerometers         

  Formula Unit KS813B KB103SV-100 

Output     ICP® ICP® compatible 

Piezo design     Scher (2) Bender design 

Charge sensitivity Bqa pC/g -   

Voltage sensitivity Bua mV/g 100 ± 5% 100 ± 5 % 

Range a+ / a- g ± 55 ± 60 

Destruction limit amax g 4000   

Linear frequency range 

f3 dB Hz 0,2 .. 10000   

f10 % Hz 0,4 .. 8000   

f5 % Hz 0,6 .. 7000   

Resonant frequency (z axis) fr kHz > 15 (+25 dB) > 10 ( without pad) 

Transverse sensitivity Γ90MAX % < 5 < 5 

Residual noise (RMS) an wide band μg < 140 200 

Noise densities 

0,1 Hz an1 μg/√Hz 30   

1 Hz an2 μg/√Hz 10   

10 Hz an3 μg/√Hz 3   

100 Hz an4 μg/√Hz 1   

Constant current supply ICONST mA 2 .. 20 2 .. 20 

Output bias voltage UBIAS V 12 .. 13,5 8 .. 12 

Output impedance rOUT Ω <250 (4mA)   

Capacitance without cable CI nF -   

Environmental characteristics         

Operating temperature range Tmin/Tmax °C -20 / 90 -10 / 80 

Temp. coefficient of sensitivity TK(B_a) %/K 0,08 -0,11 

Temp. coefficient of capacitance TK(CI) %/K -   

Temperature transient sensitivity baT ms-2/K 0,01 5 

Magnetic field sensitivity baB ms-2/T     

Acoustic noise sensitivity baP ms-2/kPa     

Mechanical data         

Weight without cable m g / oz 115 / 4,1 310 / 11 

Case material     Edelstahl (4) Aluminum / silicone 

Socket / plug     Binder 718 Binder 711, 4 pins 

Mounting hole 
  

Ø 4,1(4) Place on seat or strap 

Note 

(1) Bender design 

(2) Shear design 

(4) Models KS513B and KS813 are supplied with a special M4 mounting 
screw. 
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Figur A5.2. Accelerometer 4507 B 001 (vänster) och 4507 B 004 (höger) (www.bksv.com) 

 

 

Figur A5.3. Triaxiell accelerometer av modell KB103SV-100 (www.bksv.com) 

 

 

Figur A5.4. Triaxiell accelerometer av modell KS813B (www.bksv.com) 
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A6. Bilbatteri 

Bilbatteriet som användes för att förse mätsystemet med elektricitet specificeras i figur A6.1, 

nedan. 

 

Figur A6.1. Bilbatteriet som användes till strömförsörjning under vibrationsmätningarna. 
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Bilaga B. Vibrationsdata 

Denna bilaga har för avsikt att samla och presentera samtlig vibrationsdata på en och samma 

plats.  

B1. Teststräcka 1. 

Datainsamlingen på första teststräckan utgjordes av 12 sammanhängande 

vibrationsmätningar, eller mätrundor. Vibrationsdata från alla mätningar efter varandra 

presenteras i figur B1.1. Därefter har mätrundorna särskiljts och illustreras grafiskt i 

efterföljande figurer.  

 

Figur B1.1. Accelerationens effektivvärde för alla mätningar av teststräcka 1 efter varandra. 

 

Figur B1.2. Accelerationens effektivvärde för första mätrundan på teststräcka 1. 

 

Figur B1.3. Accelerationens effektivvärde för andra mätrundan på teststräcka 1. 
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Figur B1.4. Accelerationens effektivvärde för tredje mätrundan på teststräcka 1. 

 

Figur B1.5. Accelerationens effektivvärde för fjärde mätrundan på teststräcka 1. 

 

Figur B1.6. Accelerationens effektivvärde för femte mätrundan på teststräcka 1. 

 

Figur B1.7. Accelerationens effektivvärde för sjätte mätrundan på teststräcka 1. 
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Figur B1.8. Accelerationens effektivvärde för sjunde mätrundan på teststräcka 1. 

 

Figur B1.9. Accelerationens effektivvärde för åttonde mätrundan på teststräcka 1. 

 

Figur B1.10. Accelerationens effektivvärde för nionde mätrundan på teststräcka 1. 

 

Figur B1.11. Accelerationens effektivvärde för tionde mätrundan på teststräcka 1. 
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Figur B1.12. Accelerationens effektivvärde för elfte mätrundan på teststräcka 1. 

 

Figur B1.13. Accelerationens effektivvärde för tolfte och sista mätrundan på teststräcka 1. 
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B2. Teststräcka 2 

Datainsamlingen på teststräcka två utgjordes av fyra sammanhängande mätrundor. Ett tidigare 

nämnt fel orsakade att endast första och drygt halva andra rundan gav tillförlitliga resultat. 

Figur B2.1 visar vibrationsvärden för hela mätningen och därefter följer värden för de 

inledande mätrundorna. 

 

Figur B2.1. Accelerationens effektivvärde under hela mätningen av teststräcka två. 

 

Figur B2.2. Accelerationens effektivvärde för första mätrundan på teststräcka två. 

 

Figur B2.3. Accelerationens effektivvärde för nästan hela andra mätrundan på teststräcka 

två. 
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B3. Teststräcka 3 

Datainsamlingen på teststräcka tre utgjordes av tre sammanhängande mätrundor. Figur B3.1 

visar accelerationens beräknade effektivvärde för hela mätningen och de efterföljande 

figurerna visar varje enskild mätrunda. Observera att det under första och andra mätrundan 

gjordes stopp för att kontrollera mätdatorn. 

 

Figur B3.1. Accelerationens effektivvärde för teststräcka tre.  

 

Figur B3.2. Accelerationens effektivvärde för första mätrundan på teststräcka tre. 

 

Figur B3.3. Accelerationens effektivvärde för andra mätrundan på teststräcka tre. 
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Figur B3.4. Accelerationens effektivvärde för tredje mätrundan på teststräcka tre. 

B4. Teststräcka 4 

Vibrationsmätningarna på teststräcka fyra utgjordes av tre sammanhängande mätrundor. 

Första mätrundan gjordes av en annan testcyklist. Figur B4.1 visar accelerationens löpande 

effektivvärde, under 1 sekund, för hela mätningen och efterföljande figurer visar mätrunda två 

och tre. 

 

Figur B4.1. Accelerationens effektivvärde för teststräcka fyra. 

 

Figur B4.2. Accelerationens effektivvärde för första mätrundan på teststräcka fyra (annan 

cyklist). 
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Figur B4.2. Accelerationens effektivvärde för andra mätrundan på teststräcka fyra. 

 

Figur B4.2. Accelerationens effektivvärde för tredje mätrundan på teststräcka fyra. 
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B5. Teststräcka 5 

På teststräcka fem gjordes tre individuella mätningar av vibrationen. Andra mätningen 

misslyckades enligt tidigare nämnd incident och ströks från försöket. Accelerationens 

beräknade effektivvärde presenteras i figur B5.1 och B5.2. 

 

Figur B5.1. Accelerationens effektivvärde för första mätrundan på teststräcka fem. 

 

 

Figur B5.2. Accelerationens effektivvärde för tredje mätrundan på teststräcka fem. 
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Bilaga C. Sammanställning av vibrationsdata och texturmått 

I denna bilaga sammanställs vibrationsdata tillsammans med texturdata för de olika 

teststräckorna. Observera att textur och vibration ej har synkroniserats i sammanställningarna. 

C1. Teststräcka 1 

 

Figur C1. Makrotextur, megatextur och vibration för teststräcka 1. 
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 C2. Teststräcka 2 

 

Figur C2. Makrotextur, megatextur och vibration för teststräcka 2. 
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C3. Teststräcka 3 

 

Figur C3. Makrotextur, megatextur och vibration för teststräcka 3. 
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C4. Teststräcka 4 

 

Figur C4.1. Makrotextur, megatextur och vibration i hjulspår för teststräcka 4, mellan skolan 

och Hellsinggårdsvägen. 

 

Figur C4.2. Makrotextur, megatextur och vibration i hjulspår för teststräcka 4, mellan 

Hellsinggårdsvägen och skolan. 
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Figur C4.3. Makrotextur, megatextur och vibration mellan hjulspåren för teststräcka 4, 

mellan skolan och Hellsinggårdsvägen. 

 

Figur C4.4. Makrotextur, megatextur och vibration mellan hjulspåren för teststräcka 4, 

mellan Hellsinggårdsvägen och skolan. 
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C5. Teststräcka 5 

 

Figur C5. Makrotextur, megatextur och vibration för teststräcka 5. 
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