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Förord

NSB har under ett antal decennier diskuterat och utrett insatser med lutande tåg i Norge.

Omfattande utvecklingsarbete har skett med en ombyggd vagn typ B7. Under mitten av 90-
talet beställde NSB ett antal tåg med korglutning från Adtranz, Sweden. Detta tåg är en

vidareutveckling från det svenska lutande tåget (X2), via Gardemobanans flytog till det
nuvarande BM73 - Signatur.

Detta komfortprov bygger vidare på de svenska komfortprov som genomfördes med studenter

på X2 under november 1995 och juni 1996 samt de simulatorprov som genomfördes vid VTI

under sommaren 1998. Dessa försök utgörgrunden till försöksuppläggning och resultatredo-

visning. Denna rapport redovisar endast utvärderingen av enkätema medan utvärderingen av

rörelserna kommer att ske senare.

Jag vill tacka NSB, Jembaneverket och Adtranz för de insatser de har gjort för att fått dessa

prov till stånd, då speciellt Tanja K Guettler och Knut Serigstaa' vid NSB, Hallstein Gåsemyr

vid Jembaneverket samt Rickard Persson, Lars Halling och Martin Dellby vid Adtranz

Sweden.

Linköping i januari 2000.

Johan Förstberg
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1 lnledning

Komfortförsöket med BM73 bygger på de erfarenheter, som har gjorts vid motsvarande kom-

fortprov i Sverige, under hösten 1994 och i juni 1995 med X2 (X2000). Dessa prov är redo-

visade i KTH och VTI rapporter samt på internationella konferenser (Förstberg, 1997a;

Förstberg, 1998; Förstberg, Andersson & Ledin, 1997; Förstberg, Andersson & Ledin, 1998).

Försöken genomfördes med olika kompenseringsgrader inställda i lutningssystemet: 70 %,

55 % och 40 % samt med olika begränsningar av lutningshastigheten eller av lutningsacce-

lerationen.

Resultatet Visade att minskning av kompenseringsgraden till 55 % och 40 % gav en minskad

andel med rörelserelaterade obehag (ARO). Dessa deñnierades som den andel av försöks-
personerna (fp) som kände sig bra vid resans början och hade minst ett av dessa symtom,

yrsel, illamående eller inte kände sig bral. Försöket med 40 % kompensering upplevdes att ge

för höga kvasistatiska laterala accelerationer i kurvorna (ca 1 m/sz). Totalt bedöms kompense-
ringsgraden på 55% tillsammans med en begränsning av lutningshastigheten var det bästa

alternativet av de prövade. Dock har detta förslag inte realiseras i kommersiell drift med X2.

Troligtvis har besvären med åksjuka minskats utan att kunna beläggas med statistik. Ban-

verket har justerat spåret, förlängt övergångskurvor och även gjort en del linjerätningar sedan
X2 introducerades. En mindre förändring av det sk. dödbandet och kompenseringsgraden har
genomförts. Den kan idag beräknas till ca 65 0/0 för en mellanvagn mot tidigare ca 69 %. Den

är något högre för manövervagnen.

Prov i simulator
För att undersöka inflytandet av lateral acceleration och rollrörelser på illamåendet, komfort

och arbetsförmåga i mer detalj, fick VTI i uppdrag att genomföra prov i VTI:s simulator
under juni och augusti månad 1998. Rapport från detta försök är under utarbetande men för-

söken har presenterats i England2 och i Tokyo3 (Förstberg, 1999; Förstberg, Andersson &
Ledin, 1999).

Framför allt visar försöken att enbart en rollrörelse ger små obehag, enbart lateral rörelse ger
små till medelstora obehag (kvinnor är mer känsliga) medan kombinationen stor lateral
rörelse i markplanet och stor rollrörelse (75 - 100 % kompensering) ger höga eller mycket

höga obehag, illamående etc.

Kompletterande försök med minskad lutningshastighet, lutningsacceleration och krökta

ramper gav indikationer på att en minskad lutningshastighet gav en minskad andel obehag.

Preliminära regressionsanalyser tyder på att illamående i detta försök är en funktion av lateral

acceleration i markplanet och rollrörelse (rollvinkel / rollhastighet / rollacceleration).

 

I Skalan, som användes var: jag mår bra, jag mår inte riktigt bra, jag mår ganska dåligt (illa), jag mår dåligt (illa),

jag mår mycket dåligt (illa).
2 UK group on Human Response to Vibration, Ford Motor Inc, Dunton, England.

3 World Congress of Railway Research (WCRR'99), Tokyo, Japan
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Andra försök
På UKgroup on Human Response to Vibration presenterades några föredrag med anknytning

till rörelsers inflytande på illamående, dels lateral rörelse och rollrörelse (Golding, Müller &

Gresty, 1999; Howarth, 1999; Lobb, 1999). Dessa föredrag kompletterar studien i VTI:s

simulator.

UIC-studie
Under akronymen FACT (Fast And Comfortable Trains) kommer UIC med troligt stöd från

EU:s 5:e ramprogram och industrin att genomföra försök i tåg, dels för att undersöka kom-
fortobehag vid höga kurvhastigheter och dels för att undersöka illamående och åksjuka. För-

beredande arbete har pågått sedan 1998 med att ta fram en rimlig försöksplanering till rimliga

kostnader.

Erfarenheter från andra länder

Japanska forskare är de enda, som fram till 1999, öppet har publicerat data om illamående i
lutande tåg (Koyanagi, 1985; Ohno, 1996; Ueno et al., 1986). De har haft stora problem men

efter introducerat nedanstående regler, har dessa minskat (Suzuki, 1996).

Max rollhastighet: 0,1 rad/s (5 0/s)

Max rollacceleration : 0,3 rad/s2 (15 o/sz)

Från europisk horisont har tidiga problem t.ex. efter introduktionen av Cisalpino vid färd på

schweiziska banor diskuterats bl.a. i Schweizier Eisenbahn-Revue och i Railway Gazette.
Speciellt S-kurvor med radien 300 111 var besvärligt där lutningsrörelsen helst ska vara jämn

från ett ändläge till ett annat.

I Japan på WCRR'99 presenterades en fransk studie angående illamående med en prototyp till

ett lutande TGV (Cleon, Quetin, Thibedore & Griffin, 1999). Den rapporterade att upp till

4 % av försökspersonerna var kraftigt illamående (vomiting) när tåget framfördes med 300
mm rälsförhöjningsbrist.

Tabell 1 visar en sammanställning av olika grad av illamående från olika källor. Tabellen är

ursprungligen publicerad i Förstberg (1996) och nu är lätt modifierad.

    

Tabell 1 Sammanställning av olika rapporter angående åksjuka i tåg.

Inte mår //Ia- Åksjukf') Erfarenhet med
bra mående åksjukaf'

Tåg (konventionella):
USA 0.13 %
Storbritannien 4 %
Sverige 7 °/o
Frankrike (TGV Duplex) 4 °/o 2 %
Japan (JNR type 165) 4 °/o 0(7)

Lutande tåg:
Japan (JNR type 381) 26 °/o 2 °/o
Svenge

X2000 "känsliga" fp 13 °/o 9 °/o 0 °/o
X2000 modifierad fp 8 % 6 % O °/o

Tilting TGV (provkörningar) upp till 10 %
Anm: f_ Definitionen av åksjuk varierar mellan olika författare. I de flesta fall är det definierat som kräkning.

" Har varit åksjuka någon gång (under de sista fem åren)
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1.1 Hypoteser om åksjuka
En av de viktigaste hypotesema om åksjuka är den s.k. sensoriska konflikthypotesen (sensory

conflict, sensory mismatch, neural mismatch eller sensory rearrangement) Den kan formuleras

som följande:

In essence, the neural mismatch hypothesis states that in all situations where motion

sickness is induced there is a conflict, not just between the signals from the eyes, the

vestibular apparatus and other receptors stimulated by the motion, but that these signals

are also at variance with those that the central nervous system expects to receive

(Benson, 1988).

Bles, Bos, de Graaf, Groen, & Wertheim (1998) har omformulerats till att vara skillnaden

mellan "subjective g-vector" och "sensed g-vector", dvs. det är skillnaden i riktningen på var
man tror att den vertikala g-vektorn bör befinna sig och var man sedan med balansorganen

och synen kan uppfatta var den

En sammanfattning av olika hypoteser angående åksjuka finns bl.a. sammanställda hos
Förstberg och Ledin (1996), Griffin (1990; 1991) och många flera.

En predikteringsmetod för åksjuka utifrån vertikala accelerationer är beräkning av "rörelsedos
(Griffin, 1990; ISO, 1997) Se Faktaruta 1. Denna metod är internationellt accepterad.

  

Denna modell lämpar

. T 2 2 sig dock inte för beräk-
Motlon dose (MSD V2) = jawf (t)a't , ning av illamående på

O tåg, eftersom provoce-

The percentage of persons who may vomjt = Km * MSDVZ [%] ringsgraden inte är
d.. K _ 1/ konstant, utan kan vara

ar 1..- . 3' . . __ kraftigt varierad över
Wf = vagmngsfilter med max transnussmn 0,1 - 0,3 Hz. Se aven tiden (sträckan) Därför

bllaga C' bör en lämplig modell
Illness rating = k * MSDV2, där k = 1/50. även innehålla läckage

av rÖrelsedosen, dvs.

illamående. Ett förslag

till sådan modell har
presenterats av Kufver

och Förstberg (1999).

Skalan "Illness Rating" har följande värden.
0 = I felt all right
1 = I felt slightly unwell
2 = I felt quite ill

3 = I felt absolutely dreadful

  

Faktaruta I Utvärdering av åksjuka ((Grifin, 1990,' ISO, 199 7)

Enkäter
Det naturliga sättet att mäta åksjuka är att fråga var och en av försökspersonerna hur de mår,

hur kraftigt det eventuella illamåendet Det finns ett antal skalor som graden av illamående
eller åksjuk kan mätas på. Den som använts inom detta prov bygger på erfarenheter från

provet i VTI:s simulator och de tidigare proven i tåg. Samtidigt har rörelserna i tåget mätts,
för att senare försöka göra en modell över hur rörelserna i ett tåg med korglutningen kan
påverka illamåendet. Detta arbete ligger dock utanför denna rapports ram utan kommer att

rapporteras senare.
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2 Försökspersoner och metoder

2.1 Försökspersoner
Försökspersonema (fp) rekryterades från Kongsbergs högskola i samarbete mellan högskolan

och NSB. De fick åka buss ner till Kongsbergs station, erhöll information om provet, enkäter

och någonting att äta. Provkömingarna var planerade att pågå under eftermiddagarna med

start ca kl 13:30 och återkomst ca 16:00. Eftersom måndagsprovet ställdes in, anordnades den
i stället under onsdag förmiddag. Provförsöken genomfördes under tiden 12 - 15 oktober

1999.

Ålder
Sammanlagt deltog 250 personer, fördelade på 128 män, 118 kvinnor och 4 som inte angav
kön. Medelåldern var densamma för både män och kvinnor, 22,2 år. Kvinnorna bedömde sig

själva som signifikant mer känsligare för åksjuka än männen: Medelvärde på en sjugradig

skala4: 2,20 (2,00 - 2,40)5 för männen mot 2,74 (2,52 - 2,95)6 för kvinnorna. Fp var upp-

delade i 5 grupper, en grupp för varje provkörning. De viktigaste data för dessa grupper visas
i tabell 2 och i tabell B-1 (bilaga B).

Tabell 2 Ålder och .sy'älvuppskattad känslighetför åksjukaför de olika försöksgruppema.

   

Försökggrupp 1 2 3 4 5 Totalt

Antal 32 60 55 57 46 250
Medelålder 21,9 22,1 22,5 22,4 22,4 22,4
Spännvidd ålder 18-30 18-37 18-31 16-35 20-31 18-37
Medelkänslighet 2,2 2,5 2,4 2,6 2,4 2,46
90 °/o konf. intervall 1,9 - 2,6 2,2 - 2,8 2,2 - 2,7 2,4 - 2,9 2,1 - 2,7 2,3 - 2,6

 

Känslighet
Det finns vissa skillnader i känslighet mellan de olika grupperna, men det går inte säga att en

försöksgrupp är kraftigt avvikande från de övriga, se tabell 3. Skillnaderna påverkar troligtvis
inte resultatet. Korrelationer mellan kön, självskattad känslighet för åksjuka och erfarenheter

av åksjuka i båt, buss, tåg, och flyg visas i tabell B-2. Kön korrelerar kraftigt med känslig-

heten och åksjuka i bil, buss och båt men inte med åksjuka i tåg och flyg.

Detta kan bero på att det är få fp som åker tåg eller flyg samt att det är få som blir åksjuka när

de åker dessa. I medeltal har de flesta åkt med flyg ett par gånger under det sista året och med
tåg ungefär dubbelt så ofta, se tabell 3. Antal gånger då dehar blivit åksjuka under de sista

fem åren är däremot mycket få. Det är stor skillnad gentemot bil, buss och båt. Skillnaderna
mellan grupperna är små.

 

4 1 = Ingen känslighet för åksjuka, 7 = mycket högkänslighet för åksjuka.

5 95 % konfidensintervall.
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Tabell 3 Erfarenheter av att åka med olika transportmedel under det senaste året och

hur många gånger man har blivit reisesyk / uvel under de sista fem åren.

För de olikafärdmedlen a'r ordningen sorterad i fallande storleksordning.

  

Försöksggpp: 1 2 3 4 5 Totalt

Buss 4,1 4,2 4,2 4,2 4,0 4,2
Tåg 3,5 3,4 3,3 3,5 3,6 3,4
Båt 2,6 2,5 2,5 2,4 2,7 2,5
Flyg 2,4 2,3 2,3 2,7 2,1 2,3
Åksjuka bil 1,52 1,60 1,47 1,55 1,57 1,54
Aksjuka båt 1,43 1,52 1,41 1,52 1,62 1,50
Aksjuka buss 1,50 1,45 1,36 1,46 1,46 1,44
Åksjuka tåg 1,07 1,16 1,13 1,20 1,28 1,17
Åksjukaflyg 1,04 1,15 1,06 1,11 1,15 1,11
Anm: Skalorna har varit:

Reseerfarenhet under det sista året: Aldrig :1, 1 - 2 gånger = 2, 3 - 6 gånger = 3, 7 - 12 gånger = 4, mer
än 12 gånger: 5.
Åksjuk (reisesyk/uvel) under de fem sista åren: Aldrig = 1, 1 - 2 gånger = 2, mer än 2 gånger = 3 .

 

Fördelning kvinnor/ män och utvilad/ icke utvilad
Andra faktorer som kan ha stor betydelse är fördelningen av kvinnor/män och andel fp som år

utvilade. Tabell 4 visar dels antal kvinnor/män och dels antal personer som år utvilade för de
olika försöksgruppema. Försöksgrupp 1 år särpråglad genom att den består till två tredjedelar

av män och att alla var utvilade. Totalt är andelen icke utvilade bland kvinnorna ca 11 %

medan för männen år den 4 %. Inte alla studenterna har angivit om de var utvilade eller inte.

Tabell 4 Antal män och kvinnor och antal utvilade / icke utvilade 129 för de olika för-

     

söksgrupperna.

Kön Försöksgrupp 1 2 3 4 5 Totalt

Män Utvilad Ja 20 23 28 19 31 121
Nej 1 1 1 2 5

Totalt 20 24 29 20 33 126
Kvinnor Utvilad Ja 9 28 24 33 12 106

Nej 6 2 4 1 13
Totalt 9 34 26 37 13 1 19

2.2 Metod
Under provkörningarna användes i stora delar samma metoder som under de motsvarande
svenska provkörningama med X2 i november 1994 och juni 1995, se Förstberg (1997b).
Dessa innebär i princip att provsträckan Kongsberg - Nakksjø, delas upp i fyra etapper

(Kongsberg - Nordagutu, Nordagutu - Nakksjø, Nakksjø - Nordagutu, Nordagutu - Kongs-
berg).

Efter varje etapp fick försökspersonerna (fp) svara på en enkät, där de angav omdömen om

komfort, ev. komfortstöming (t.ex. av hög sidoacceleration), arbetsförmåga samt grad av

illamående (kvalm). Till skillnad från de svenska försöken, var fp med endast en gång. Det
innebär en fördel genom att olika många fp kan deltaga per provtur, samt att ingen tillvänj-
ning sker (adaptation). Nackdelen är att det troligtvis kräver något större provgrupper.
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Enkäter - svarsalternativ
Fp besvarade först en enkät om bakgrundsfrågor innan provkörningen och besvarade sedan en

enkät efter varje etapp och slutligen en enkät om hans/hennes synpunkter om komfort och ev.

förslag till förbättringar.

De skattade variablema när det gäller komfort och obehag var: skattning av åkkomfort,

anmärkningar på åkkomfort, skattning av förmågan av att arbeta/läsa på tåget, typiska åk-

sjukesymptom, grad av illamående och hur fp känner sig. Grad av illamående (kvalm) och hur
J?) känner sig skattades på följande skalor:

 

Kva/me Hvordan fg/er du dec akkurat nå?
0 Inga symptomer Jeg føler meg bra
1 Intet ubehag, men Iette symptom Jeg føler meg ikke helt bra
2 Litt kvalm Jeg føler mig ganske dårlig
3 Delvis kvalm Jeg føler med dårlig
4 Veldig kvalm

Planering av provkörningarna
Provkömingama planerades att ske med olika hastigheter (motsvarande 1,0, 1,4 och 1,8 m/s2

spårplansacceleration) och med olika kompenseringsgrader (45, 53 och 62 %), se tabell 5. En
tanke var att lateral acceleration i fordonsplanet och rollvinkelhastighet i vissa av fallen skulle

kunna vara av samma storlek. Detta för att senare kunna göra en utvärdering gentemot inspe-

lade rörelsedata, dvs. för att undersöka vilka storheter som är de viktigaste för framkallandet
av åksjuka.

    

Tabell 5 Teoretiska kompenseringsgrader, korglutningshastighet, rollhastighet och late-

ral acceleration ifordonsplanetför de olikaprovade provfallen.

SpåIp/ansacceleration [m/sz] 1,8 I 1,4 - 1,5" 1,0
Kompenseringsgrad 45 % 53 % 45 % 53 % 62 % 0 %
Lutningsvinkel (effektiv) [O] 4,7 5,6 3,9 4,7 5,4 0
Korglutningshastighet' [°/s] 2,35 2,8 2,1 2,1 2,5 0
Rollhastigheti" [°/s] 5,2 5,7 4,2 4,8 5,1 2,1
Lat acc (i korgen) [m/sz] 1,0 0,85 0,83 0,7 0,6 1,0
Anm: i Planerades till 1,5 men genomfördes med 1,4 m/sz.

ii Medtagen som en jämförelse (ej provat).
iii Maximalt teoretiskt värde.

Proven planerades med en provkörning per dag men p.g.a ej godkänt fordon under måndagen
flyttades måndagens prov till onsdagens förmiddag. Data för de olika provkörningarna fram-

går av tabell 6. Dessutom planerades att med försöksgrupp 2 en tredjedel skulle sitta i
ledande vagn för att undersöka om den vagnen ger större påverkan än deövriga vagnarna.

Dessa fp flyttades vid vändningen till andra änden av tåget. I realiteten placerades fp i nästan

alla vagnar pga. det stora antalet fp för de flesta försöksgrupper.
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Tabell 6 Dataförprovkörningarna: provaa' hastighetsprole och kompenseringsgraa'.

    

För- Dag Max. lat acc Provade komp. Anm.

söks- i spårplanet

;trupp
[m/szj. Vagn 2 Vagn 3

1 Onsdag fm (13/10) 1,0 0 0 Utan lutning
2 Tisdag (12/10) 1,8 53 °/o 45 °/o
3 Onsdag em (13/10) 1,4 53 % 62 %
4 Torsdag (14/10) 1,4 62 °/o 53 %
5 Fredag (15/10) 1,8 45 °/o 53 °/o

 

Anmärkningar och problem

Under provtur 2 (tisdag 12/10) blev tåget stående under slutet av etapp 4 (Nordagutu -
Kongsberg), varvid graden av illamående torde ha minskat. Därför har värden från etapp 3

använts vid utvärderingen av etapp 4. Dessutom blev korglutningen avstängd under slutet av

etapp 2 i vagn 4(familjevagnen) under denna tur. De som satt där blev flyttade till vagn 1 vid
vändningen i Nakksjø.

Under den sista provdagen förekom det kväljande lukt i vagn 2 (KaffeBar), vilket kan ha haft
inflytande på personerna som satt i den vagnen.

Provkörningama var test för ombordpersonal med servering ombord. Speciella armbindlar
testades för att se om dessa hade något inverkande på några försökspersoner som blev illa-

mående. Några uppgifter vilka som på detta sätt blev testade, är inte noterade, vilket kan ha

påverkat utvärderingen.

2.3 Materiel

2.3.1 Tågsätt BM73
Tågsättet Bm73 är ett 4 vagnars motorvagnståg, där varje vagn är utrustad med ett korg-
lutningssystem. Data och figur över tåget finns på bilaga D. Under provet användes tågsätt nr

1. Följade vagnsnumrering användes

     

Vagn l Signatur pluss (gul) 1:a klass BM73

Vagn 2 KafeBar (röd) 2:a klass BFR73

Vagn 3 Signatur (grön) 2:a klass BMU73

Vagn 4 Signatur Famille (blå) 2:a klass BFM73

Sidkrafts-

Lutningssystemet vinkel (p
Lutningssystemet styrs från en accelerometer, som sitter i första boggen i färd- (0

riktningen. Den mäter acceleration i spårplanet (ag). Accelerationssignalen

beräknas om till en sidkraftsvinkel (0 vars storlek är

(0 = arctan 0751,/ g), se figur A till höger. 17529
Figur A. Definition

Ledvärdet till lutningssystemet beräknas som: L = k'ço - 0,3 av sidkraftsvinkel
om k'ço > 0,3, annars är L = 0.
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Konstant k bestämmer kompenseringsgraden och 0,3 är bredden på det sk. dödbandetö. I
systemet finns även ett gyro, vars funktion är att bestämma tidskonstantema för filtreringen

för ledvärdet.

Mätta och inspelade rörelser
Ett antal accelerationssignaler mättes och spelades in på en mätbandspelare under prov-

kömingama. Dessa visas i tabell 7. Givarna för lateral och vertikal acceleration samt gyrot för

rollhastighet var placerade under en stol vid gången ungefär en tredjedel in i kupen. I stol-

sitsen ovanför givarna på golvet i vagn 2 var en gummiplatta placerad med treaxlig accele-
rometer. Korglutningsvinklarna och lateral acceleration från ledande boggi loggades ut från

korgdatorema.

    

Tabell 7 Mätsignaler underprovkörningarna.

Signal Gemensa Vagn 2 Vagn 3
mt

Lat acc (golv) x x

Vert acc (golv x x
Lat acc (boggi) x
Lat, vert, long acc (stol) x
Korglutningsvinkel x x
Rollhastighet x x
Tågets hastighet x

2.3.2 Provsträckor
Provsträcka var Kongsberg - Nordagutu - Nakksjø på Sørlandslinjen, tabell 8. Den var

uppdelad i två etapper Kongsberg - Nordagutu och Nordagutu - Nakksjø. Hastighetsprofiler
som tillämpades under provet visas i bilaga E. Endast ca 26 % av sträckningen mellan
Kongsberg - Nordagutu tillät hastigheter med spärplansacceleration (a,,) på 1,8 (m/sz) jämfört

med profilen för aq 1,4 (m/sz).

Tabell 8 Provsträckan Kongsberg - Nakksjø.

   

Km Station Avstånd från
Kongsberg (km)

0 Oslo S
52,860 Drammen

99,370 Kongsberg 0
145,950 Nordagutu 46,580
163,440 Bø 64,070
177,480 Lunde 78,110
193,080 Nakksjø 93,719

  

6 Dödband: Om absolutbeloppet av insignalen i är mindre eller lika dödbandet (d) storlek, är utsignal u = 0.

Utanför dödbandet är u = i- d, om i > (1 och u = i + d omi < -d.
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2.3.3 Tidtabeller
Provdagar var 12 - 15 oktober 1999. Tidtabell under provet var enligt tabell nedan.

 

Provkörning tisdag -fredag Provtur onsdag (extra provkörning)
Från Oslo 12:08 (ej onsdag) 9:12
Från Kongsberg 13:38 11:09
Till Nakksjø 14:41 Till Lunde 12:03
Från Nakksjø 14:53 Från Lunde 12:16
Till Kongsberg 16:01 13:16
Till Oslo ca 18:00

På onsdagen då tåget avgick från Oslo kl 9:12 för en extra provtur Kongsberg - Lunde t.o.r.

innan den "ordinarie" provturen på eftermiddagen. Detta pga. den inställda provturen under

måndagen.

De använda hastighetsproñlema Visas i bilaga E. De varplusshastighet, dvs. utan lutning med

en szpårplansacceleration (ag) på 1,0 m/s2 samt med aktiv korglutning med en aq på 1,4 och 1,8
:m/s . Använda kompenseringsgrader var 53 % och 67 % för proven med ag på 1,4 m/s2 samt

45 % och 53 % för proven med aq på 1,8 m/sz. Se Vidare under metodavsnittet.
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3 Resultat

Försökspersonema (fp) skattade sin grad av illamående med två olika skalor, illamående och
hur de kände sig. Normalt gav skattningen av illamående en större skillnad mellan de olika

alternativen än den andra, vilket innebär att resultatredovisningen till stora delar grundar sig

på denna skattning. Den absolut viktigaste parametern för utfallet av illamående är fp egen

skattade känslighet. Eftersom den var ungefär lika mellan de olika försöksgrupperna, bör
relevanta jämförelser kunna göras.

Grad av illamående för de olika vagnarna i tåget Visas i figur 1. Eftersom den normala

kompenseringen med 53 % var den som användes för vagn 1 och 4, görs jämförelsen med

denna kompenseringsgrad. Ett 90 % konñdensintervall är angivet för graden av illamående7.

                                     

  

       

 

       

 

 

     

 

Grad av illamående för de olika vagnarna
Kompenseringsgrad 53% (normal)

1 2 90 % konfidensintervall

. ElVagn 1
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0,4 ._ . J i
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Kongsberg - Nordagutu Nordagutu- Nakksjø Nakksjø - Nordagutu Nordagutu - Kongsberg

Etapper

Figur 1 Grad av illamående för de olika vagnarna för 53 % kompenseringsgrad med
90 % konjia'ensintervall.

Ett tydligt mönster är att vagn 2 (KaffeBar) ger en högre grad av illamående. Detta kan bero
på att fp satt över boggierna och inte i mitten av vagnen till skillnad från de övriga. Vagnen

kan ha ett annat rörelsemönster p.g.a. annan tyngdpunkt. Man kan även se att vagn 4 (familje-

vagnen) ger ett högre värde än vagn 1 och 3, när den är ledande (etapp 1 och 2). Motsvarande
finns inte för vagn 1 när den är ledande (etapp 3 och 4). Ledande vagn kan ge mer illamående

p.g.a. tidsfördröjningen av korglutningen samt att lutningsrörelsen kan vara snabbare än i de
övriga vagnarna.

 

7 Konfldensintervallen är beräknade under förutsättningen att fördelningen för illamående är normal. Eftersom

den inte är normalfördelad, kommer de angivna intervallen att endast vara approximativa.
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Signifikanta skillnader
För etapp 2 och delvis för etapp 3 är skillnaderna mellan vagnarna signifikanta enligt

mediantestetg, se tabell 9 och 10. För de Övriga etappema är skillnaderna inte signifikanta.

Detta kan bero på att sträckan Nordagutu - Nakksjø är mer utslagsgivande. Samtidigt kördes

detta avsnitt inte med den högsta hastighetsproñlen (aq = 1,8 m/sz).

  

Tabell 9 Antal värden under och Över mea'ianvära'et.

Vaü 1 2 3 4
Statistik: Etapp 2 > Median 9 16 18 12

<= Median 24 8 38 1 1

Etapp 3 > Median 10 11 10 4

<= Median 33 14 46 7

  

Tabell 1 0 Teststatistikför mediantestet.

   

Etapp 2 Etapp 3

N 136 135

Median 0,0 0,0
;(2 12,144 6,935
df 3 3
Asymptotisk 0,007 0,074
gignifikans. (p)

 

Kompenseringsgrad
En viktig parameter var kompenseringsgraden och hastighetsproñlen (spårplansacceleration

(aq) 1,4 och 1,8 m/sz). Eftersom hastighetsproñlen för aq :1,8 m/s2 endast skilde sig med en

       

  

 

  

           

  

       

    

 

  

 

  

 

   

 

  

 

 

Grad av illamående
Vagn 2 och 3 och grad av kompensering

0,9 EI Komp 45%
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_ EI Komp 53%

7_ 1:: K o0,6 __ : omp 62 k
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0,1 -

0 r 1

Kongsberg - Nordagutu Nordagutu - Nakksjø Nakksjø - Nordagutu Nordagutu - Kongsberg
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Figur 2 Grad av illamående för vagn 2 och 3 för de olika provade kompenserings-

graderna.

 

8 Detta test är ett så kallat icke-parametriskt test, dvs. det antager inte att värdena är normalfördelade utan att

det endast finns en rangordning mellan graderna av illamående.
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mindre andel på etapp 1 och 4 (ca 26 %), har vid utvärderingen av kompenseringsgraden alla

etapper använts, se figur 2. Utvärderingen gäller endast för vagn 2 och 3. Antal fp för 45 %

och 62 % är betydligt lägre än 53 % alternativet. Totalt sett ger 45 % ett lägre medeltal för

illamående 0,40 mot 0,47 -- 0,50 för alternativen med 53 och 62 % kompenseringsgrad.

Skillnader mellan kvinnor/män och utvilad/ ej utvilad

  

_
L

Illamåendegrad för kvinnor] män

                

 

         

0,9 El Män

0,8 i Kvinnor

U 0,7
(U

5; 0,6
8
G:) 0,5

'3 0,4
g
_ 0,3

0,2

0,1

0

Kongsberg - Nordagutu - Nakksjø - Nordagutu -

Nordagutu Nakksjø Nordagutu Kongsberg

Figur3 Grad av illamående för respektive kvinnor och

män gällande för 53 % kompenseringsgrad. 90%
konfidensinterva/l angivna.

Illamåendegrad - utvilad eller inte utvilad

1,2

EI Utvilad

1 _ i Icke utvilad

8 0,8
0)
CD

3 06m i

om
E
2 0,4 _

0,2 _

0

Kongsberg - Nordagutu - Nakksjø - Nordagutu -

Nordagutu Nakksjø Nordagutu Kongsberg

Figur4 Grad av illamående för respektive kvinnor och

män gällande för 53 % kompenseringsgrad.

Fram och bakåtåkning
Proven med X2 under juni 1996 indikerade att det var färre kvinnor som hade obehag, när de
åkte baklänges än framlänges. Detta prov indikerar att det är bättre att åka framlänges än

VTI notat 3-2000

Det är stora skillnader
mellan grad av illamående
mellan kvinnor och män.
För at få en någorlunda rätt

jämförelse har endast

kompenseringsgraden 53 %
använts (ca 54 % av det

totala antalet fp).

Dessa visar att kvinnor har

en betydligt högre grad av
illamående än vad männen
har. Det verkar även som att

männens illamående avtar

efter halva provkörningen
medan kvinnorna ligger

kvar på samma nivå, se

figur 3. Skillnaderna mellan
män och kvinnor är signi-

fikanta på 1 % nivån.

Utvilad eller inte har en stor
inverkan på illamåendet.
Icke utvilade fp tenderar att
känna högre grad av illa-

mående efterhand som prov-

körningen fortlöper än de
som är utvilade, se figur 4.

Skillnaderna ökar med tiden.

Fönster eller gångplats

Skillnaderna mellan att sitta
vid fönster jämfört med att
sitta vid en gångplats är olika
för de olika etappema. Sam-

manlagda är skillnaderna
små.
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baklänges, se figur 5. Orsaken till detta kan vara den lägre hastigheten, fönsterstorleken, vana
att åka framlänges, statistisk osäkerhet, etc.

 

Grad av illamående - framlänges eller baklänges
53% kompenseringsgrad, 90 % konfldensintervall

El Framlänges Man

El Baklänges Man

El Framlänges Kvinna

EI Kvinna

I
l
l
a
m
å
e
n
d
e
g
r
a
d

  

Kongsberg - Nordagutu Nordagutu - Nakksjø Nakksjø - Nordagutu Nordagutu- Kongsberg

  

Figur 5 Skillnaden i grad av illamående mellan att åkaFamlänges kontra baklänges.

Spårplansacceleration

Eftersom det var endast 26 % av sträckan på etappema 1 och 4 (Kongsberg - Nordagutu) som

det fanns någon skillnad i hastighetsproñlen mellan spårplansacceleration (aq) 1,4 och
1,8 m/sz, kommer en jämförelse mellan dessa två hastighetsproñler att bli missvisande. Tabell
11 Visar grad av illamående för de tre olika hastighetsproñlerna med aq = 1,0; 1,4 och

1,8 m/sz. För de högre hastighetsproñlema (aq = 1,4 och 1,8) har endast kompenseringsgraden
53 % använts vid utvärderingen. Resultatet visar att skillnaderna mellan 1,4 och 1,8 var

slumpmässiga och beror inte på den Ökade accelerationen i spårplanet. Däremot finns en

statistisk säkerställd skillnad mellan plusshastighet (aq = 1,0) med avstängd korglutnings-
system och de Övriga hastighetsnivåerna.

Tabell 1] Grad av illamående för de olika provade spårplansaccelerationerna. För aq =

1,4 och 1,8 har endast 53 % kompenseringsgrad använts vid utvärderingen.

 

aq Kongsberg - Nordagutu - Nakksjø - Nordagutu -
[In/52] Nordagutu Nakksjø Nordagutu Kongsberg

   

1,0 0,09 0,09 0,06 0,09

1,4 0,45. 0,52 __ 0,43 H 0,49_

1,8 0,54' (0,64) (0,38) 0,38'
Anm: i_ 26 % av sträckan tillät aq = 1,8 (m/sz).

" lngen del av denna sträcka tillät aq = 1,8 (m/sz).
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3.1 Komfort
Komforten år en viktig beståndsdel i totalupplevelsen av tåget. Fp ñck svara på hur de tyckte

att åkkomforten var, om det fanns någon anmärkning på åkkomforten berodde den i så fall på
rörelser och stötar i sida eller i höjdled, stora sidokrafter i kurvorna eller gungande, stora

sidorörelser. Övriga frågor, såsom: hur du tyckte det fungerar att arbeta/låsa på tåget,
temperaturer ombord, ljudnivå, luftkvalité fanns även. Figur 6 visar hur åkkomforten

skattades av fp för de olika kompenseringsgraderna (45, 53 och 62 %) samt vid plusshasiighei
utan lutning (komp. 0).

                                   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Åkkomfort för de olika kompenseringsgraderna
90% konñdensintervall angivna
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Figur 6 Åkkomfortför prov med aq= 1,0 m/sz (komp. 0) och medprov med korglutning

och olika kompenseringsgrader.

Resultatet visar att

K f __ _ k k _ _ _dl d komforten skattas
om ortstornlngar pga 5 a nmgar I SI e es högst vid prov utan

0,8 EI Komp 0 lutning vid normal

O 7 i Komp 45% hastighet (4,3 - 4,6)

' EI Komp 53% och lägst med komp.
0,6 - u Komp 62% 45 % men sedan Ökar

3 0,5 - den med ökad kompen-
% 0,4 __ _ - senng vid proven

ä 1 5 ; overhastighet (aq = 1,4
0,3 _ , i 7 och 1,8 m/sz). Imedel-
0,2 --« i 4- tal skattas åkkomforten
0,1 __ 1 i j _ som god eller battre.

0 . . ' I
Kongsberg - Nordagutu - Nakksjø - Nordagutu -

Nordagutu Nakksjø Nordagutu Kongsberg

Figur 7 Komfortstörningarp.g. 0. stora sidokrafter i kurvorna.
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Komfortstömingar från vibrationer och stötar sidledes visar att normalfallet ger lägsta värdena

följt av proven med kompenseringsgraden 62 %. Komp. 45 och 53 % ger de högsta värdena.

Etapperna 2 och 3 kördes endast i hastighetsnivåema med 1,0 och 1,4 m/sz. Det kan vara en
av förklaringarna till skillnaderna mellan resultaten för etappema 2 - 3 och etappema 1 och 4.

                                          

Komfortstörningar pga stora sidokrafter i kurvorna
0,6

I: Konp 0

0,5 _ i Konp 45% _

El Korrp 53%

a, 0 4 -- n Komp 62% _
E
:CU

% 0,3 -- "-
'C
(D
2 - _

0,2 --

0,1 ä_ r0 7 , _|
Kongsberg - Nordagutu - Nakksjø - Nordagutu -

Nordagutu Nakksjø Nordagutu Kongsberg

Figur 8 Komfortstörningar p.g. a. stora sidokrafter i kurvorna.

Figur 8 visar mot-
svarande som figur 7

men med de ev. kom-

fortstömingar orsakade

av stora sidokrafter i

kurvorna. Uppen-

barligen är det svårt för

fp att förstå
skillnaderna mellan de
olika frågeställningarna

om orsakerna till kom-

fortstömingama.

Proven med noll-
kompensering och

kompenseringen 45 %

borde ge ungefär lika

resultat p.g.a. den

upplevda sidoaccelerationen i kurvorna som är ungefär lika, ca 1,0 - 1,2 m/s2 . Med ökad
kompenseringsgrad bör dessa störningar minska. För etapp 1 (Kongsberg - Nordagutu) så

stämmer detta och delvis för etapp 4. För etapp 2 och 3 ger kompenseringsgraden 45 %
alldeles för låga värden. Detta kan bero på att tåget inte framfördes med aq = 1,8 m/s2 på dessa

etapper.
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Skattad arbetsförmåga för de olika kompenserings-

graderrta med angivande av 90 % konfidensinter-

vall.

Figur 9
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Arbetsförmåga
Viktigt är även att fp
inte upplever att arbets-

förmågan minskar när

tåg med korglutning
införs. Figur 9 visar hur

fp skattade sin förmåga

att arbeta/läsa för de
olika provade prov-

alternativen. Fp skattar
sin förmåga till arbete/

läsa att vara något lägre
vid alternativen med

lutning men skillnaderna
mot skattningen för
alternativet utan lutning

är inte stor. Skillnaderna
mellan män och kvinnor

är små.
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4 Slutsatser

Jämförelse med svenska förhållanden
En jämförelse mellan norska och svenska förhållanden kan vara naturlig. Tabell 12 visar

skillnader mellan maximala värden för tågen i ogynnsammaste fall.

  

Tabell 1 Jämförelse mellan maximala värden för svenska och norska tåg.

Norge Sverige
87' BM73 Kat B X2

Lat. acc. [m/sz] 1,0 1,8 1,0 1,6
i spårplanet (aq)
Lat. acc. i korgen [m/sz] 1,25 0,8 1,2 - 1,3 0,6
Ryck [m/ss] 0,8 0,4 0,45 0,2
Korglutningsvinkel [O] - 7,5 8
Korglutningshastighet [Ols] - 5 - 4
Rollhastighet [°/s] 1,5 5,4 1,5 4,4

  

Källa: Modifierat från (Kufver, 1998; Kufver & Gåsemyr, 1999)
Anm: ' piusshastighet

En annan väsentlig skillnad är den geometriska standarden på spåret. Kortare Övergångs-
kurvor, mindre typiska kurvradier, kortare spårelement etc., än i Sverige. Detta medför att

hastigheterna i Norge är betydligt lägre och antalet kurvor per km är betydligt högre.

En grov vura'ering av kurvaturen tilsier at ca 0,08 Hz er en dominantfrekvens. Store deler av

strekningen, scerlig gjennom Telemark og Aust-Aga'er er typisk bygget opp av 60- 70m lange

elementer; overgangskurve, kurve, overgangskurve, (rettstrekning), overgangskurve osb.
(Serigstad, personlig kommunikation 1999)

Motsvarande analys för svenska förhållanden ger betydligt lägre frekvenser från spårgeo-
metrin (ca 0,05 - 0,06 Hz) än de som genereras i Norge p. gå. längre Övergångskurvor.

Trots de stora skillnaderna i spårgeometri och utnyttjande av tågets korglutning, kan det vara
av intresse att jämföra andel personer som anger att de inte mår bra vid de svenska proven och

de norska, tabell 13.

      

Tabell 2 Andel avförsökspersonerna som har svarat att de mår inte bra

' BM73 X2
Komp' [%] 0 45 53 62 Om 40: 55 70 F
Jag mår inte bra" [%] 3 14 17 19 5"' 16' 9 14 (22 ')
Anm: i kompenseringsgrad i korglutningssystemet.

ii Andel som inte har svarat "Jeg føler meg bra" och andel med rörelserelaterade symptom (ARO).
iii Proven 1 nov 1995, annars proven i juni 1995.

Värdena är jämförbara mellan de två provkörningama med tanke på de skilda förutsättningarna.
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Sammanfattning

0 Åkkomfort är god för alla provade fall.

0 Inga markerade skillnader i andel med komfortstörningar p. g.a. stora skakningar i sida
eller stora sidokrafter i kurverna mellan de provade alternativen.

0 Skattad arbetsförmåga är generellt något lägre för de alternativen med lutning jämfört med
plusshastighet.

0 Andel som inte mår bra är mellan 14 - 19 % för BM73, vilket torde vara bättre än mot-
svarande för X2 med tanke på att svensk spårgeometri är generellt bättre.

0 En lägre kompenserings grad ger inte en entydigt lägre grad illamående än en högre.

0 Stor skillnad i grad av illamående mellan vagnarna.
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Bilaga A
Sid. 1 (l)

Förklaringar och förkortningar
aq
df

fp
Kat B

Kat S

lat

plusshastighet

vert

komp

Lateral acceleration i spårplanet (spårplansacceleration)

Antal frihetsgrader (degrees of freedom)

Försöksperson

Tåg (svenskt) som får framföras med spårplansaceelerationen 1,0 m/s2

(I = 155 mm).

Tåg (svenskt) som får framföras med spårplansaccelerationen 1,6 m/s2
(I = 245 mm).

Lateral (sidledes) rörelse i y-riktningen

Tåg (norskt) som får framföras med spårplansaecelerationen 1,0 m/s2
(I = 155 mm).

Vertikal (höj dledes) rörelse i z-riktningen

Kompenseringsgrad, grad av kompensering i lutningssystemet. Om sido-
accelerationen i spårplanet är 1,8 (ni/52) kompenseras x% av lutningen av

korgen, vilket medför att passageraren endast känner (100 -x)% av spår-

plansaccelerationen.
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Bilaga B

Sid. 1 (2)

Data försökspersoner
Antal fp med olika självuppskattad känslighet visas i tabell B-l

Tabell 1 Antalförsökspersoner i de olika grupperna för viss självuppskattad känslighet.

          

Självuppskattad Försöksgrupper
känslighet 1 2 3 4 5 Totalt

1 Män 6 9 4 6 6 31

Kvinnor 2 4 4 5 1 5

Totalt 8 13 8 1 1 6 46

2 Män 1 0 12 1 7 9 16 64

Kvinnor 4 1 1 1 0 8 10 43

Totalt 14 23 27 17 26 107

3 Mån 4 2 5 2 6 1 9

Kvinnor 2 7 8 14 1 32

Totalt 6 9 13 16 7 51

4 Mån 1 2 2 1 6

Kvinnor 9 1 5 2 1 7

Totalt 10 3 7 3 23

5 Mån 2 1 1 1 2 7

Kvinnor 1 2 3 5 1 1

Totalt 3 3 4 6 2 1 8

6 Män

Kvinnor 1 1

Totalt 1 1

7 Män 1 1

Kvinnor

Totalt 1 1

Grand total 31 59 55 57 45 247'

Medelvärde mån: 2,18 1,92 2,28 2,15 2,41 2,20

Medelvärde kvinnor: 2,33 2,91 2,58 2,92 2,38 2,74
M9de|Värde totalt: 2,23 2,49 2,42 2,65 2,40 2,46

  

Anm: Det finns fp som inte har uppgett sin känslighet.

Korrelationer mellan känslighet, kön och hur ofta försökspersonerna har haft åksjuka i olika

transportmedel visas i tabell B-2. Notera att kön korrelerar med känslighet, åksjuka i bil, båt

och buss men inte med åksjuka i tåg eller flyg.
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Bilaga B
Sid. 2 (2)

Tabell 0-2 K0rrelati0ner mellan kön, känslighetför åksjuka och benägenhet att bli åksjuk

förförsökspersonerna under provet.

        

Kön Känslighet Ãksjuka Ãksjuka Ãksjuka Äksjuka Ãksjuka
för bil buss tåg flyg båt

åksjuka
Kön K0rr. 1,000 ,256** ,241** ,260** ,115 ,035 ,180**

Sign. , ,000 ,000 ,000 ,075 ,591 ,005
N 250 247 246 245 242 241 241

Känslighet K0rr. ,256** 1,000 ,572** ,597** ,404** ,137* ,461**
för åksjuka Sign. ,000 , ,000 ,000 ,000 ,033 ,000

N 247 247 245 244 241 240 240
Äksjuka i K0rr. ,241** ,572** 1 ,000 ,666** ,427** ,166** ,357**

Bil Sign. ,000 ,000 , ,000 ,000 ,010 ,000
N 246 245 246 245 242 240 241

Åksjuka i Korr. ,260** ,597** ,666** 1 ,000 ,473** ,188** ,454**
Buss Sign. ,000 ,000 ,000 , ,000 ,003 ,000

N 245 244 245 245 242 240 241
Åksjuka i K0rr. ,1 15 ,404** ,427** ,473** 1,000 ,342** ,264**

Tåg Sign. ,075 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000
N 242 241 242 242 242 239 239

Äksjuka i Korr. ,035 ,137* ,166** ,188** ,342** 1,000 ,177**
Flyg Sign. ,591 ,033 ,010 ,003 ,000 , ,006

N 241 240 240 240 239 241 238
Äksjukai K0rr. ,180** ,461** ,357** ,454** ,264** ,177** 1,000

Båt Sign. ,005 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,
N 241 240 241 241 239 238 241

  

K0rre|ati0n: Spearman's rho
** K0rre|ati0nen är signifikant på 0,01 nivån (2-sidig).
* K0rre|ati0nen är signifikant på 0,05 nivån (2-sidig).
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Bilaga C
Sid. 1 (1)

Vägningsfilter

Vägningsñltret för utvärdering av åksjuka Wf, och utvärdering av komfort wk (vertikalt) och

wd (lateralt) visas i ñgur C-l.

               

                         

Weighting curves for evaluation ride comfort
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Figur 0-1 Vägningskurvorför komfortutvärdering och beräkning av rörelsedosför åksjuka

MSDVZ (ISO 199 7).
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Bilaga D
Sid. 1 (1)

Data BM73
Data för motorvagnståget BM73 visas i tabell D-1 nedan:

Tabell 0-] Dataför BM73

Typbeteckning BM73
4 vagnar motorvagnståg

Spänning 15 kV, 16 2/3 Hz

Drivutrustning 6 * 440 kW tre-fas motorer

Kontinuerlig effekt (kW) 1950
Största tillåtna hastighet (km/h) 210

Tara Vikt (t) 212

Max axellast (t) 16,5
Längd, totalt (m) 108,480

Längd, ändvagnar (m) 27,500

Längd, mellanvagnar (m) 25,600
Boggi avstånd (m) 19,000

Boggi hjulbas (m) 2,700

Platser: första klass 56, andra klass 151, totalt 207

Tåget är utrustat med korglutningssystem och den har följande data:

Maximal lutningsvinkel (°) 8

Maximal lutningshastighet (°/s) 5

Maximal rälsförhöjningsbrist (mm) 280
motsvarande lateral acceleration i spårplanet (In/82) 1,8
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Bilaga E
Sid. 1 (2)

Spårdata
Hastighetsproñl för provkörningarna visas i tabellerna E-l och E-2.

Tabell 0-1 Hastighetsprofil Kongsberg- Nakksjø.

06.10.99/Kse

 

 

  

 

      

 

   

 

   

 

     

  

 

 

 

  

 

 

   

 

   

 

 

Kongsberg - NakkSJø
Normal 1,8 1,4 Anm. |

97700 98900 40 40 40 40 Kongsberg (99,370)

99694 70 70 70 70

100518 100 75 95 95

101263 115 90 100 100

102798 103473 100 75 100 95 5

105052 105 80 105 100 5

107050 107500 105 80 105 95 10

108115 105 95 105 105

108838 109363 100 80 95 95

110909 125 100 105 105

112604 113374 100 80 85 85

116300 130 100 120 120

117319 130 120 120 120

119527 120252 130 100 120 120

120945 121770 110 85 110 100 10

123954 110 100 110 110

124859 125534 110 80 110 100 10

127920 128470 100 80 90 90

131224 110 90 110 100 10

132201 132801 100 75 90 90

135161 135986 65 65 65 65

136881 100 80 90 90

145050 145600 85 70 85 85 Nordagutu (145.950)

146290 100 80 95 95

148075 105 90 95 95

149055 149530 105 80 95 95

150740 151240 95 75 90 90

152490 105 90 95 95

153570 154045 105 80 95 95

155730 156330 90 75 90 90

157560 105 80 90 90

163173 163623 105 80 90 90 BÖ(163A40)

164050 130 100 110 110

165900 166650 110 85 100 100

170960 171510 100 80 95 95

176064 176564 95 80 85 85

176864 105 80 85 85 Lunde(177480)

179625 130 105 105 105

181802 182602 105 80 95 95

192870 125 90 105 105

193752 125 100 105 105 Nakksjö (193.080)      

 

 

Skillnader i hastighetsnivåerna mellan aq 1,4 och 1,8 m/s2 är markerad i kolumn 5 Anmärkningar. Sammanlagd

längd med hastighetsskillnad är ca 12 km, vilket motsvarar ca 26 % av sträckan Kongsberg - Nordagutu.
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Tabell 0-2 Hastighetsprofil Nakksjø - Kongsberg.

Nakksjø - Kongsberg

Bilaga E
Sid. 2 (2)

06.10.99/Kse
Mod. 991 1 17 /JF

 

 

    

  

   

 

   

 

   

 

      

 

       

 

      

 

 

Nonnal LB L4 Annu

196280 125 100 105 105 Nakksjø (193,080

194200 193752 125 90 105 105

193570 192870 105 80 95 95

182602 130 105 105 105

180550 179625 105 80 85 85

177414 176864 95 80 85 85 Lunde(171480)

176564 100 80 95 95

171510 110 85 100 100

166650 130 100 110 110

164900 164050 105 80 90 90

163623 105 80 90 90 Bø (163.44)

158135 157560 90 75 90 90

156330 105 80 95 95

154045 105 90 95 95

153040 152490 95 75 90 90

151240 105 80 95 95

149530 105 90 95 95

148525 148075 100 80 95 95

146815 146290 85 70 85 85

145600 100 80 90 90 Nordagutu (145.950)

137556 136881 65 65 65 65

135986 100 75 90 90

132801 110 90 110 100 10

131749 131224 100 80 90 90

128470 110 80 110 100 10

125534 110 100 110 110

124504 123954 110 85 110 100 10

121770 130 100 120 120

120252 130 120 120 120

118069 117319 130 100 120 120

117250 116300 100 80 85 85

113374 125 100 105 105

11759 110909 100 80 95 95

109363 105 95 105 105

108690 108115 105 80 105 95 10

107500 105 80 105 100 5

105502 105052 100 75 100 95 5

103473 115 90 100 100

101888 101263 100 75 95 95

101193 100518 70 70 70 70

100244 99694 40 40 40 40 Kongsberg (99,370)

        

Skillnader i hastighetsnivåema mellan aq 1,4 och 1,8 m/s2 är markerad i kolumn 5 Anmärkningar. Sammanlagd

längd med hastighetsskillnad är ca 12 km, vilket motsvarar ca 26 % av sträckan Kongsberg - Nordagutu.
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