Förkortad Rapport
juni 2011

Samband mellan körstil och åkkomfort
– förbättringspotentialen inom kollektivtrafiken

Karl Kottenhoff
FoKoll, Forskningsgruppen för Kollektivtrafik
Trafik & Logistik, KTH

Jerker Sundström
VTI

TRITA-TSC-RR 11-004
ISSN 1653-2284
ISBN 978-91-85539-77-2
Med stöd från Framtidens Persontransporter

2

Förord
Större andel kollektivresor i förhållande till bilresor är positivt på många sätt. Om dessa resor
kan göras med god komfort ökar värdet av dem. Därmed får de som redan reser kollektivt
högre livskvalitet och bilister kan finna det attraktivt att åka kollektivt i stället för bil.
Idén till det hår projektet föddes ur konstaterandet att olika resor med buss och tunnelbana är
olika behagliga, speciellt vad avser risken för trötthet och illamående. Författarens döttrar
spydde flera gånger när de var mindre, vid resor där föraren körde hårt.
Ett problem om man reser kollektivt i jämförelse med att köra en egen bil är att man inte kan
påverka sin egen åkkomfort. Man är utsatt för den nivå på åkkomforten som operatören och
dess förare bjuder på. Därför kan det vara motiverat att försöka åstadkomma en komfortnivå
som även de mer kräsna bilisterna eller mer åksjukekänsliga personerna attraheras av.
Projektet påbörjades 2007 och rapporteras sommaren 2011 efter ett antal förseningar.
Avsikten var egentligen att komma längre, t.ex. genom test av hjälpmedel för komfortabel
körning, men projektet fick inte den finansiering respektive uppbackning från SL som
förutsattes i ursprunglig projektplan. Trots det har mycket arbete gjorts. Bland annat har en
modell tagits fram som kan visa på vilket sätt ett förare kör okomfortabelt och denna bör
kunna implementeras även i realtid. Rapporten bör i sig ha stort värde för att öka
kunskapsnivån om åkkomfort och kollektivtrafik.
Projektet har letts av undertecknad vid forskningsgruppen för kollektivtrafik vid KTH.
Närmaste medarbetare har varit Dr. Jerker Sundström, som större delen av projekttiden
arbetat vid VTI. Andra personer som gjort intervjuarbete och andra arbetsinsatser är Katrin
Dziekan, KTH (f.d.) och studenterna Sam Kaiseromwe, Ary Pezo Silvano, Kristoffer
Särhagen och Jens West. Mats Knutsson som från början arbetade vid SL har betytt mycket
för att projektet kunde komma igång, liksom att Peter Rosén vid SL hjälpt till med t.ex.
kontakter hos bussoperatörer i Stockholm. Från f.d. Busslink har Tomas Sundel deltagit i
referensgruppen och instruktionsförare LG Gustavsson i projektets provturer med
försökspersoner. Från Nobina har instruktionsförare Jim Hamilton bidragit med att köra mer
eller mindre komfortabelt för projektets mätningar. Knut Bertelsson, Scanditest har lånat ut
avancerade instrument för vibrations- och accelerationsmätningar.
Vi som arbetat med projektet tycker att de frågor vi lyfter fram bör tas på allvar och att arbetet
bör få möjlighet att fortsätta tillsammans med intressenter i svensk kollektivtrafik.
Detta är en kortare version av slutrapporten. Kortversionen trycks och ges ut som PDF medan
den längre fullständiga rapportversionen ges ut endast som PDF.

Karl Kottenhoff
Stockholm 17 juni 2011
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Sammanfattning
Åkkomfort är en del av den sammanlagda komfortupplevelsen av en resa. Den beror av såväl
infrastrukturens som fordonets egenskaper och inte minst av hur förarna kör. Dålig åkkomfort
bidrar till låg attraktivitet för kollektivtrafiken, t.ex. genom att resenärerna blir mindre
utvilade och inte ens kan utnyttja restiden för att läsa. Fordonets rörelser gör att en del
personer blir åksjuka och även fallolyckor kan uppstå då rörelserna gör det svårt att hålla
balansen.
Projektet syftar till att öka kunskapsnivån om sambanden mellan förares körstil och
åkkomfort, inklusive åksjuka. Jämförelser görs mellan åkkomforten i buss- och spårtrafik
samt hur mycket åkkomforten kan skilja mellan olika förare. Ett konkret mål är att ge
underlag för förarutbildning och bidra till framtagandet av nya förarhjälpmedel. Skillnader
och likheter mellan ”eco driving” och god åkkomfort berörs kortfattat.
Projektet inleddes med intervjuer med buss- och tunnelbaneresenärer samt med mätningar av
accelerationer och ryck i verklig trafik. Under hösten 2009 genomfördes experiment med
försökspersoner som fick bedöma olika körstilar utifrån sina upplevelser av komfort.
Resultaten visade att: kraftiga inbromsningar, ryck, kurvtagning samt ojämn hastighetshållning är avgörande för passagerarnas upplevelse. Resultaten från experimenten visar att
dessa körsätt gav upphov till en signifikant sänkning av den upplevda komforten.
Korrelations- och regressionsanalys gjordes för att ta fram indikatorer som kan användas för
kvantitativ analys av resor med kollektivtrafik. De fyra indikatorer som tagits fram motsvarar
i huvudsak känsligheten för 1) acceleration och bromsning, 2) ryck i längsled, 3)
kurvtagningskrafter och 4) ojämn hastighet s.k. ”pumpkörning”. Indikatorerna har sedan
använts för att bedöma ett hundratal turer med bussar och tunneltåg i verklig trafik, som mätts
med accelerometer. Från mätningarna kan man grafiskt se hur stor diskomforten är i verklig
trafik och vilka indikatorer som bidrar mest.
Utvärderingarna visar för det första att komfortnivåerna är högre i tunnelbana än i buss. För
det andra framträder stora skillnader mellan olika förare. Det stora flertalet kör medelbra vad
avser komfortnivå. Dock ligger många på gränsen för en icke acceptabel körstil enligt den
komfortskala projektet tagit fram. För det tredje visas att ca 10 % av förarna avviker med
betydligt obekvämare körstil. För det fjärde finns det en motsvarande andel förare som kör
mycket bättre än medelföraren.
Vilken betydelse har då förarna för möjligheterna att förbättra komforten i kollektivtrafiken?
Såväl den tredje som fjärde lärdomen visar ett det går att förbättra åkkomforten i
kollektivtrafiken genom att förarna medverkar till att anpassa körstilen.
De kunskaper och indikatorer som projektet tagit fram kan bl.a. användas för programmering
av hjälpmedel till förarutbildning och vanlig körning i linjetrafik. Resultaten kan också
användas för att komplettera olika hjälpmedel för eco-drivng så att dessa kan indikera
komfortnivå och varna vid okomfortabla körbeteenden på ett bra sätt.
Den naturliga fortsättningen är att utforma olika hjälpmedel, som implementerar de
indikatorer som tagits fram i projektet och utföra praktiska test för att utvärdera
användbarheten av dessa.
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Summary in English
Ride comfort constitutes part of the total comfort experience of a journey. It is a result of the
interaction between the characteristics of the infrastructure and those of the vehicle, and not
least a result of the driver’s handling. Poor ride comfort generally leads to low attractiveness
of the public transportation system, mainly due to travelers being less relaxed and even unable
to use the traveling time for reading. The motions of the vehicle can cause some passengers to
develop motion sickness and even tripping or fall accidents occur due to difficulty to keep
balance.
The project aims to improve the knowledge level for the relationship between drivers' driving
style and ride comfort, including motion sickness. Comparisons of the ride comfort are made
between bus and rail services and differences between drivers are also studied. A concrete
goal is to provide basis for driver training and new support systems for drivers. Differences
and similarities between "eco driving" and good ride comfort are briefly addressed.
The project began with interviews of bus and subway travelers and with measurements of
vehicle motions during normal service operation. In the autumn 2009, in-field experiments
were performed with test subjects who evaluated different driving styles in terms of comfort.
The results showed that heavy braking, cornering forces, longitudinal jerks and uneven speed
mean a lot to passengers' valuation. The results from these experiments show that in all these
driving styles give rise to significant decreases of the perceived comfort.
Correlation and regression analysis was then used to develop indicators for quantitative
analysis of travel with public transport. The four indicators that were produced essentially
reveal the sensitivity for; 1) longitudinal acceleration and braking, 2) longitudinal jerks, 3)
cornering forces, and 4) uneven speed, so-called "Pump driving". Further, these indicators
were used to assess some hundred measurement runs with accelerometers in both buses and
metro cars in normal service. From these measurements it is then possible to graphically see
the actual level of ride comfort in real traffic and what indicators that contributes the most.
Foremost, the evaluations reveal that comfort levels are higher in metro cars than in buses.
Secondly, large differences appear between individual drivers. Most drivers present
intermediate comfort levels. Although, several drivers are on the boundary of presenting
unapproved ride comfort according to the scale developed in this project. Thirdly, it appears
that about 10 % of the drivers differ by presenting considerably uncomfortable driving. And
fourth, there is a corresponding amount of drivers who drive a lot better than average drivers.
What impact do the drivers have for improving the comfort of public transport? Both the third
and fourth learning shows that further improvement in ride comfort is possible through the
drivers' involvement.
The knowledge and indicators that this project has developed can be used for programming of
support systems, both for driver training and in regular service operation. The results can also
be used to improve the various means of eco-driving to properly indicate comfort level and
warn the driver for un-comfortable behavior.
The proper step to follow, is to design and adapt support systems that implement the
developed indicators from this project and to validate them through practical tests.
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1. Inledning
Bakgrund
Kollektivtrafiken är inte så komfortabel som den skulle kunna vara. Bland annat saknas en del
kunskap generellt om vad som påverkar åkkomfort och åksjuka.
I spårtrafiken är det relativt vanligt att ta hänsym till åkkomfort i form av accelerationer som
beror av t.ex. kurvor eller bromsning. Inom busstrafiken är det inte lika vanligt, trots att det
torde vara lika viktigt eftersom man har ”samma” passagerare. Det är ett problem att man inte
ser dessa trafikslag med samma ögon, genom att t.ex. göra komfortmätningar med samma
metoder.
Det torde heller inte vara klarlagt hur mycket förarnas körstil kan påverka komforten,
åtminstone inte i Sverige på senare tid, med modern infrastruktur och moderna fordon.
Vanliga orsaker till dålig åkkomfort är att föraren försöker köra in en försening eller hålla en
turlista när det är mycket folk och trafik. Det behöver inte vara så att föraren överträder någon
hastighetsgräns eller kör farligt. Det räcker på många håll att fordonet uppnår
hastighetsbegränsningen för att åkkomforten för passagerare i vissa fall ska bli lidande. Det
kan också vara så att föraren kör med kraftiga inbromsningar för att vinna tid eller att man
hastighetsanpassar överdrivet mycket så att körningen blir ojämn i hastighet med många
accelerationer och bromsningar. Ibland är dessutom underlaget, vägen eller banan dålig. I
Stockholms tunnelbana gör signalsystemet att vissa förare bromsar och accelererar så att en
del passagerare känner sig åksjuka.

Syfte
Projektet syftar till att öka kunskapsnivån om sambanden mellan i första hand tåg- och
bussförares körstil och åkkomfort samt åksjuka, i andra hand även hur dessa påverkas av yttre
faktorer och olika fordon. Ett konkret mål var att ge underlag för den nya bussförarutbildning
som nu tas fram i Sverige.
Hur kan komfortabel körning kombineras med energisnål körning, sk. eco-driving? Vad
behöver man mer veta för att köra komfortabelt och utan att skapa åksjuka?
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2. Vad är åkkomfort och körstil?
Nedanstående figur visar ett förenklat exempel på sambanden mellan infrastrukturens kvalitet,
fordonet (inklusive förare) och resenärens upplevelse och värderingar av åkkomforten.
Väg/banstandard

Fordonsegenskaper
och
förarens KÖRSTIL

Spårläge
Väggeometri

+

Bana/väg

Åkkomfort
ISO
Ryck mm

Perception Värde
0-10

Kronor

Accelerationer

Fordon

Resenär

Figur 1 Samband mellan infrastrukturens kvalitet, fordon, körstil och resenären samt hennes
perception och värderingar av åkkomfort.
Figuren utgår från en väg eller bana vars standard kan representeras med egenskaper som
kurvatur, lutning och ojämnhet. När sedan ett fordon framförs över denna väg/bana kommer
förarens körstil tillsammans med fordonets egenskaper att vara avgörande för vilka rörelser
som uppstår i fordonet. Olika körstilar kan alltså sägas skapa olika bra/dålig åkkomfort för
passagerarna.
I detta projekt undersöks körstilen och åkkomforten utan att lägga särskild vikt på betydelsen
av vägen eller banans kvalitet och utförande. Primärt undersöks förarens betydelse i systemet,
alltså hur väl föraren förmår att hantera fordonets olika rörelser.
Fordonets rörelser åstadkommer accelerationer som i sin tur kan representeras som en viss
åkkomfort, som normalt mäts och beräknas enligt olika standarder. Samtidigt kan resenären
skapa sig en upplevelse av åkkomforten utifrån en mängd fordonsrörelser som uppstår då
fordonet körs. Genom att sedan fråga resenären finns det också möjligheter att undersöka
betalningsviljan för att få bättre åkkomfort. Betalningsviljan är dock inte det centrala i detta
projekt.
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2.1 Vad är körstil?
Det är ont om definitioner eller beskrivningar av vad körstil är. Den bästa referensen kommer
från en äldre beskrivning i Nordisk Familjebok. Även om utdraget handlar om körning med
häst och vagn kan flera paralleller göras till dagens bussföraryrke.

I detta projekt har följande definitioner tagits fram som utgångspunkter för körstil:
Körstil / körsätt är:
• Den stil som föraren framför fordonet på, i syfte att utföra en transportuppgift.
• Det sätt som föraren låter fordonet interagera med vägmiljö och omgivande trafik, för ett
komfortabelt, säkert och effektivt framförande.
• Förarens förmåga att mjukt men bestämt hantera gas, broms, ratt och växlingar
Vidare kan man säga att en körstil byggs upp av ett antal körsätt. Det finns t.ex. olika sätt att
bromsa, stanna, ta en kurva och att hålla farten. Tillsammans bildar dessa körsätt en körstil.

2.2 Vad är åkkomfort?
Åkkomfort är en del av den totalt upplevda komforten. För begreppet åkkomfort finns
däremot ett hanterbart antal beskrivningar och definitioner. En av definitionerna (Johansson,
1989) tar utgångspunkt i att resan i sin helhet bör vara bekväm och fri från störningar för att
ge åkkomfort. En annan forskare (Alm, 1989) menar att komfortbegreppet ger någon mening
endast om man kan förstå individens situation, erfarenhet och förväntningar. Kottenhoff
(1999) använder sig av en funktionell uppdelning av begreppet åkkomfort.
I detta projekt har följande definition av åkkomfort för passagerare använts:
Åkkomfort innebär:
En resa utan upplevelse av störande vibrationer, krafter, rörelser, krängningar och ryck som
också känns trygg och säker och inte framkallar åksjuka.
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3. Är låg åkkomfort ett problem?
Till att börja med kan man fråga sig om åkkomfort överhuvudtaget är ett problem inom
kollektivtrafiken. För att reda ut detta har ett antal problemställningar upprättats i detta
projekt.
De problem som förknippas med dålig åkkomfort kan delas upp i tre huvudsakliga områden
1. Medvetna upplevelser av obehag
2. Kraftig eller plötslig fysisk påvekan så att man tappar balansen
3. Medicinska/undermedvetna reaktioner i form av åksjuka/rörelsesjuka
Det som står i kontrast till dessa problemområden är det faktum att vi som resenärer har blivit
vana vid en viss nivå av åkkomfort. Det är därför troligt att de som reser med kollektivtrafik
inte reflekterar över vilken åkkomfort man borde kunna kräva. För att åtminstone få en bild av
hur medvetna resenärerna är om åkkomforten och vad man störs av har projektet gjort egna
intervjuer och dessutom sammanställt klagomål om åkkomfort till SL.

Figur 2 Stå stadigare…..
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3.1 Vad störs passagerarna av?
För att finna svar på det första problemområdet ”Medvetna upplevelser av obehag” utfördes
ett antal undersökningar av vad resenärerna upplever. En liten fokusgrupp på KTH visade att
tunnelbanan upplevs som smidig och bekväm men också ryckig och stökig medan
pendeltågen upplevs komfortabla och mjuka men också skakiga. Bussar upplevs smidiga och
lugna men litet ryckiga. Fokusgruppen kan bara ge en första indikation och därför har mer
omfattande intervjuer genomförts.
En större enkätundersökning gjordes av projektet bland resenärer i vanlig trafik, för att
undersöka hur stora problem olika slags störningar ger. Totalt intervjuades nära 700 resenärer
i ordinarie buss och tunnelbanetrafik.
De mest besvärande störningarna var kraftiga inbromsningar och upprepade accelerationer
och inbromsningar. Det är påtagligt få kommentarer eller klagomål på skakningar och
vibrationer. Däremot har man synpunkter på att föraren ska hålla sig till trafikregler och även
stanna nära hållplatskanter etc. En mindre andel resenärer uppgav att åksjuka var ett problem
för dem.

•
•
•
•
•

Kraftiga inbromsningar

1

Upprepad ”gas-broms”

2

Fort i kurvor

3

Ryck

4
5

Fort på rak väg
0

Nbuss= 492 personer
Ntub = 199 - ” -

Inget problem

Stort problem

Figur 3 Diagram som visar hur stort problem resenärer i bussar och tunnelbana upplever av
olika komfortstörningar. ROSA stapel = Buss . BLÅ stabel = Tunnelbana.
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3.2 Balansstörningar
Nästa problemområde handlar om ”Kraftig eller plötslig fysisk påvekan”, dvs. att tappa
balansen.

Figur 4 Balansen tappas när tyngdpunkten hamnar utanför stödpunkten.
Fritt från: de Graaf & Veperen, 1997
Ryck är ett svårt begrepp när vi talar om åkkomfort. Det handlar om förändringen av kraft
eller acceleration och hur snabbt denna förändring sker.
Strikt matematiskt beskrivs ryck som förändring av acceleration per tidsenhet, dvs. hur snabbt
t.ex. bromsning eller sidoacceleration i kurvor ändrar sin storlek.
Den här definitionen förklarar inte hela upplevelsen. Denna beror bland annat av såväl
förändringens storlek i sig och av dess derivata. Det har föreslagits att upplevelsen motsvarar
en addition av accelerations-förändringen och rycket. Om man t.ex. stannar plötsligt från en
kraftigare inbromsning upplevs rycket värre även om det matematiska rycket inte behöver
vara högre.
Problem att stå
Normala friska/starka människor får problem att stå upprätt vid 0,6-0,9 m/s2 /s. När ett ryck
uppnår dessa nivåer uppstår balansrubbningar som gör att man tappar balansen och till och
med faller.
Skapar handikapp
Man kan alltså prata om att kraftiga ryck skapar handikapp. Inte sällan medför detta kostnader
för samhället i samband med fallolyckor, speciellt äldre tar lättare skada vid fall.
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3.3 Är åksjuka ett problem i kollektivtrafiken?
Det tredje problemområdet är ”Medicinska eller undermedvetna reaktioner i form av
åksjuka”. Åksjuka som medicinskt symptom innebär inte bara att må illa och kräkas. Åksjuka
uppträder med ett brett spektra av symptom och kan vara allt från t.ex. dåsighet, svettiga
händer, blek hud, yrsel och illamående.
En omfattande studie (Turner & Griffin 1999) på långfärdsbussar i England visade ett en hög
andel resenärer uppgav symptom på åksjuka. 29 % mådde lite illa medan 13 % kunde kallas
åksjuka och knappt 2 % spydde.
Ojämn körning kan skapa åksjuka. Särskilt kritisk är det att variera hastigheten var femte
sekund eller litet mer sällan. Motsvarande gäller sidkrafter i bussar och tåg. I moderna tåg
med korglutning (t.ex. X2000) tillkommer ytterligare problem. Ett exempel på en ojämn
körning i tunnelbanan mellan Gamla stan (GAS) och Liljeholmen (LIH) visas nedan. Detta
körsätt kan orsaka åksjuka hos känsliga passagerare.

GAS

SLU

MAT

HOT

LIH

Accelerationer

Inbromsningar

60 sek
Figur 5 Exempel på ojämn körning som kan orsaka åksjuka i tunnelbanan.
Förarens dåliga körstil innehåller bland annat: Hård inbromsning - släpper bromsen - kraftigt
pådrag - hård inbromsning igen osv. Det verkar som att föraren inte kan bestämma sig. Detta
kallas ibland pumpkörning. Intervallet än nära 5 sekunder vilket är det värsta periodiciteten
för att skapa åksjuka.
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4. Kontrollerat försök med passagerare
För att prova projektets antaganden och hypoteser på ett mer kontrollerat sätt arrangerades ett
kontrollerat försök med försökspersoner. I själva huvudstudien deltog totalt 51
försökspersoner som fick åka en 3 km lång provslinga som busspassagerare. En
instruktörsförare körde med åtta olika förutbestämda körstilar, där hans agerande skulle
representera beteendet hos olika förare. Körstilarna baserades på en statistisk design med fyra
attribut.

Figur 6 Experiment med försökspersoner.
Bilder från pilotstudien.

4.1. Erfarenheter från pilotstudien
För att göra huvudstudien mer hanterbar och för att begränsa omfattningen genomfördes en
pilotstudie. En av slutsatserna från pilotstudien var att bygga huvudstudien kring fyra
dimensioner av körstil, dvs. fyra olika körsätt som kombinerades. Dessa körsätt härstammar
från de hypoteser som projektet bygger på:
1.
2.
3.
4.

Kvasistatiska accelerationsnivåer vid start och broms
Kvasistatiska accelerationsnivåer/ sidokrafter vid kurvtagning
Ryck, främst vid inbromsning
Ojämn körning med ojämn hastighet
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I pilotstudien testades tio olika upplevelsemått som deltagarna fick bedöma. Ur dessa tio
valdes följande tre mått för att användas vid den subjektiva bedömningen i huvudstudien:
• förarens skicklighet
• hastighet
• komfortupplevelse, ”komfortbetyg”
Försökspersonerna ombads att skatta sin upplevelse av dessa tre mått på en VAS-skala, efter
varje varv på provslingan.

4.2. Man fick åka med åtta ”förare”
De fyra körstilsattributen, körsätten, varierades i intensitet och kombinerades till åtta olika
“Körstilar”.

Inbromsningar

Svaga

Starka

Stoppryck

Utan

Med

Farthållning

Jämn

”Gas-broms”

Kurvtagning

Mjuk

Hård

I huvudstudien innebar detta att en och samma förare fick lotsas att han var åtta olika förare,
en för varje varv som kördes på provslingan.
Försöket kördes med tre försöksgrupper vid olika tillfällen där samtliga deltagare fick
identiska instruktioner och enkäter.

4.3 Resultat från huvudstudien
Diagrammet i figur 7 visar andelen försökspersoner som ansett att åkkomforten för en viss
körprofil var tillräckligt bra. Man ser att körprofil 7 accepterats av över 95 % av fp medan
profilerna 2 och 3 inte accepterats som tillräckligt bra av mer än ett fåtal.

18

Var denna åkkomfort tillräckligt bra?
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Figur 7. Medelvärden av försökspersonernas acceptans av olika körprofiler.
Diagrammet påvisar tydliga resultat där staplarna med stor andel rött innehöll stor andel hårda
körsätt. Körning 7 bestod av den mjukaste körstilen vilken även var den som upplevdes som
bäst.
Några av de omedelbara slutsatserna från huvudstudien är:
- Förarnas olika körsätt hade stor betydelse för om man accepterade åkkomforten i bussen.
- Kombination av ryck och hård inbromsning gav många (c:a 90%) missnöjda passagerare.
- Om föraren undviker alla de fyra dåliga körsätt som ingick i försöket blev i stort sett alla
nöjda.
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5. Sambanden mellan körstil och åkkomfort
Man frågar sig naturligtvis om det inte redan finns standarder och gränsvärden för vilka
fordonsrörelser man bör utsätta kollektivresenärer för. Svaret på den frågan är inte så enkelt
som man först skulle kunna tro. Visst finns det rekommendationer och riktlinjer för
vibrationsexponering, dock finns det få standarder eller regler som beskriver hur olika slags
rörelser och kombinationer av sådana bidrar till den samlade komfortupplevelsen. Mest tycks
finnas för åkkomfort i tåg.

Σ SAMVERKAN?
0,6 - 0,9 m/s2 /s

Ryck / stötar

1,5 - 2,0 m/s2

Acceleration och broms
Ojämn fart / broms / gas

~0,2 Hz ger åksjuka
Buss: 2 m/s2, Tåg: 1 m/s2

Kurvtagning
Skakningar/vibrationer

Standard ISO 2631-4
#

Figur 8 Illustration över olika rörelser med exempel på vanligt förekommande nivåer.
Grunden för det man använder i dag för att säkerställa komfortnivån i fordon är den
internationella standarden för värdering av helkropps vibrationer, ISO 2631-1. De riktvärden
man håller sig till när man bygger järnväg är c:a 1 m/s2 i tågens sidoacceleration. För
vägfordon är det inte onormalt med mer än dubbelt så höga sidoaccelerationer. Varierar
dessutom rörelserna eller hastigheten med ca 0,2 Herz, skapas lätt åksjuka. Hårda
inbromsningar över 1,5 – 2 m/s2 bör undvikas så att resenärerna slipper hålla i sig för att inte
tappa balansen.
Tabell 1. Exempel på av projektet uppmätta accelerations- och rycknivåer i spår- och
busstrafik i Stockholm (2008-2009).
Startacceleration

Bromsning

Ryck

Sidoacceleration

Spårvagn

Ca 1,0 m/s2

Ca 1,0 m/s2

Ca 2,5 m/s3

< 1 m/s2

Tunneltåg (C20)

Ca 1,3 m/s2

Ca 1,3 m/s2

Ca 1 m/s3

Upp till ca 1 m/s2

(ibland högre)

SL-buss

1,5 – 2,0 m/s2

Upp till ca 3

olika

Upp till ca 3 m/s2

Accelerationer är betydligt lägre för spårtrafiken än de som ofta förekommer i busstrafik. Det
är dock mycket svårare att fastställa generella nivåer för busstrafik. Det beror dels på att buss21

fordonen med gummihjul och helt manuellt manövrerade bromsar kan köras hårdare, dels på
att förarna utnyttjar möjligheten att köra olika. Bussar, särskilt 12 m-bussar, med moderna
starka motorer i förhållande till vikten ger ibland upphov till ryckig gång.
Tidigare forskning kring åkkomfort har inte haft något samlat grepp över dessa olika
variabler. Det är sällan man tar ett helhetsgrepp på åkkomforten genom att väga samman mer
än en/två av dessa variabler. I detta projekt förordar vi att samverkan studeras eftersom det
uppstår negativa synergieffekter.

4.1 Projektets modell för samband mellan körstil och åkkomfort
I detta avsnitt redovisas resultat från den framtagna grundmodellen, som tagits fram genom
linjär regression. Som beroende variabel i denna används poängen från de individuella
bedömningarna av komfortupplevelsen, vilka angavs på en skala (0 – 100 mm). Ytterligare
modeller utvecklades också i projektet. För information om dessa hänvisas till projektets
huvudrapport.

Broms/acc

Stoppryck

Körpoäng

Kurvor

Komfpoäng

Pumpkörn
Körsätt

Skapade mått

Figur 9 Samband och arbetsgång för data från experimenten med olika körsätt, de skapade
indikatorerna/ måtten och försökspersonernas poängsättning. De röda och gröna symbolerna
ska antyda att försökspersonerna också fick svara på om åkkomforten var tillräckligt bra i
varje körning.
Dataanalysen bestod huvudsakligen av två steg:
1. Framtagande och tillämpning av indikatorer (skapade mått) på uppmätta accelerationsdata.
2. Tillämpning och utprovning av olika indikatorer/ mått gentemot passagerarnas betyg.
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4.2 Åkkomforten i ordinarie trafik
Det som framför allt talar för att använda samma normer inom både buss och spårtrafik är att
de i princip har samma resenärer. Oftast kan inte resenärerna själva välja om de ska ta buss,
tunnelbana, spårvagn eller tåg för en specifik resa. Det som främst talar mot att ha samma
normer är att förutsättningarna för god åkkomfort är så mycket högre i tåg än i buss.
Järnvägstekniken ger bättre förutsättningar för hög åkkomfort. Tekniken med buss på väg kan
dock utvecklas.
Hur mycket kan då föraren påverka komfortnivån? Ett sätt att ta reda på detta är att se på de
provkörningar där vi bett föraren köra extra mjukt. Detta har dock några brister. Dels är det en
orealistisk situation där föraren inte behöver passa en tidtabell eller alls följa trafikrytmen.
Dels är det osannolikt att man skulle få förare att köra på detta ”konstlade” sätt. Därför har vi i
stället jämfört olika förares körstil i praktiken och uppmätt åkkomfort på samma linjesträcka.
Detta har gjorts blint, dvs. utan att förarna visste om att projektet hade en accelerometer
ombord.
Figur 10 visar åkkomfort med 19 olika tunnelbane-förare på sträckan Gamla Stan – Stadion.
Åkkomforten beräknades ur uppmätta fordonsrörelser med projektets modell.

Figur 10. Figuren visar beräknad åkkomfort för 19 tunnelbanenresor på samma sträcka.
Man kan utläsa att tunnelbaneförare kör olika. En (nr 4) kör mycket komfortabelt, men de
flesta håller sig på nivåer som alla passagerare godkänner, dvs. lägra än 40. En förare (nr
13) kör påtagligt mer okomfortabelt än de andra.
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Diagrammet visar att tunneltåget ger ganska bra åkkomfort. De flesta förarna kör så att
komfortvärdena blir bra, dvs. under 40. En förare (nr 4) kör mycket komfortabelt (nivå 25).
En förare (nr 13) kör påtagligt mer okomfortabelt än de andra.
Om man jämför vad som skiljer förare 4 från förare 13 ser man att det är framför allt
hastighetshållningen som skiljer. Förare 13 orsaker många fler gas-broms variationer. Våra
data visar att mätningen tagit 5 - 6 minuter per tur och förare.

Figur 11 Diagrammet visar 14 turer med linje 4 Odenplan-Östra Station.
Diagrammet visar för det första att åkkomfortnivåerna är sämre för busslinjen på den aktuella
sträckan än för tunnelbanan, nämligen Röda Linjen genom staden. Bara en förare (nr 11)
kommer ner i tunneltågets medelnivå (40). Den som kör sämst utsätter passagerarna på en helt
oacceptabel diskomfort (drygt 110). Även den näst sämsta föraren (nr 13) kör påtagligt sämre
än medelföraren som ligger kring 50.
Åt det andra hållet finns det ingen förare som utmärker sig lika starkt. Den skickligaste får ett
åkkomfortvärde strax över 40.
Mätresultaten visar att förarna kan påverka den upplevda åkkomforten i ganska hög grad.
Tankegången bygger på att om en förare kör mycket bra, så kan i princip alla förare köra,
åtminstone nästan, lika bra. Att alla resultat inte kan bli helt lika bra beror bl.a. på att
trafiksituationen varierar mellan olika bussturer.
Det som tycks gå att påverka mest är att
- undvika stoppryck och
- köra med jämnare fart, dvs. att undvika så kallad ”pumpkörning”.
En optisk avläsning av diagrammen visar att stopprycken kan minskas till mindre än hälften
för de förare som kör ryckigt. Pumpkörningen kan också minskas. I detta fall ner till en
halvering. Mätskalan är i båda fallen komfortvärde, enligt projektets metod.
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5. Hjälpmedel för bekvämare körning

Genom årens lopp har man använt olika hjälpmedel för att
illustrera och tydligöra körstilens inverkan på åkkomforten. Några
av exemplen nedan har tidigare använts vid utbildningen av
bussförare. Vssa förekommer redan idag.

Figur 5.0. Exempel på en
dosmätare från Falck.

Vattenhink
En hink med vatten har ibland ställts mitt i bussen under övningskörning. Tanken är att om
föraren kör oförsiktigt kan; man spilla vatten; hinken kan glida över golvet; och i värsta fall
kan hinken välta.
Pendel
En mekanisk pendel som utrustats med elektroniska givare har använts för att ge ett
sammanvägt betyg på körningens kvalitet.
Elektronisk dosmätare
Nyare dosmätare som lagrar rörelsernas storlek över en längre tid och visar antingen
omedelbart med varningsljud, ljus, vibration, blink, pip eller på annat sätt.
Omborddator med minne
Mer avancerade system finns i dag för att hålla arbetsgivaren informerad om hur en enskild
förare har framfört fordonet. Detta kan kopplas till det administrativa systemet, vilket även
kan användas för uppföljning av klagomål från resenärer.
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6. Diskussion och Slutsatser
De översiktliga slutsatserna kan sammanfattas i några punkter som svar på projektets frågor.
Finns det inte redan tillräckligt med kunskap och metoder för dessa problem? Såvitt vi kunnat
se använder sig andra forskare av bl.a. ISO 2631, vilket är för grovt för körstilsbedömningar,
enligt vårt synsätt. Eco-driving kan vara bra, men innehåller inte information om vilka
egenskaper körstilen ska ha för att optimeras ur komfortsynpunkt.
Den körstil som kallas ”eco-driving” skulle kunna ge bra komfort. Det som är bra är att man
föreslår långsam och mjuk retardation samt jämn fart. Det finns dock ett antal frågetecken:
1. Eco-driving förutsätter att man accelererar snabbt till önskad hastighet med högt
gaspådrag. Syftet med denna körstil är att ge låg bränsleförbrukning inte primärt att ge
god åkkomfort.
2. Eco-driving behöver inte ta ställning till hur fort man kör i kurvor.
Bränsleförbrukningen kan bli lägre om man håller jämn fart, även genom kurvor.
Resultaten i denna rapport har utmynnat i underlag för den nya bussförarutbildningen.
Något man kan ifrågasätta är vilken påverkan föraren skall ges möjligheter till, eller hur man
kan begränsa förarens möjligheter. Ska föraren exempelvis kunna bromsa kraftigt för att
sekunden efter låta bussen accelerera med full kraft? En ny avvägning mellan förarens
möjligheter att uppleva fordonet som ”piggt” och resenärernas komfortupplevelse bör göras.
Man kan till exempel prova begränsningar av:
- maximal acceleration,
- hur kort tid det får vara mellan noll och maximal acceleration,
- om man kan mjuka upp övergångarna mellan bromsning och ny acceleration, för att
reducera möjligheterna till obekväm ”pumpkörning”.
Följande slutsatser kan dras från projektet
- Förarnas körstil påverkar den upplevda komfortnivån på flera sätt.
-

Intervjuer med resenärer visar att problemet med dålig åkkomfort är ”mellanstort”.
Mätningarna och estimeringen av upplevd komfortnivå visar att minst var tionde resa
kan göras lika bekväm som medelresan. Om alla skulle kunna läras att köra som de
allra bästa förarna är potentialen större.

-

Resenärerna påverkas av starka inbromsningar, hårda ryck, ojämn hastighet (s.k.
”pumpkörning”) samt hård kurvtagning.

-

Om man bromsar hårt upplevs själva stopprycket värre av passagerarna, även om det
strikt matematiskt inte behöver vara större. Det finns alltså en samverkan mellan
kvasistatisk acceleration (bromsning, retardation) och ryck (accelerationens
tidsderivata).

-

Åksjuka är ett problem i såväl tunnelbana som bussar. Dock är detta ett problem för en
mindre grupp, främst bestående av flickor och yngre kvinnor. Det är de längre
kollektivresorna med buss som ger störst problem. Det visar sig att då körningen sker
med varierande hastighet t.ex. ”pumpkörning” ökar förekomsten av åksjuka kraftigt.
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-

Genom provkörningar med försökspersoner har projektet lyckats ta fram numeriska
indikatorer för bedömning av körstilens betydelse. Dessa indikatorer har sedan
använts för analys av en stor mängd data från verklig trafik för att bedöma hur mycket
passagerarna störs av olika brister i körstilen.

-

Sambanden mellan körstil och åkkomfort har analyserats och visat hur förarna kan
påverka åkkomforten. Vi menar att detta dock inte har undersökts tillräckligt.

-

De indikatorer som projektet tagit fram bör vara till stor nytta för att bygga
hjäpmedels-instrument som stöder komfortabel körstil.

För att kunna ta fasta på de kunskaper som detta projekt har tagit fram krävs aktiv medverkan
och av branschens förare. Genom att förarna ges tydliga kunskaper kan kollektivtrafiken på
allvar attrahera även resenärer med höga krav och samtidigt skapa yrkesstolthet.
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