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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 den längre versionen av slutrapporten. Kortversionen trycks och ges ut som 
PDF medan den längre fullständiga rapportversionen ges ut endast som PDF. 

 
Karl Kottenhoff 
Stockholm 16 dec 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 hastighets-hållning 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 
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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 Sammanfattning 
Åkkomfort är en del av den sammanlagda komfortupplevelsen. Den beror av såväl 
infrastrukturens som fordonets egenskaper samt av hur förarna kör, deras körstil.  Dålig 
åkkomfort leder allmänt till låg attraktivitet och mera specifikt att resenärerna blir 
mindre utvilade, att det kan vara svårt att hålla balansen vilket leder till fallolyckor,  att 
man inte kan utnyttja restiden för att läsa och att en del blir åksjuka. 

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 olika åkkomforten kan vara mellan olika förare. Ett konkret mål är 
att ge underlag för förarutbildning och 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. Därefter genomfördes hösten 2009 
experiment med försökspersoner som fick bedöma olika körstilar utifrån sina 
upplevelser av komfort.  Resultaten visade att kraftiga inbromsningar, ryck och 
kurvtagning samt ojämn hastighetshållning betyder mycket för passagerarnas 
upplevelse. Resultaten från dessa experiment visar i sig att alla dessa körsätt ger upphov 
till signifikant sänkning av den upplevda komforten. 
Korrelations- och regressionsanalys användes därefter 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 använts för att bedöma de hundratals turer, med accelerometer i 
bussar och tunneltåg i verklig trafik, som registrerats. På detta sätt kan man grafikst se 
hur stor diskomforten är i verklig trafik och vad den beror på. 

Registreringarna visar för det första att komfortnivåerna är högre i tunnelbana än buss. 
För det andra visas ett det är stor skillnad mellan förare, men att de flesta för medelbra, 
vad avser komfortnivåer. De är på gränsen till icke godkända enligt den skala projektet 
tagit fram. För det tredje visas att 10-20% av förarna avviker med ett betydligt 
obekvämare körsätt. För det fjärde finns det förare som kår mycket bättre än 
medelföraren.  
Vilken betydelse har då förarna för att förbättra komforten i kollektivtrafiken? Såväl 
den tredje som fjärde lärdomen visar ett det går att förbättra åkkomforten i 
kollektivtrafiken genom förarnas medverkan. 

De kunskaper och kvantitativa känsligheter (parametrar) som projektet fått fram kan 
användas för att t.ex. programmera hjälpmedel för förarutbildning och vanlig körning i 
linjetrafik. Resultaten kan också användas för att bättre anpassa olika hjälpmedel för 
eco-dring till att på ett bra sätt indikera komfortnivå och varna vid okomfortabla 
körbeteenden. 
Det som återstår är att ta prova fram olika hjälpmedel som implementerar de indikatorer 
som tagits fram i projektet och att praktiska test genomförs föra att utvärdera 
användbarheten av dessa.  
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Summary in English 
 
Ride quality is part of the total comfort experience. It is the result of both infrastructure, 
the vehicle characteristics and of how the drivers are driving, their driving style. Poor 
ride quality generally leads to low attractiveness and more specifically to travellers 
being less rested. It can be difficult to keep balance, leading to falls. You can not use 
travel time to read and that some passengers even become motion sick.  
The project aims to raise awareness about the relationship between drivers' driving style 
and ride quality including motion sickness. Comparisons are made between ride 
comfort of the bus and rail services and how different ride quality can be between 
different drivers. A concrete goal is to provide basis for driver training and new driver 
aids. Differences and similarities between "eco driving" and good ride comfort are 
concerned briefly.  
The project began with interviews with bus and subway travellers, and with 
measurements of acceleration profiles and jerks in real traffic. Then in autumn 2009 
experiments with test subjects who evaluated different driving styles from their 
experiences of comfort. The results showed that heavy braking, cornering and pressure, 
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 used then to develop indicators that can be used 
for quantitative analysis of travel with public transport. The four indicators produced 
essentially reveil the sensitivity for; 1) longitudinal acceleration and braking, 2) 
longitudinal jerks, 3) cornering forces, and 4) uneven speed, so-called "Pump running". 
Indicators have been used to assess the hundreds of runs we have recorded, with the 
accelerometer in buses and metros in real traffic. This way you can see graphically how 
big discomfort is in real traffic and what types of discomfort.  
The registrations show first that comfort levels are higher in metro than bus. Secondly, 
it appears there is great difference between drivers, but that most of intermediate, with 
regard to comfort levels. They are on the boundary of the unapproved according to the 
scale this project developed. Thirdly, it appears that 10-20% of the drivers differ by one 
considerably uncomfortable driving. Fourth, there are drivers who drive a lot better than 
average drivers. What impact has the drivers for improving the comfort of public 
transport?  
Both the third and fourth lesson shows a further improvement in ride comfort public 
transport through the drivers' involvement. The knowledge and quantitative sensitivities 
(indicators with parameter values) that the project has received up to used for such 
programming tools for driver training and road use in regular service. The results can 
also be used to better align the various means of eco-driving to properly indicate 
comfort level and warn the driver for un-comfortable behavior. What remains is to try 
out different tools that implement the indicators developed in the project and the 
practical tests are performed, bringing to evaluate usefulness of these. 



Körstilens betydelse 

 

 

13 

 

2.   Inledning 
Kollektivtrafiken, särkilt med buss, är inte så komfortabel som den skulle kunna bli. 
Bland annat saknas en del kunskap generellt om vad som påverkar åkkomfort och 
åksjuka. Dessutom saknar förarna ofta (en del av) denna kunskap. Man vet t.ex. kanske 
inte att ”pumpbromsning” kan vara mycket besvärande för dem som har anlag för 
åksjuka. 

Förarna har dock olika stora möjligheter att påverka den upplevda komforten. Således 
har en lokförare troligen mindre möjligheter att påverka än vad en bussförare har. 
Uppmätta accelerations- och skaknivåer är i regel högre i buss- än i spårtrafik men det 
finns många undantag. Uppskattningsvis var fjärde bussresenär har någon gång blivit 
illamående i buss men det finns människor som blir illamående även i spårtrafik, t.ex. i 
de nya tunnelbanevagnarna i Stockholm. 
I spårtrafiken är det relativt vanligt att mäta åkkomforten. Inom busstrafiken är det inte 
lika vanligt, trots att det torde vara lika viktigt. Man har dock ”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 kan 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 underlaget, vägen eller banan dålig. 
I tunnelbanetrafiken är förarens samspel med signalsystemet viktigt. Restriktiv signal 
kan ge plösliga inbromsningar och en offensiv körstil kan innebära många 
hastighetsändringar. Man kan säga att dålig planering av körningen med bristande 
framförhållning kan ge ojämn fart 
SL (Storstockholms Lokaltrafik) har uppmärksammat behovet av bättre 
bussförarutbildning. Man har även uppmärksammat skakningar, vibrationer och buller 
som ett område för att förbättra kollektivtrafikens kvalitet. Dessutom arbetar 
operatörerna med utbildning för eco-driving, men sådan körstil står delvis i 
motsatsställning till komfortabel körstil (Wåhlberg, 2005). Därför behövs ytterligare 
kunskap om hur energisnål körning kan kombineras med komfortabel körstil.  
Samtidigt som slutredigeringen av denna rapport skriver tidningen Bussbranschen 
(Isaksson, 2011) i en rubrik att ryckig körstil är ett ”hatobjekt bland busspassagerare”. 
Påståendet kommer från en intervju med Emelie Jansson och Jenny Karlsson utifrån 
deras examensarbete om komfortupplevelse i kollektivtrafiken (Karlsson & Larsson, 
2010). I intervjun säger Karlsson och Larsson vidare att åksjuka uppgavs av passagerare 
som ett problem. I examensarbetet framgår att åkkomforten liksom många andra 
faktorer är viktiga. 
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3.   Syfte och metod 

3.1 Syfte och frågeställningar 
Projektet syftar till att: 

• Undersöka hur stor betydelse förarnas körstil har för den upplevda åkkomforten. 
Hur mycket kan förarna påverka åkkomforten? Vad begränsar möjligheterna? 

• Undersöka om åksjuka är ett problem i kollektivtrafiken och om denna kan 
minskas genom förändrad körstil? 

• Öka kunskapen om skillnader mellan olika färdmedel och fordon vad avser 
möjligheterna till god åkkomfort. 

• Identifiera vad förarna behöver veta och träna på för att kunna köra bättre. 
• Ta fram hjälpmedel för förarutbildning och komfortabel körning i trafik. 
• Undersöka hur energisnål och komfortabel körning kan kombineras. 

Dessa syften har under projektets gång modifierats till ett antal frågeställningar: 
1. Påverkar förarnas körstil den upplevda komfortnivån? 
2. Hur stort är problemet med dålig åkkomfort? 

3. Vad påverkas resenärerna av?  
4. Är åksjuka ett problem i kollektivtrafiken? 
5. Hur mycket störs man av olika företeelser avseende köstilen? 

6. Finns det inte redan tillräckligt med kunskap och metoder för dessa problem? 
7. Vad bör göras för att förbättra körstilen och åkkomforten? 

3.2 Aktiviteter 

Följande aktiviteter har identifierats utifrån ovanstående syften: 
• Litteraturstudie om Åkkomfort respektive körstil 
• Fokusgruppsintervju  
• Utarbeta och testa metod för att mäta och presentera åkkomfort  

• Fältstudier i normaltrafik (intervjuer och vibrationsmätningar) 
• Experiment/provkörning med försökspersoner i fält 
• Bearbetning och analys av mätningar. Studera sambanden mellan körstil och 

åkkomfort för att analysera hur förarna kan påverka åkkomforten. 
• Ta fram indikatorer för åkkomfort och körstil i form av objektiva mått. 
• Undersöka förbättringspotentialen  
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• Ta fram underlag för förarhjälpmedel för komfortabel körning. 

• Ta fram underlag för bussförarutbildningen. 

3.3 Antaganden 
För att få en bra inriktning av metod och aktiviteter i projektet behövs ett antal 
antaganden och hypoteser. Studien bygger på antaganden medan hypoteser bör kunna 
testas med hjälp av vad som kommit fram. Följande antaganden görs: 

• Komfort är en väsentlig del av de kollektiva resenärernas värdering och nöjdhet 
med buss- och tunnelbaneresor. 

• Åkkomfort står för en väsentlig del av den totala komfortupplevelsen. 
• Åkkomforten påverkas av såväl väg- och bankvalitet och fordonets dynamiska 

egenskaper som av förarens körstil. 
• Dålig körstil kan bero på att föraren inte känner till eller bryr sig om hur 

resenärerna påverkas av olika sorts framförande av fordonet. 

• Förare med olika körstil ger olika åkkomfortupplevelse.  
• Många förare kör så kunnigt att problemen upplevs som små. 

3.4 Avgränsningar 
Projektet kommer inte att studera andra typer av komfort, t.ex. sittkomfort, 
belysningskomfort mm. Projektet kommer inte att studera komfort vid långväga resor. 
Projektet kommer inta att beröra fordonens konstruktion av fjädringssystem etc. 
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4.   Vad är åkkomfort respektive körstil? 
 

Nedanstående figur visar ett förenklat exempel på sambanden mellan infrastrukturens 
kvalitet, ett fordon (inklusive förare) och resenärens upplevelse och värderingar av 
åkkomforten. 
 

Fordon Resenär

Accelerationer

Bana/väg

+

Spårläge
Väggeometri

Väg/banstandard

ISO
Ryck mm

ÅkkomfortFordonsegenskaper
och

förarens KÖRSTIL 0-10 Kronor

Perception Värde

 
 
Figur 4:1  Samband mellan infrastrukturens kvalitet, fordon, körstil och resenären samt 
hennes perception och värderingar av åkkomfort.  

I detta projekt undersöker vi körstilen och åkkomforten på vissa banor och vägar, utan 
att lägga särskild vikt på betydelsen av dessas kvalitet och utförande. Det gör vi däremot 
vad avser förarens betydelse. Nästa länk i ovanstående kedja, accelerationer och 
åkkomfort, kan operationaliseras och mätas på olika sätt. Till sist kan resenären uttala 
sig om den upplevda åkkomforten. Det finns även möjligheter att mäta betalningsviljan 
för att få högre åkkomfort, men detta är preliminärt inte centralt i detta projekt. 

Körstil ger fordonsrörelser som ger upplevelse av åkkomfort 

4.1 Körstil 
Till viss del är det förarens ”stil” eller ”sätt” att framföra fordonet som kommer att vara 
avgörande för hur åkkomforten i fordonet upplevs. 
Andra begrepp som relaterar till körstil är till exempel körsätt och förarbeteende. 
Enligt ordböckerna finns ingen tydlig beskrivning av körstil/körsätt. En mycket målande 
beskrivning av begreppet ”körkonst” hittas i Nordisk Familjebok: 
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Figur 4:2  Citat ur Nordisk Familjebok om körkonst. 

Enligt VTI (2005) kännetecknas god körstil av ”ett bra riskmedvetande och igenkänns 
ofta på måttlig fart i förhållande till trafikmiljön, goda avstånd till framförvarande samt 
god framförhållning/ planering. Det innebär att föraren sällan behöver utföra snabba 
manövrar för att undvika olyckor.”  

Man kan därmed säga att god körstil förknippas med risk och trafiksäkerhet. Detta sätt 
att köra bör också minska risken för dålig komfortupplevelse i och med att det är lättare 
att använda låga accelerationsnivåer, att erhålla låga sidoaccelerationer och låga ryck då 
man kör med låg fart och med framförhållning. 

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. Allt detta påverkar komfort, trygghet, säkerhet med mera. 
 
I detta projekt har följande definitioner använts som utgångspunkter för körstil: 

Körstil / körsätt är:  
• Det sätt som föraren framför fordonet på, i syfte att utföra en transportuppgift. 
• Sättet som fordonet interagerar med vägmiljö och omgivande trafik, för ett säkert och 
effektivt framförande. 
• Förarens förmåga att mjukt men bestämt hantera gas, broms, ratt och växlingar 

  

4.2 Fordonsrörelser 
Fordonet rör sig framåt för att möjliggöra transport.  
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4.2.1 Vibrationslära 

Acceleration är förändringen av rörelsernas hastighet, dvs. tids-derivatan av hastigheten. 
När dessa förändringar är plötsliga rycker det – ryck är derivatan av accelerationerna. 
Dessa rörelser och särskilt hur de förändras påverkar passagerarna. 

Amplitud: m/s2  
Frekvens: Hz, svängning per sekund 
Typ: harmonisk, stokastisk, kvasistatisk, puls 

Riktning: x, y, z 
Varktighet: kontinuerlig, intermittent 

Impulsartade rörelser, ryck med mera 
Diskomfort beror både av sinusformade mer kontinuerligt förkommande rörelser som 
av tillfälliga impulsartade rörelser. Begreppet ryck är svårt. Visserligen är det 
matematiskt definierat som derivering av accelerationen, dvs. hur snabbt accelerationen 
förändras. Det räcker dock inte för att beskriva det som påverkar åkkomforten negativt. 
Så har t.ex. ryckets varaktighet betydelse. Med impulser (stötar) avses accelerationer 
med kort varaktighet, men med så höga värden att de ändock ger en påtaglig 
hastighetsförändring.  

”Ryck” kan i dagligt tal ha flera liknande betydelser, t.ex. impuls och stöt. ”Jerk is often 
used in engineering. Some precision or fragile objects — such as passengers, who need 
time to sense stress changes and adjust their muscle tension, can be safely subjected not 
only to a maximum acceleration, but also to a maximum jerk.” (Wikipedia, 091029).  
En annan benämning som används på engelska är ”jolt” vilket betyder skakning, ryck, 
stöt slag eller chock. Dessa ger en föreställning om vad slags ryck man tänker sig. 
Andersson (1988) delar in rörelserna av betydelse i periodiska rörelser och 
impulsartade rörelser. De senare kallade han sedan för stötar.  
Stöt är en händelse i mekaniken då två kroppar möts. Under stöten påverkas båda 
kroppar av lika stora, motriktade, krafter. Vid en stöt bevaras alltid rörelsemängden och 
rörelseenergin i systemet. 
Rörelsemängden p definieras som m*v. Om ett objekt rör sig i en referensram, t.ex. ett 
fordon, så har det en rörelsemängd i denna ram. Det är viktigt att notera att 
rörelsemängden beror av referensramen. En passagerare har en viss rörelsemängd 
relativt en fast punkt på marken medan hon har rörelsemängden 0 i en referensram som 
är förbunden med objektet, t.ex. fordonet. Samma resonemang gäller för rörelseenergin 
som är m*v2 /2. 
En impuls ändrar rörelsemängden för ett objekt. En impuls beräknas som integralen av 
kraft med avseende på tid där integrationsintervallet är impulsens varaktighet. Det i 
detta sammanhang litet motsägelsefulla är att en stor impuls kan åstadkommas av en 
svag kraft som verkar under lång tid. En sådan impuls torde inte vara okomfortabel. 
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4.2.2 Orsaker till fordonsrörelser 

När fordonet rör sig längs vägen eller banan uppstår bland annat longitudinella, 
vertikala och laterala rörelser i fordonet. Dessa beror i huvudsak på tre fenomen: 
1. Fordonet sätts i rörelse framåt. Beroende på hur mjukt hastighetsförändringarna sker 
uppstår ryck och kvasistatiska accelerationer i längsled. Dessa accelerationer betecknas 
som longitudinella accelerationer. 
2. Fordonet styrs genom kurvor. Det ger kvasistatiska sidoaccelerationer, laterala 
accelerationer. 
3. Fordonet färdas på en ojämn väg eller bana. Det ger i huvudsak vertikala 
accelerationer av litet högre frekvens; skakningar och vibrationer. Detta beror på ett 
antal faktorer; ojämnheter i banans läge, variationer i styvhet i bankroppen, räfflor och 
vågor i rälerna/vägarna, fordonets konstruktion, hjul/däck, samspelet mellan dessa, 
spårvidd, friktion etc.  

Väg- och bangeometri 
Dels uppstår accelerationer som beror av banans/vägens projekterade geometri. Dessa 
accelerationer är lågfrekventa och brukar benämnas kvasistatiska accelerationer. Dels 
uppstår vibrationer och skakningar som beror på ojämnheter i banan (vertikalt, lateralt 
etc.) och imperfektioner hos fordonet (orunda hjul, etc.). Fordonets konstruktion 
(speciellt boggi och hjulhängning) samspel mellan hjul och vägbana/räler1 samt 
hastighet påverkar sedan storleken på dessa accelerationer. Vägens geometri och 
jämnhet har stor betydelse för åkkomforten i bussar. På samma sätt har geometrin och 
spårläget stor betydelse för åkkomforten inom spårtrafiken. 
Av speciellt intresse för komforten är hur kurvor utformas, I spårtrafik, undantaget spår 
i gata, brukar man anordna rälsförhöjning i kurvor. Detta görs för att minska 
sidoaccelerationer i fordonet. Det är främst en komfortfråga. Den s.k. 
rälsförhöjningsbrist som kvarstår brukar ge en sidoacceleration om ca 1 m/s2 vid 
dimensionerande hastighet.  

Många landsvägar har också doserats i kurvor. Dessa doseringar är ofta otillräckliga för 
att ge accelerationsvärden i nivå med spårtrafikens. Något mått på tillåten 
sidoacceleration i vägtrafikkurvor har inte hittats.  
Om körbanan är i våg och man bortser från fordonets egen fjädring som ger krängning 
så kan man beräkna sidoaccelerationen i en kurva med radien R.  
A = v2/R, där V är fordonets hastighet i m/s. För att räkna ut denna kan man dividera 
hastigheten i km/tim med 3,6.  

Exempel: 
Ett fordon kör med 72 km/tim genom en kurva med radien 200 m. Hastigheten är 
omräknad 20m/s och sidoaccelerationen blir 202/200 = 2 m/s2. Detta är ett vanligt 

                                                
1 Ett järnvägsfordon har alltid en kritisk hastighet över vilken fordonet går instabilt oberoende hur jämn och bra 

banan är. Normalt bör den kritiska hastigheten var högre än den hastighet som fordonet framförs i men 
exempelvis hög friktion, trång spårvidd sänker den kritiska hastigheten. 
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uppmätt värde i vägfordon, men c:a dubbelt så stort som det normala för 
järnvägsfordon.  

Vägkvalitet 
Vägytans jämnhet har betydelse för all vägtrafik. Vägytans textur orsakar framför allt 
vertikala accelerationer och buller. Vissa fordon bullrar mer än andra vid en viss textur. 
Den mer långvågiga texturen orsakar skakningar. 

Det finns utvecklade mått eller tillståndsvärden för att beskriva jämnheten, t.ex. IRI; 
International Roughness Index, [mm/m]. Under 1980-talet togs ett internationellt mått 
på vägojämnhet fram, IRI – International Roughness Index. Detta index anger hur 
mycket en fjärdedels bil (ett hjul med vidhängande massa) rör sig i vertikalled p.g.a. 
vägens ojämnheter vid färd i längsled över en given sträcka (Dahlstedt, 2001). IRI-
värdet kan sägas beskriva den vertikala skakningen hos karossen på en simulerad ideal 
personbil vid färd i 80 km/tim. IRI-värdet påverkas främst av ojämnheter med 
våglängder mellan ca 1 och 30 meter. 
IRI beskriver dock inte komfortnivån som sådan. Den beror ju även av fordonet och 
dess egenskaper. Alzubahidi (2007) beskriver hur man för att kundanpassa vägunderhåll 
använt kundnöjdhet som mått. Man har då frågat tagit fram hur stor andel som är nöjda 
med vägens allmänna tillstånd, dels med t.ex. ojämnheter. För grusvägar var bara ca 10 
% nöjda. Spår i vägen upplevs av bilister som obehagliga. 

I Sverige har flera studier gjorts av hur vägojämnheterna påverkar komfort och 
betalningsvilja (Forsberg & Magnusson, 2000 ger en sammanställning). Vid KTH 
presenterades en doktorsavhandling om betalningsviljan för bättre vägunderhåll 
(Olsson, 2002). Bilisterna hade högst betalningsvilja för att slippa vägojämnheter i hela 
vägens längd. 

Spårläge och spårkvalitet 
Spårläget beskriver hur banan ligger i förhållande till idealt läge. Den sammanlagda 
effekten av spårgeometri och ojämnheter brukar betecknas spårläget. Detta kan anges 
som avvikelser i millimeter.  
Spårkvalitet kan stå för en bedömning av spårläget i förhållande till de krav man har 
som kund. Trafikverket kan bedöma spårläget i förhållande till den kravnivå man 
bestämt för en viss sträcka. Kvalitetsbrister kan bedömas t.ex. som den andel av 
sträckan som uppfyller kravnivån – standarden. Ett sådant mått används också av 
Banverket, nämligen K-talet. För att spårkvaliteten inte ska betecknas som för dålig på 
små banor är kravnivån lägre där. Spårkvaliteten påverkas även av andra kvalitetsbrister 
som t.ex. räffelbildning på rälerna. 

4.3 Komfort och åkkomfort 
Begreppet komfort är vidare än begreppet åkkomfort. Komfort betyder enligt ordboken 
bekvämlighet. Wikipedia nämner färdkvalitet: ” Med färdkvalitet menas hur bra ett 
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fordon isolerar resenärerna från vägojämnheter”. Denna definition har alltså ett 
fordonstekniskt synsätt. Johansson2 (1986) utgår däremot från människan när han har 
definierat komfort som "en människas upplevelse av grad av välbefinnande under en 
resa". Utifrån denna definition kan man naturligtvis sortera in allt som påverkar 
välbefinnandet. Att tåget kommer i tid kan vara en komfortfaktor (en faktor som 
påverkar komfortupplevelsen). Den typen av komfort kallas av någon forskare för 
organisatorisk komfort men bör snarast sorteras in under kvalitetsuppfyllelse.  

Alm3 (1989) har i en VTI-studie diskuterat komfortbegreppet ur ett psykologiskt 
perspektiv. Hon menar att komfort inte bör användas på det sätt som t.ex. Johansson 
gör. “Det är sannolikt att komfort kan vara en av de variabler som påverkar denna till-
fredställelse, men det är osannolikt att komfort skulle vara den enda faktorn som påver-
kar den.” Hon definierar komfort som “en framför allt positiv affektiv reaktion på yttre 
objekt eller yttre händelser och delvis som en kognitiv jämförelse mellan referens-
punkter och de aktuella objekten ...”  I detta projekt räcker det att använda ordet 
komfort som rubrik till ett antal faktorer enligt nedanstående resonemang. 

Under en resa med (t.ex.) tåg blir man matad med sinnesintryck av olika slag. De 
påverkar komforten.  Kottenhoff (1994) har sorterat tågresefaktorer under rubrikerna 
tidtabell, komfort, service och kvalitet. Komfort omfattar här de intryck som har sin 
grund i fysikaliskt beskrivbara källor eller orsaker, dvs. i tågets konstruktion eller 
banans standard. En stilig och trevlig konduktör kan ge positivt intryck men den typen 
av påverkan avses ej. 
Intrycken kan delas in i: hörselintryck, balans, dvs. rörelseintryck, synintryck. smak och 
lukter, känsel, dvs. fysiskt mekaniska förnimmelser och känsla, dvs. psykiska upplevel-
ser. Under dessa kategorier har de fordonsegenskaper som ger upphov till intrycken 
sorterats in. 
 

                                                
2 Johansson, Börje, Komfort i kollektivtrafik, Transportteknik, CTH, rapport 9 1989 
3  Alm, Irma, Transportabel komfort – komfortabel transport, VTI rapport nr 347, 1989, ISSN0347-6030 
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Figur 4:3  Indelning av komfortupplevelse (Kottenhoff, 1994). 

De delar av komfortupplevelsen som sorterats in under balans, dvs. vibrationer, accele-
rationer och ryck, räknar vi i detta projekt till åkkomforten. Det kan övervägas om även 
hörselintryck som härrör från fordon och bana skall räknas hit. Åkkomfort avser alltså i 
första hand de delar av komforten eller välbefinnandet som orsakas av fordonsrörelser, 
till exempel kvasistatiska krafter, skakningar, vibrationer och ryck, i andra hand even-
tuellt också buller. 

 

 

 
 
 

 
Själva upplevelsen av åkkomfort eller sättet att mäta åkkomfort kan delas upp i dels 
subjektiva upplevelser och dels objektiva fysiska mått. Subjektiva mått på 
passagerarnas reaktioner kan vidare delas upp i individmått och 
grupp/populationsrelaterade mått. De objektiva måtten avser främst fordonsrörelser i 
form av skakningar, vibrationer (oftast uppmätt i form av rörelsens 

  ÅKKOMFORT 
1. Komfort som beror av fordonsrörelser 

2. (Komfort som beror av buller) 
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accelerationsamplitud, m/s2). Det finns idag ett antal standardiserade metoder/mått för 
att värdera åkkomforten i olika fordon (ISO 2631, Wz, CEN). 

I detta projekt har följande definition av åkkomfort för passagerare diskuterats: 

 

En resa utan upplevelse av störande vibrationer, krafter, rörelser, krängningar och ryck 
som också känns trygg och säker och inte framkallar åksjuka. 

4.4 Eco-driving 
 När man talar om bränsleförbrukning och sparsam körning eller ”eco-driving” 
brukar begreppet körstil oftast omfatta de olika testcykler som ett fordon testas med. 
Normalt genomförs testerna i labbmiljö på en s.k. rullande landsväg. Testcyklerna 
består av fyra olika förbestämda hastighetsprofiler som fordonet ska köras efter. Under 
testerna samlas avgaserna upp och den förbrukade mängden bränsle beräknas.   
Vilka är de egentliga grundprinciperna för eco-driving? Följande principer har projektet 
uppfattat: 

- Accelerera snabbt upp till önskad hastighet 
- Bibehåll sedan konstant hastighet med så hög växel som möjligt 

- Utnyttja motorbroms vid inbromsning i största möjliga mån 
- Planera körningen så att man undviker att köra motorn på tomgång eller att 

accelerera för länge.  

På vägverkets hemsida4 står bl.a. följande råd för sparsam körning till bilförare:  
1. Kör med framförhållning - undvik stopp 
2. Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt 

3. Kör med jämnt gaspådrag & håll hastighetsgränserna 
4. Motorbromsa 
5. Kör inte på tomgång 

6. Rulla i medlut, håll jämnt gaspådrag i motlut 
Många av dessa punkter är inte tillämpliga för busstrafik, men punkterna 1-6 torde gälla 
och vara relevanta för bussförare. Punkten 2, om hur man bör växla, bortfaller för en 
automatväxlad buss. Bland dessa råd står det inte att man ska accelerera snabbt och det 
är just denna princip som kan göra eco-driving mindre komfortabel. För tunga fordon 
kallas det sparsamma körsättet ”Heavy Eco Driving”.  
Wåhlberg (2004) menar att många studier har visat att förarna ändrar körstil och sparar 
bränsle en tid efter utbildningen men att effekten avtar med tiden. Förarna återgår delvis 
till tidigare körstil. Wåhlbergs egen studie visar att förarna vid själva 
utbildningstillfället kunde köra 15-20 % bränslesnålare men ett år efter studien var 

                                                
4  http://www.vv.se/templates/page3____12769.aspx 
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effekten nere i ca 2 %. Detta påverkar troligen komforten på samma sätt: Vi kan 
förmoda att utbildning i komfortabel körning tappar effekt med tiden efter 
utbildningstillfället. 

Ett problem som Wåhlberg uppmärksammat är att förarna accelererade svagare 
(mjukare) än vad Eco driving förutsätter. Detta kännes för dem naturligt och det bör 
gynna resenärernas komfortupplevelse. 
Vid installation av en bränslemätare ”Iconen” som visar ögonblicklig bränsleåtgång 
minskade förbrukningen med 1-3 %, enligt Wåhlbergs tolkning av mätdata. 

Körprofil för eco-driving 
I avsnitt 4.1 visades en förenklad normal körprofil för körning mellan hållplatser. På 
liknande sätt visas här en körprofil som projektet uppfattar eco-driving av 
kollektivtrafik: 
 

v (hast)

ryck

(40 km/tim)

(2,5 m/s2)

Eco-driving

 
Figur 4:4  Körprofil för eco-driving i kollektivtrafik; hastighet, accelerationer och ryck. 

Profilen visar att föraren förutsätts accelerera kraftigt upp till en hastighet från vilken 
han låter fordonet rulla fram till nästa hållplats. Det ger lägre retardations- och 
rycknivåer vid stopp.  
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Eco-driving och åkkomfort 
Man föreställer sig gärna att eco-driving ska leda till bättre åkkomfort. Det är inte säkert 
eftersom detta körsätt bland annat innebär att man ska accelerera starkt. Sedan ska man 
”rulla” eller snarare motorbromsa fram till nästa stopp. Det kan tänkas vara 
komfortablare att accelerera svagt och bromsa motsvarande svagt.  

Wåhlbergs enkätsvar visar inte heller att komfortupplevelsen ökar då förare fått eco-
driving utbildning. 
I nedanstående tabell visas vilka på komfort och körstil som ingår i projektets 
åkkomfortarbete respektive begreppet eco-driving. 
 

Tabell  Aspekter som ingår i åkkomfort respektive eco-driving. 

Aspekt Åkkomfort Eca-driving 

Vertikala skakningar Ja, i traditionella mätningar Ingår ej 

Kvasistatisk acceleration och broms Ja, i detta projekt Ja 
Ryck i längsled, stoppryck Ja, i detta projekt Nej, inte specifikt 
Kurvtagnig, centrifugalkrafter Ja, i detta projekt Nej, normalt ej 

Ojämn hastighet, ”pumpkörning” Ja, i detta projekt Ja 

 

Vertikala fordonsrörelser i form av skakningar och vibrationer är vad som traditionellt 
menas påverka åkkomforten.   

Kvasistatiska accelerationer, dvs. hur hårt föraren gasar och bromsar ingår i såväl 
åkkomfort som eco-driving. För åkkomforten finns inget egenvärde i att fordonet ska 
motorbromsa vid retardation. Det kan till och med vara en nackdel, eftersom detta kan 
skapa ojämn körning med små ryck. 
Ryck i längsled avser huvudsakligen stoppryck. Dessa nämns ej specifikt inom eco-
driving. Kurvtagning nämns i någon källa. Där står att man ska sänka hastigheten i god 
tid före kurvor. Det står däremot inte att det har ett egenvärde att hålla låg 
centrifugalkraft i kurvor. 
Såväl åkkomfort som eco-driving nämner att jämn hastighet är bra. I fallet med eco-
driving torde detta kunna ifrågasättas då acceleration på optimalt motorvarv följt av 
motorbroms i vissa lägen torde spara mer bränsle. 

Flera av de råd som utarbetats för bilar och för tyngre fordon är anpassade efter 
förbränningsmotorers karakteristika; verkningspgradskurvor etc. För eldrivna fordon, 
hybbridfordon och andra nya drivsystem kan eco-drving-råden behöva förändras. 
Däremot är specifika kraven orubbade för att uppnå god åkkomfort. 
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5.   Vad tycker resenärerna ? 
 

I detta kapitel redovisas resultaten av en fokusgrupp, egna intervjuer ombord och 
klagomål till SL. Redovisningen börjar med statistik över kundnöjdhet från SL.  

5.1 SL kundnöjdhets-uppföljning 
SL har i sin kundnöjdhetsuppföljning, vilken görs regelbundet, en fråga om förarnas 
körsätt. SL-resenärerna var våren 2009 litet olika nöjda med körsättet i olika färdmedel. 
I buss var 69 % nöjda, i tunnelbana 74 %, på lokalbanor 84% och i pendeltåg 85 %. 

    

Figur 5:1  Nöjdhet med SL-personals bemötande och körsätt hösten 2005 – våren 2009. 
Resenärerna har blivit något mer nöjda med körsättet sedan år 2005. 

Det är svårt att säga om 74 % nöjda resenärer är tillräckligt stor andel. Om vi i stället ser 
på andelen missnöjda ser vi skillnader mellan färdmedlen. Minst missnöjda med 
körsättet är de som åker pendeltåg eller lokalbana (bl.a. spårvagn). Där är bara 6 % 
missnöjda. I tunnelbanan var 11 % missnöjda våren 2009 och i bussarna var det 14 % 
som inte var nöjda med hur förarna körde. 
På tunnelbanans blå linje var andelen missnöjda större: 13 %. Bland lokalbanorna 
visade Roslagsbanan lägst andel (3 % missnöjda) medan Lidingöbanan visade störst 
missnöje med körsättet (14 %). I busstrafiken var man mest missnöjda i Södertälje, där 
var femte resenär (20 %) inte tyckte om körsättet. Ganska många var missnöjda i 
Sundbyberg, Sollentuna och Upplands Väsby (>15 %). Innerstaden hade 14 % 
missnöjda. 
För det här projektet kan man fråga sig om fordonstypen och/eller vilken entreprenör 
som kör trafiken har betydelse. Innestadens svåra trafikmiljö borde kunna leda till att 
relativt sett fler blir missnöjda, men så verkar inte vara fallet. 
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Spårtrafik gav i allmänhet upphov till att färre var missnöjda men tunnelbanan är ett 
undantag. Det beror antagligen på en kombination av relativt höga accelerations- och 
bromsprestanda hos vagnarna, signalsystemet och förarnas utbildning. 

Busstrafik gav upphov till fler missnöjda. Bussar följer inte ett spår och de kan tekniskt 
sett bromsas och ”svängas” i princip hur hårt som helst. Därför hänger det på förarna att 
”tämja” fordonens rörelser och inte utnyttja alla möjligheter bussarna ger. 

5.2 Fokusgrupp 
Den 30/4 2008 genomfördes en fokusgrupp på KTH med fem deltagare. Den tog 2 
timmar totalt. Deltagarna var utvalda ur bekantskapskretsen och blev tillfrågade om de 
kunde tänka sig att vara med i en fokusgrupp om kollektivtrafik. Krav på deltagarna var 
att de är kollektivtrafikresenärer i Stockholm och inte inblandade i projektet. Det var två 
kvinnliga administratörer och tre manliga forskare eller studenter. Åldrar var från 24-65 
år. 
Fokusgruppen gav följande parametrar som kännetecknar bra körstil: 

Hur kör en bra förare? 

• Mjuk körning 

• Lugnt i kurvorna 

• God planering 

• Jämn inbromsning 

• Hålla hastighet (buss) / följa trafikregler 

• Flyter fram 

• Känna respekt! (för passagerare)  

• Passagerare inte behöver hålla i sig 

• Kör ekonomiskt 

• Jämn acceleration  

 

Hur kör en dålig förare? 

• onödiga inbromsningar 

• ”kör som en sopprot” 

 
I övrigt noterades hela diskussionen med fokusgruppen. Ur denna saxar vi följande 
kommentar om åkkomforten i bussar och tunnelbana: 
”Det är nog så att man känner sig mer – vad ska man säga, mer orolig i en buss än i 
tunnelbanan. Jag vet inte om det har att göra med att – man flyger ut eller flyger 
omkring – bussen skulle kunna åka ut liksom. Ett spår är ändå ett spår liksom. Jag tror 
nog att jag känner mig mer orolig i buss. På något sätt känns det som att tunnelbanan 
då ser man inte heller chauffören. Det är precis som om tåget går av sig själv…” 
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En annan kommentar gällde en förares stil: 

”Jag har en kompis som har varit yrkes chaufför i 30 år och han kör som en sopprot. 
Det är hela hans stil, när han pratar, så är han ryckig och hackig, han flyter inte fram. 
Man får nästan dra honom – det är likt hans körstil.” 
En diskussion gällde om det är acceptabelt att få sämre åkkomfort om bussen är 
försenad: 
”Din fråga: kan man acceptera att föraren kör för fort när bussen är sen är en ganska 
intressant fråga. Ska man verkligen det? OK det händer, men egentligen – ska jag som 
passagerare ta det dag efter dag? Man skulle kunna jämföra det med om jag ska åka 
taxi till Arlanda. Och när jag har jäkligt brottom. Då kan man ju tänka sig att 
taxichauffören frågar mig om är det OK att vi kommer och går på här? Ja visst, då har 
jag fått ta det här valet. Men det har jag ju inte när jag åker en buss.” 

En sortering av olika upplevda komfortegenskaper på olika färdmedel visade att:  
- Tunnelbanan upplevs som smidig och bekväm men också ryckig och stökig. 
- Pendeltågen upplevs komfortabla och mjuka men också skakiga. 

- Stadsbussar upplevs smidiga och lugna men litet ryckiga. 
- Förortsbussar upplevs litet sköna och bekväma men också litet ryckiga. 

Vi ser alltså att medan tunnelbanan upplevdes ryckig men inte skakig så upplevdes 
pendeltågen tvärtom. I den mån gav negativa omdömen om bussarna så gällde det 
ryckighet. 

5.3 Inledande intervjuer med resenärer 
Under hösten – vintern 2008-2009 har en enklare enkät delats ut till ca 500 buss- och 
tunnelbaneresenärer, ca 100 enkäter per linje. Syftet var att få en grov bild av vilken 
slags rörelser man upplevde som obehagliga. 

Den första intervjuomgången genomfördes hösten 2008 på linje 4 mellan Tekniska 
Högskolan och Odenplan.  
Antalet intervjuer var (Tabell 5:1) 

 Antal intervjuer Andel kvinnor 

Linje 4, hösten 2008 101 st 63 % 

Linje 4, vintern 2009 88 st  
Linje 43, vintern 2009 101 st  
Linje 433, vintern 2009 101 st  

Linje 515, vintern 2009 101 st  
Tunnelbana Röd, 2009 199 st  
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Enkäten bestod huvudsakligen av två grupper av frågor, dels hur ofta olika händelser 
förekommer, dels hur obehagligt man upplever olika händelser. Följande frågor ställdes 
om hur ofta olika händelser förekommer. Skalan går från 1 för ”aldrig” till 5 för ”alltid”. 

Vissa frågor har formulerats om under intervjuernas gång. Den omformulerade 
varianten anges i så fall efter ett snedstreck: /. 

 
Tabell 5.2  Instämmandepåståenden i buss resp. tunnelbaneintervjuer 2008-2009. 

BUSS TUNNELBANA 

Förarna kör tryggt och säkert Förarna kör tryggt och säkert 

Det skakar för mycket Det skakar för mycket 

Det rycker för mycket när föraren stannar Det rycker för mycket när föraren/ tunnelbanan 
stannar 

Förarna kör för fort/ Bussen håller för hög hastighet Förarna kör för fort/ Tunnelbanan håller för hög 
hastighet 

Det är svårt att hålla i sig när man reser stående Det är svårt att hålla i sig när man reser stående 

Förarna bromsar och ”gasar” omväxlande Förarna bromsar och ”gasar” omväxlande 

Inbromsningarna är för kraftiga Inbromsningarna är för kraftiga 

Det är svårt att hålla i sig i kurvor / I kurvorna ”far 
man åt sidan” 

I kurvorna ”far man åt sidan” 

Det rycker när bussen/ föraren byter växel Det är ryckigt när tunnelbanan bromsar 
automatiskt 

Jag känner mig lugn när jag åker med denna linje Jag känner mig lugn när jag åker med denna linje 

Jag känner av åksjuka vid dessa resor Jag känner av åksjuka vid dessa resor 

Jag känner av åksjuka om jag sitter långt bak Jag känner mig klaustrofobisk vid dessa resor 

 
Den andra gruppen frågor sammanfattades med: ”Hur obehagliga tycker du att följande 
händelser är?” Skalan gick från 1 för ”mycket obehagligt” till 5 för ”ej något problem”. 
Den har dock räknats om för att passa i ett diagram, enligt formeln  

Diagrampoäng = 5 - poäng  
Det gör att diagrammets skala går från 0 till 4 där 0 betyder ”ej något problem” och 4 
betyder ”mycket obehagligt”. 

Även för dessa frågor gäller att några av frågorna har ändrats mellan olika 
intervjuomgångar. Orsaken är att intervjuaren gavs frihet att göra ändringar efter eget 
omdöme. Detta har tyvärr lett till att relativt få frågor har ställts om skakningarnas 
betydelse för komforten. 

Den första intervjuomgången, hösten 2008, vilken gjordes på linje 4 enbart, visade att 
det man upplevde oftast var skakningar, ryck vi stopp, hårda inbromsningar och att 
stående hade svårt att hålla i sig. Den andra intervjuomgången, vintern 2009, visade att 
mönstret går igen på alla busslinjer, med vissa småskillnader. Det första diagrammet 
avser intervjuerna hösten 2008 på linje 4. 
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Figur 5:2  Svar på linje 4, hösten 2008 

 

 
Figur 5:3  Svar på linje 4,43,433 och 515, vintern 2009 
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De mest besvärande störningarna är kraftiga inbromsningar och upprepade 
accelerationer och inbromsningar. På linje Värmdöbussen 433 var det vanligare att man 
svarade att man blev åksjuk och att bussen kördes för fort på rak väg. 
I nästa diagram redovisas även resultatet från tunnelbaneintervjuerna. Där har buss-
svaren omräknats till medelbetyg för alla linjer. 
 

 
Figur 5:4  Problem vid tunnelbane- respektive busstrafik. Bussbetygen är medelvärdet 
av betygen från olika linjer. 

Det första man ser är att problemen är genomgående lägre i tunnelbane- än i 
busstrafiken. Det relativt största problemet i tunnelbanetrafiken är upprepade 
inbromsningar och accelerationer. Därefter kommer för kraftiga inbromsningar. 

5.4 Klagomål på förares körstil och åkkomfort 
Projektet har genom samarbete med SL fått ta del av avidentifierad klagomålsdata 
avseende förarbeteende. En del av klagomålen i den kategorin rör inte komforten, t.ex. 
att föraren kör mot rött ljus. De flesta klagomålen påverkar dock åkkomforten och/eller 
trygghetskänslan under färd. 
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Figur 5:5  Diagram som visar en sammanställning av kundklagomål till SL rörande 
förares körskicklighet på innerstads- och förortsbussar. 

Det vanligaste klagomålet var att förare i förort gasade eller bromsade för kraftigt. 
Därnäst kom ryck och sedan att föraren körde mot trottoarkant eller skar en kurva för 
tvärt. Här nedan ska klagomålen beskrivas mer i detalj. En del av klagomålen rör dålig 
körning i flera aspekter. Dessa kommentarer har därför dubbelräknats. 

För kraftiga inbromsningar och accelerationer 
Cirka 55 klagomål återfinns i materialet. De vanligaste är: 
- Föraren bromsade kraftigt/häftigt/hårt 

- Föraren tvärbromsade (så att någon ramlade) 
- Föraren bromsade och gasade omväxlande 
Tre av klagomålen i denna kategori kom från tunnelbaneresor, resten var från resor med 
förorts- och innerstadsbussar. 

Det rycker för mycket 
Cirka 32 klagomål återfinns i materialet. Den vanligaste är: 
- Föraren körde (väldigt) ryckigt 
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Av de 32 klagomålen rörde (bara) en hur man körde i tunnelbanan: 

- Förarna på tunnelbanans röda linje kör ryckigt och stötigt. Det är "som att åka Blå 
tåget på Gröna Lund". 

Körning mot trottoarkanter och övergångsställe 
Cirka 14 klagomål återfinns i materialet. Ett par typiska är är: 
- Föraren körde upp på trottoarkanter. 
- Bussen körde hänsynslöst mot övergångsstället. Någon som ville gå med barnvagn där 
var alldeles förskräckt. 
Å andra sidan rörde 5 andra kommentarer att bussen stannade för långt från 
trottoarkanten. Därutöver berör 13 kommentarer att föraren kör mot rött ljus. 

Svårighet att hålla i sig när man reser stående 
Cirka 12 klagomål återfinns i materialet. Två exempel är: 
- Föraren bromsar tre gånger under en sträcka på 30 meter - innan tåget stannar vid T-
centralen - så att folk kastas hit och dit. 
- Även unga och starka män hade svårt att hållas på benen när föraren tvärnitade för att 
stanna vid hållplatserna 
Två av dessa kommentarer rörde T-banan.  
Några kommentarer rörde även sidkrafter eller vad som händer när förare kör mot 
trottoarkanter: 
- Föraren körde mycket fort och genade i rondeller och tvärnitade vid hållplatser. Han 
höll inte hastigheten någonstans. Flera resenärer fick sitta och hålla i sig. 
- Vissa bussar kör upp på trottoarer så att resenärer i bussen flyger omkring. 

Förare gasar och bromsar omväxlande 
Cirka 6 klagomål återfinns i materialet. Ett exempel är: 

- Föraren gasade och bromsade om vart. Man satt och gungade fram och tillbaka i sätet 
mest hela tiden som gjorde resenär lite åksjuk. 
Endast en kommentar rörde denna ganska vanliga körstil i tunnelbanan: 

- Föraren bromsar tre gånger under en sträcka på 30 meter - innan tåget stannar vid T-
centralen 

För kraftig kurvtagning – ”man far åt sidan” 
Cirka 6 klagomål återfinns i materialet. Två exempel är: 
- Föraren körde för fort genom en kurva så att resenärs gled på golvet mot dörren. 
- Föraren tog kurvor i hög hastighet så resenär hade stora problem att hålla ordning på 
sin medhavda barnvagn. 
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Förare kör vingligt eller skakigt 
De flesta av de 5 klagomålen i den här gruppen rör vinglig körning. Exempel: 
- Bussen körde väldigt vingligt. 
- På smågator accelererar föraren till hastigheter som får hela bussen att skaka om den 
åker över en grop i asfalten. 

Sammanfattning av klagomålen: 
Det man främst klagar på är kraftiga accelerationer, inbromsningar och ryck. Det är 
påtagligt få kommentarer eller klagomål skakningar och vibrationer. Däremot har man 
synpunkter på att föraren ska hålla sig till trafikregler och även stanna nära 
hållplatskanter etc. Vi är inte helt klara över om all rapportering av klagomål på dålig 
åkkomfort finns med under rubriken förarbeteende. 
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6.   Hur kan man mäta åkkomfort? 

6.1. Hur resenärer påverkas av fordonsrörelser 
Hur man som resenär upplever olika rörelser i ett fordon betingas av ett antal faktorer. 
Dessa faktorer bidrar tillsammans på ett mycket komplicerat sätt till att ge oss en total 
upplevelse av resan/bussfärden/tågturen. I vissa fall kanske vi inte ens är medvetna om 
hur fordonets rörelser påverkat oss. Det kan bero på: 

- erfarenheter av liknande upplevelser 
- mottaglighet, känslighet  
- förväntningar, fokusering 

- kontext, syfte med resan 
Fordonsrörelser kan ge fler och värre effekter än försämrad komfort. Man kan dela in de 
negativa effekterna i flera nivåer eller sorter: 

1. Risk för olycka  
2. Dålig arbetsmiljö - arbetsmiljöskada 
3. Dålig komfort 

4. Åksjuka 
Risk för olycka tillåter de högsta nivåerna och dålig komfort de lägsta, enligt detta 
synsätt. Vad gäller komfort och arbetsmiljö föreslogs även tidsgränser; ett tidsberoende 
i en tidigare version av mätnormen ISO2631.. 
 Nedan ges en fördjupning av hur resenärer påverkas av vibrationer, sidokrafter och 
andra fordonsrörelser. 

6.1.1 Möjligheter att hålla balansen, stå och gå 

Möjligheterna att stå och att gå i ett fordon påverkas av flera slags fordonsrörelser.  En 
stående resenär måste dessutom kunna hålla balansen.  
Det finns relativt mycket forskning om hur individer, bl.a. med sjukdomar, kan hålla 
balansen. Ofta används en liten plattform som kan lutas eller förskjutas i sidled. En 
sådan beskrivs av t.ex. Robinson m.fl. (1998).  Syftet med att beakta denna forskning är 
att vi försökt hitta gränsvärden för vad människor normalt klarar.  

Accelerations- broms- och sidoaccelerationer gör att man tvingas ta spjärn åt olika håll 
och med varierande styrka. Ryck påverkar särskilt möjligheterna att förflytta sig utan 
stöd.  Heinz (1999) skriver angående stötar: 
"Upplevelsen av en stöt (eng. jerk, d.v.s. förändring av acceleration) beror mycket på 
om denna kunnat förutses eller ej. Om guppet som orsakar stöten kan förutses ger detta 
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Figur 6:1  Vi måste kunna hålla balansen. Foto: Robert Lawton, Wikipedia 

möjlighet för personen att spänna musklerna för att parera stöten. För en passagerare i 
en buss är detta sällan fallet, utan stöten kommer helt oväntat och detta leder till att 
kroppen inte ges tillfälle att parera stöten. Upplevelsen av en stöt lagras i minnet hos 
personen som utsatts för den och personen försöker hålla garden uppe en tid genom att 
spänna muskler, i händelse av att det skulle komma ännu en släng eller stöt. Om stötar 
eller slängar förekommer med en viss regelbundenhet kan detta leda till att personen 
sitter mer eller mindre spänd hela tiden. Dessa förväntningar om eventuella stötar kan 
leda till kramper och obehag, även om inte en enda stöt inträffat. Ett exempel på när 
detta kan inträffa är med bussar i stadstrafik som ofta stannar hastigt vid hållplatser, gör 
tvära svängar eller kör på en trottoarkant. Sådana saker lagras i minnet hos en resenär 
och även om resan sedan i stora stycken kanske går på raka gator utan störningar 
kommer den förväntade dåliga komforten leda till faktisk diskomfort även om ingenting 
kan registreras med en accelerometer." 

Det inträffar relativt många olyckor i bussar där passagerare står i bussen. Halpern et.al. 
(2005) rapporterar att 56% av de skadade i icke-kollisionsolyckor (i bussar i Israel) 
rörde stående passagerare. Den dominerande orsaken var plötsliga accelerationer eller 
inbromsningar. Äldre personer var överrepresenterade. Liknande resultat från Sverige 
refereras av Palacio (2009) som citerar Albertsson (2005). Den vanligaste typen var 
av/påstigningsolyckor och näst vanligast var att tappa balansen i bussen. Av de senare 
var det lika vanligt med olyckor beroende på plötsliga accelerationer som plötsliga 
inbromsningar. 

De Graaf & Weperen (1997) kom i försök fram till att stående klarar ungefär 0,5-0,7 
m/s2 utan att tappa balansen när de står med fötterna ihop och utan att hålla i sig. I sidled 
klarade man något mindre än i längsled, spec. jämfört med bakåtacceleration.Värdena 
minskade med åldern, dvs. balansen blir sämre med åldern. Standardavvikelsen var ca 
0,17. Det betyder att att vid drygt 1,9 m/s2 är det bara 2,5 % som kan hålla balansen. 
(0,6 + 1,96 * 0,17)  
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Balans   Tappad Balans 
 
Figur 6:2  När tyngdpunkten hamnar utanför fotens stödpunkt tappar man balansen 
Källa: Föreläsningsanteckningar på Internet (04bhmlc11aweb) 

 

En egen tolkning av resultaten visas i tabellen. 
 
Tabell 6.1  Avrundade resultat från de Graaf & Vereperens studie av balans (1997) 

 Acc. Framåt Acc. Bakåt Sidoacceleration 

Fötterna ihop 0,6 m/s2 0,7 m/s2 0,5 m/s2 
Fri vald fotplacering 0,6 m/s2 0,7 m/s2 0,9 m/s2 

    

 
Det är troligt att en mjuk ökning av accelerationen gör att folk inte tappar balansen lika 
lätt. Denna ökningshastighet kallas matematiskt för ryck. Graaf & Veperen testade 
därför detta också. Man accelererade upp försökspersoner till 1 m/s2 med olika stort 
ryck; 1-10 m/s2. De tidigare testerna gjordes med ”plötslig igångsättning”, vilket 
antagligen motsvarar det högsta rycket10 m/s3.  
Diagrammet nedan visar att vid 1 m/s3  klarade 65 % att hålla balansen vilket minskade 
till 2,5 % vid 10 m/s3. Om man extrapolerar linjen neråt ser man att det behövs mycket 
låga rycknivåer, väsentligt lägre än 1 m/s3 för att t.ex. 90 % ska klara att stå kvar vid 
slutaccelerationen 1 m/s2.  
 



? 

 40 

Andel som klarar ryck
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Figur 6:3 Diagram som visar hur stor andel av försökspersoner som klarade olika 
rycknivåer vid förändring 1 m/s2 (Fritt från de Graaf & Veperen) 

Annorlunda uttryckt bör acceleration från 0 till 1 m/s2 ta väsentligt längre tid än en 
sekund. Vuchic (1981, cited by de Graaf % Veperen) rekommenderar gränsvärde kring 
0,5-0,6 m/3.. De Graaf & Veperen konstaterar att detta låga gränsvärde inte efterföljts av 
kollektivtrafikbranschen men att man borde göra det för att bättre undvika fallolyckor i 
bussar.  

En bearbetning vi gjort kombinerar resultaten från mätning av accelerationståligheten i 
m/s2 för medelrespondenterna med rycktåligheten i m/s3. Baserat på angivna 
standardavvikelser (0,12-0,16) har normalfördelningar ritats upp för accelerationer 
framåt, bakåt och sidledes. Dessa gäller alla för plötslig igångsättning, dvs. 10 m/s3 har 
antagits. Sedan har punkter för 5 m/s3 och 2 m/s3 samt en graf för det antagna beteendet 
vid 1 m/s3. För den senare har antagits samma standardavvikelse, vilket inte alls 
behöver vara korrekt. 
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Figur 6:4 Diagram som visar hur stor andel av försökspersoner som klarade olika 
accelerationsnivåer i tre riktningar samt vid förändring (ryck=) 1, 2, 5, 10  m/s3 (Fritt 
från de Graaf & Veperen) 

Diagrammet kan tolkas som att ca 0,4 m/s2 inte bör överskridas för att 95 % ska klara att 
stå utan att hålla i sig vid plötsliga ryck (10 m/s3). Om rycket minskas till 1 m/s3 höjs 
denna gräns till ca 0,8-0,9 m/s2.   
Vuchic (2007) skriver i sin lärobok att större ryck än 0,5-0,6 m/s3 inte bör tillåtas med 
hänsyn till säkerhet och komfort. 
Detta projekt handlar främst om komfort och då bör de värden som behövs för att 
undvika olyckor ses som maximala gränser. Komfortabla nivåer ligger troligen under 
nivåer som relaterar till olyckor. Å andra sidan brukar stående passagerare hålla i sig. 
Palecio et.al. (2009) konstaterar att uppmätta bromsaccelerationsnivåer om drygt 3 m/s2 
ligger över vad stående passagerare som håller i sig med 0,15 g klarar. Olyckor 
uppkommer av detta skäl enligt de simuleringar man gjort. 

En mer vardagsnära kommentar om accelerationskrafterna i buss återges från en blogg 
på Internet: 
”Jag är inte så förtjust i att stå, har allvarliga problem att hålla balansen när det gasas 
och bromsas och svängs hit och dit.  En del chaufförer kör lugnt och smidigt men de 
flesta har kraftiga pådrag och inbromsningar så man far hit och dit som en vante, 
särskilt som jag har en krånglande axel och alltid måste tänka på att hålla i mig med 
den andra armen så inte min lilla fadäs upprepar sig, för jag kände mig skitdum...” 

I Sverige har KOLLA-projektet arbetat med rörelsehindrades svårigheter att använda 
kollektivtrafiken. Man fann i en intervju att över 50% av de intervjuade hade svårt att 
hålla balansen, när man åkte med ordinarie kollektivtrafik. Det var ett lika allvarligt 
problem för denna grupp som att stiga av och på fordonen. 
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Tabell 6.2 Svar på frågan ”Hur lätt är det att åka i den ordinarie kollektivtrafiken?”,  
Källa: Intervju med rörelsehindrade  Lisbeth Lindahl, FOU Väst (nov.2008) 

Klarar ej att hålla balansen  54%  
Svårt kliva på/av spårvagn/buss  55%  
Stressigt vid på/avstigning  47%  
Nivåskillnader, backar till hållplatsen  33 %  
Långt till hållplatsen  31 %  
Annan orsak  29 %  
Känns otryggt åka  18 %  
Byte av färdmedel  19 %  
Svårt komma ut ur bostaden  7 %  
Ej tillräcklig information  3 % 

 

Figuren nedan sammanfattar de största svårigheterna för rörelsehindrade: 

 
Figur 6:5  Svar på frågan ”Hur lätt är det att åka i den ordinarie kollektivtrafiken?”,  
Källa  Lindahl, Krantz m.fl., En utvärdering av KOLLA-projektets arbete för förbättrad 
tillgänglighet i kollektivtrafiken. FoU-rapport 2:2009 

I såväl tabellen som figuren framgår att en stor andel rörelsehindrade upplever körstilen 
som ett problem vid kollektivresor. 

6.1.1 Upplevelser av vibrationer 

Vibrationer ger dålig åkkomfort. Hur mycket åkkomforten påverkas beror av 
frekvensinnehållet, amplituden och varaktigheten. Beroende på detta påverkas först 
komforten och sedan möjligheten att utföra saker. Vid vissa frekvenser och för vissa 
personer orsakas också åksjuka. Medicinska aspekter behandlas kortfattat i avsnitt 5.1.4. 
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Figur 6:6  En vanlig uppfattning av åkkomfort är det handlar om vibrationer från 
vägbanan som filtreras genom fordonets fjärdingssystem och säten. Denna bild är från 
SafetyLine Institute 2007. 

Den typ av vibrationskomfort som avses här härrör i första hand från vägen eller banan 
och fordonet. Den kan endast i begränsad mån påverkas av förarens körstil. 

6.1.3 Möjligheter att skriva och läsa 

Förmågan att skriva för hand när man färdas i ett fordon påverkas framförallt av 
vibrationernas amplitud. Dock spelar även vibrationernas frekvensinnehåll en viktig roll 
för hur svårt det är att skriva en tydlig text. Samma förhållanden gäller för förmågan att 
läsa obehindrat när man utsätts för vibrationer. Studier utförda i labbmiljö [Ref: 
Sundström(  ) Avhandling] visar att det upplevs c:a 30% svårare att skriva än att läsa 
under motsvarande vibrationsförhållanden. Dessutom har man sett att sittställningen är 
en viktig faktor för vilka frekvenser som påverkar förmågan att läsa och skriva. När 
man sitter lutad framåt över ett bord, utan kontakt med ryggstödet är känsligheten som 
störst för frekvenser vid 4 - 5 Hz. Om man däremot sitter tillbakalutad upplevs det 
svårast att läsa och skriva vid 2 - 3 Hz. 

6.1.1 Medicinska aspekter och olyckor 

Obehag uppstår när kroppens inre organ ansträngs då de kommer i självsvängning 
(resonans). Detta kan ge sig till känna i form av olustkänslor, huvudvärk, bröst- och 
buk- smärtor. Vid en frekvensökning från noll Hertz genomlöps resonansfrekvenserna 
för olika delar i kroppen. För svängningar under en Hertz påverkas jämviktsorganen i 
öronen och eventuellt uppkommer åksjukesymtom. Från 1-6 Hertz har kroppens inre 
organ, t.ex. magen sina resonansfrekvenser. Ryggen/ryggraden har resonans vid 4-12 
Hz. Huvudet däremot visar tecken på resonans vid 20-30 Hz (SafetyLine Institute, 
2007). 
Påverkan är något större för svängningar i horisontell led än i vertikal led. Olika män-
niskor är olika känsliga. Vissa sjukdomstillstånd kan göra oss extra känsliga. 
Kroppens mekaniska impedans definieras som: 
- Mechanical impedance = applied force / resulting velocity 

Detta uttryck visar att kroppen har ett visst motstånd (impedans) mot att röra sig och 
denna är frekvensberoende, eftersom man använder begreppet impedans och inte 
resistans. 
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6.1 5 Åksjuka 
Förekomst av åksjuka har rapporterats inom flyget, under rymdfärder, i bilar, i tåg, i 
nöjesparker etc. Åksjuka i buss är vanligare än i tåg. Det finns dock fler rapporter om 
åksjuka på snabba korglutade tåg än på icke korglutade tåg, och andelen åksjuka är 
också högre på korglutade tåg. 

Orsaker till åksjuka 
Rörelsesjuka är en fysiologisk reaktion hos människan, varvid det centrala nervsystemet 
inte förmår att samordna informationer från synen, örats balansorgan samt led- och 
mus- kelsinnet. Reaktionen kan medföra trötthet och nedsatt prestationsförmåga. 
Symptomen omfattar ökad salivavsöndring, svettningar, nedstämdhet, apati, blekhet, 
illamående, yrsel och kräkningar. Rörelsesjuka inträffar sällan vid vibrationer med 
högre frekvenser än 0,5 Hz. När reaktionen inträffar under bilfärd används vanligtvis 
benämningen åksjuka. (Källa: Granlund, 2000) 
Konflikt mellan människans olika rörelsesensorer är den vanligaste förklaringen till 
åksjuka. De flesta forskare har idag accepterat konfliktteorin, men det finns andra 
konkurrerande teorier. Åksjukans tidsberoende har förvirrat forskare genom att visa 
olika resultat beroende på utvärderingsmetod. En tröskeleffekt vid insjuknande stör 
beräkningarna om den inte beaktas. 
Åksjuka som resultat av provocerande laboratorieexperiment är en mycket viktig nyckel 
till att finna orsaken till åksjuka eftersom provocerande rörelser kan renodlas i 
laboratorierna men inte i verkligheten. Laboratorieprov har visat att translationer i alla 
riktningar kan orsaka åksjuka, det är bara en fråga om amplitud. 
Frekvensvägningskurvor finns som resultat från laboratorieproven, med 
känslighetsmaximum vid 0.2 Hz eller lägre. Rena rotationer förefaller ha mindre 
koppling till åksjuka än translationer. Kombinationer av rörelser, speciellt translationer 
kombinerat med rotationer, är erkänt effektiva för att framkalla åksjuka. 
De laboratorieprov som lett till åksjuka har ofta utförts i högre amplituder än de som 
uppmätts i fordon i trafik. Däremot kan man påstå att de frekvenser trafikanter utsätts 
för i kurviga avsnitt, speciellt på landsväg, ligger ibland i samma område som de 
frekvenser (ca 0,2 Hz) där man är som mest känslig för åksjuka. En förändring av 
kraften var 2,5 sekund, med varannan kraft åt det ena och varannan åt det andra hållet är 
inte bra. Motsvarande frekvenser torde uppstå  i t.ex. tunnelbanan då denna ska sakta in 
vid en station (beroende på förarens körstil). 
Som tidigare nämnts gjorde Huang & Wang (2004) en "fundamental studie av ryck..." i 
fordon. Man undersökte hur ryck från växling av manuellt växlade bilar påverkade 
försökspersoners komfortupplevelse. I ett experiment undersöktes undersöktes 
återkommande ryck. Det senare åstadkoms genom att man växlade upp och ner mellan 
närliggande växlar ungefär var femte sekund. Varje körning tog 2-4 minuter. Man fann 
att komforten var lägre då en växlingscykel återkom var 5 sek (0.2 Hz) än när den 
återkom var 3 sek (0.3 Hz), trots att de uppmätta rycken var något kraftigare i det senare 
fallet. 

Engelsk studie om åksjuka i bussar 
Relationer mellan fordonets rörelse och åksjuka har undersöktes i en stor studie (Turner 
& Griffin, 1999) med 3.256 passagerare som reser med långfärds- och turistbussar i 
England. Fordonsrörelser mättes och passagerarna intervjuades. Sammantaget 
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rapporterades 28% av passagerarna ha indikationer på åksjuka,13 % illamående och 
1,7% rapporterade kräkningar under  
bussresan. Man fann att laterala rörelser vid låga frekvenser (<0,5 Hz) påverkade mest. 
Rörelse i andra riktningar korrelerade mindre väl med symptomen, även om det fanns 
vissa interaktioner mellan rörelserna i de olika axlarna.  

Passagerarnas symptom var större för de förare som körde med större och fler 
longitudinella accelerationer, dvs. ojämn fart samt med högre laterala accelerationer 
(svängar). Illamående var signifikant vanligare på mindre och kurvigare vägar. Åksjuka 
var även vanligare längre bak än i mitten och minst vanligt längst fram. Inga 
signifikanta skillnader i sjukdom konstaterades mellan fem olika busstyper som används 
i studien.  
Vad som framförallt är intressant avseende körstil är att olika förare gav upphov till 
mycket olika grad av åksjuka. ”Illness rating” varierade från under 0,05 till 0,6 för den 
”bästa” till den ”sämsta” föraren. Det kan också uttryckas som att åksjukeförekomsten 
varierade från ca 3 % till över 25 %. En del av dessa variationer bör tillskrivas att 
förarna körde i olika trafik i olika miljöer. 

Ett tidigare framtaget dos-mått för åksjuka (MSDVx) använt i längsled (x) visade en hög 
korrelation med åkjukegraden och åksjukefrekvensen. Korrelationsgraderna var ca 0,76. 
En tolkning av denna höga korrelation är att det frekvensvägda dos-måttet relativt väl 
kan ”förklara” och prediktera åksjuka. Måttet säger att männsikan är känsligast vid 0,2 
Hz. 
Turner och Griffin (1999b) fann också att  

1) man kan vänja sig. De som reser ofta blir mindre åksjuka. 

2) Kvinnor påverkas mer av att inte kunna se ut, än vad män gör. 
3) Det går att minska åkjukeförekomsten signifikant genom att öka möjligheterna 

att se framåt i bussar. 
Ytterligare skillnader var att åksjukesymptomen avtar brant med ålder. Den allra 
känsligaste åldersgruppen var 9-10 år. Flickor är känsligare än pojkar.  

Att sitta på en stol som står baklänges ger högre symptom. Det är också bättre att sitta 
vid fönstret än vid gången. Däremot var det inte värre att sitta i övervåningen på en 
dubbeldäckare. 

Indikatorer för åksjukerisk 
Huangs (2004) studie visade att många försökspersoner klagade över åksjuka efter 
upprepade upp- och nerväxlingar, särskilt då de skedde var 5:te sekund. Då uppgavs 
komfortnivån "något okomfortabel". Vid 0.3 Hz uppgavs "kan gå (can do)". Detta 
stämmer bra med en vägningskurva för åksjukedos i normen ISO2631. Den har sitt 
maximum vid 0,2 Hz. 
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6.2 Mätning av vibrationer, skakningar och ryck 
Här beskrivs mätning av vibrationer, skakningar och ryck. Mätning av åksjuka beskrivs 
huvudsakligen i avsnitt 4.5.3.  

6.2.1 Indikatorer för åkkomfort 

De flesta indikatorer som tagits fram för åkkomfort utgår från att det är skakningar och 
vibrationer som ska mätas och som indikerar åkkomforten. Det har också att göra med 
att ”beställare” av indikatorer har förmodligen varit fordonsindustri och infrastruktur-
förvaltare. Dessa har kunnat påverka fordonens fjädringssystem och vägbanans/banans 
jämnhet. Det har inte i första hand varit körskolor som önskat ett mått på åkkomfort.   

6.2.2 Mått för vibrationsnivå 

Som redan nämnts är syftet med att mäta vibrationer och skakningar att komma fram till 
ett mått för åkkomfort. Mätdata samlas in med hjälp av accelerometrar. Dessa kan ofta 
mäta all tre riktningarna x, y och z samt ibland även pitch, roll och tilt. 
Med vibrationer och skakningar avses här svängningsrörelser av alla möjliga frekvenser 
mellan cirka 1/2 och 100 Hz. Från cirka 20 Hz och uppåt ger svängningarna upphov till 
hörbart ljud. Under 20 Hz kan vibrationer bidraga till infraljud. Såväl underlaget som 
fordonskonstruktionen påverkar. 
Vanliga nivåer för dessa vibrationer är ca 0,1 m/s2 som medelvärde under 10 sekunder 
på en bra bana, såväl vertikalt som lateralt.  

Mätning av accelerationer och ryck görs med mekanisk eller elektromekanisk accele-
rometer av något slag. Signalerna kan spelas in på dator/ datamedia. Dessa kan sedan 
analyseras med dator och lämplig programvara eller med särskilda analysinstrument. 
Inom tågtrafiken har man sedan 1950-talet varit intresserad av att utgå från ett mätettal 
för tågpassagerarnas åkkomfort.  

Wz-tal 
I järnvägssammanhang har man behövt ett mätetal för gångegenskaper hos 
järnvägsvagnar. I Tyskland togs ett bedömningstal; ”Wertungszahl” (Wz) fram 
(Andersson, 1988). Det bygger på hur mycket den subjektiva komforten antas påverkas 
av olika skaknings/vibrationsfrekvenser och vid vilka nivåer man får bedömningar på en 
skala 1-5. 1 = ”inga skakningar” och 5 är ”urspårningsrisk”. Wz-talet skiljer inte på 
laterala och vertikala fordonsrörelser. Wz tar inte hänsyn till fordonsrörelser av så låga 
frekvenser att de huvudsakligen skapar åksjuka.  
Wz-talet mäter skakningar 

Wz-talet ger ett mått på hur mycket svängningar en resenär utsätts för då han åker med 
en viss vagn, på visst spår i en viss fart. 
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Wz = 0,896⋅b0,3⋅(F(f)/f)0,1   5 

där b är accelerationsamplituden i cm/s2 och F(f) är en amplitudfunktion för frekvens f. 
Amplitudfunktion F(f) har samma form för både vertikala som för laterala vibrationer 
men den laterala har 25% högre amplitud. Numera beräknas Wz med hjälp av vägning-
filter B(f), som i princip är lika med F(f)/f, se figur 3. Wz kan även beräknas ur rms-
värdet för den filtrerade signalen som 
Wz = 4.42⋅(arms,B(f))0.3 

Wz-talet kan ses som ett sätt att sammanväga vibrationer av olika frekvenser. B(f) i 
formeln ovan indikerar filtrets karakteristik. Wz uttrycks på en femgradig skala. Den 
går från 5 till 1 där 1 betyder mycket bra och 5 betyder mycket dåliga gångegenskaper. 

Moderna personvagnar på bra spår ligger runt Wz = 2. Wz-skalan kan verbalt beskrivas 
på flera sätt. Nedanstående skala utgår från resenärers upplevelse av skakningarna för 
olika höga nivåer. Exempel: 
 

Mätetal Ride Comfort 

1 just noticeable 

2 clearly noticeable 
2.5 more pronounced but not unpleasant 
3 strong, irregular, but still tolerable 

3.25 very irregular 
3.5 extremely irregular, unpleasant, annoying; prolonged exposure intolerable 
4 extreme unpleasant; prolonged exposure harmful 

    
Tabell 6:3  Ride comfort index and vehicle ride index by Helberg & Sperling (1941) and 
Sperling & Betzhold (1956). Källa: Oborne(1976) and Esveld (1989) 

Wz-talet tar alltså hänsyn till vibrationer och skakningar men knappast till vanliga 
accelerationer och inbromsningar respektive ryck och tillfälliga fordonsrörelser. Det 
första beror dels på att Wz inte tar tillräcklig hänsyn till låga frekvenser eller kvasi-
statiska accelerationer. Det andra beror på att Wz fås fram genom att beräkna medel-
värdet över en längre tidsperiod, t.ex. 10 minuter eller 1 km spårsträcka. Man kan också 
mäta Wz kontinuerligt och då mäter man i regel det löpande medelvärdet över 10 
sekunder. 
 

                                                
5 Järnvägsteknik nr1-1972, Tage Andersson, SJ 
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ISO 2631 
Under senare tid har ISO2631 utarbetats för fordonsvibrationer. ISO2631 har liknande 
vägningskurvor som Wz men skiljer på laterala och vertikala vibrationer. Tidigare hade 
ISO2631 också ett tidsberoende för komfort- respektive hälsogränser.  
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Figur 6:7  Vägningskurvor för människans ungefärliga känslighet för vibrationer av 
olika frekvenser, vertikalt (Wk) respektive lateralt (horisontellt)(W) enligt ISO 2631-1. 
Observera att ”motion sickness” har ett helt annat frekvensspektra och att dessa 
frekvenser är viktiga att känna till, dvs. undvika, för förare av tåg och bussar. 

För busspassagerare finns inte särskilda normer. Heinz har dock gjort en utmärkt 
sammanställning (Åkkomfort i buss, examensarbe KTH gjort hos Scania Bussar) om 
mätmetoder och möjligheterna att använda tågnormer för busstrafik. 

För vägar finns IRI-normer som graderar vägar efter deras jämnhet. På samma sätt finns 
mätmetoder och normer för spårstandard för Banverkets järnvägsnät. 
De beskrivna mätmetoderna kan vara bra att använda, men de säger inget om hur 
förarna bör köra för att påverkan på resenärerna ska bli liten, avseende komfort och 
åksjuka. 

I Sverige har omfattande forskning gjorts avseende åksjuka i moderna snabbtåg (läs 
X2000) (Johan Förstberg, VTI). Mycket av den grundkunskap som tagits fram bör 
kunna appliceras även för kollektivtrafik med buss. Det handlar t.ex. om vilka nivåer av 
accelerationer och frekvenser som skapar problem för resenärerna. (1/5 Hz är kritiskt). 
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CEN:s anpassning av ISO 2631 till järnvägsmiljö 
Inom ramen för ORE (nuvarande ERRI) har bedrivits arbete för att anpassa ISO 2631-1 
till järnvägsförhållanden. Bakgrunden för studien var att ISO 2631-1 upplevdes som 
anpassad alltför mycket till stationära vibrationsförhållanden, medan vibrationer i järn-
vägssammanhang kan variera kraftigt mellan olika spåravsnitt. Arbetet finns beskrivet i 
ORE (1989) och är inarbetat i en CEN-standard (1999).  
Tekniken bygger på att en 5 minuter lång färd värderas på följande sätt. Vertikala, 
laterala och longitudinella accelerationer mäts i vagnskorgens golv och filtreras. Mätse-
rien indelas i 60 stycken 5 sekunder långa serier för varje rörelseriktning, varur rms 
(route mean square) beräknas. Ur respektive set om 60 rms-värden tas 95-percentilerna 
ut (dvs. det fjärde högsta värdet). En kvadratisk summering görs av de tre 
rörelseriktningarnas 95-percentiler, och måttet NMV bildas genom att multiplicera denna 
summa med 6.  
Nedanstående tabell visar vilken skala som anses gälla:  

 
Tabell 6.4  Komfortskala enligt CEN. 

Mått Översättning 

NMV < 1 Mycket bekvämt 
1 < NMV < 2 Bekvämt 

2 < NMV < 4 Medium 
4 < NMV < 5 Obekvämt 
NMV > 5 Mycket obekvämt 

 
Medium ligger på denna skala vid ca 3. Om man dividerar med 6 (se ovan) så får man 
tillbaka 95%-percentilen av rms-värdet uttryckt i m/s2. Vid medium blir det 0,5 m/s2. 
Man kan säga att 95% av rms-värdena bör ligga under 0,5 m/s2. För att betraktas som 
bekvämt respektive mycket bekvämt bör 95% ligga under 0,33 m/s2 och 0,17 m/s2.  
CEN har även tagit fram förslag till hur ryck och impulsartade rörelser kan utvärderas.  

6.2.3 Diskreta händelser, ryck och impulser  

Måttet "crest factor" avser att användas för att avgöra när man har för starka tillfälliga, 
diskreta, ej kontinuerliga, störningar. Crest-faktorn definieras som: 
CF = peak acceleration / RMS acceleration 

Över en viss nivå på CF lämpar sig inte mått som bygger på ISO2631-medelvärden. 

Ryck definieras som förändring av accelerationen per tidsenhet. Om accelerationsnivån 
förändras språngvis blir rycket stort. Denna definition räcker dock inte för att förstå hur 
ryck påverkar resenärers komfort. Så kommer till exempel ett kort rycka av en viss nivå 
att påverka mindre än ett långt ryck av samma nivå (mätt i m/s3). 
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De impulsartade rörelserna tenderar att underskattas om de utvärderas med metoder 
primärt framtagna för mer regelbundna svängningsrörelser. 
Ett mindre antal försök har gjorts för att bedöma ryckens inverkan på komforten 
(Huang, 2004). Man nämner tidigare forskning som föreslagit dels magnituden för 
rycket i m/s3, dels att använda ett rms-värde. Det finns även rekommendationer om att 
kombinera dessa med lågpassfiltrering. Professor Andersson vid KTH Järnvägsgruppen 
föreslår utifrån erfarenheterna vid framtagandet av korglutning för X2-tågen följande: 
”En metod som vi utarbetade i slutet på 70-talet (efter prov på X15) var att vi LP-
filtrerade rycket med 0.3 Hz gränsfrekvens (12 dB/oktav). Det gav bästa korrelationen 
till folks reaktioner, ibland de varianter vi testade.” Han rekommenderar även att 
använda PCT-kriteriet som tagits fram i England och nu är del av EN-standarden (ej 
obligatoriskt), avsett att ge ett mått på obehaget vid ingång i kurvor. 
I prEN 12299:2008 (framtagen av CEN/TS 256) finns normer för mätning av åkkomfort 
i tåg. Normen baseras på engelska tågförsök utförda av dåvarande British Rail 
Research. Man behandlar bland annat kurvor (PCT) och diskreta händelser (PDE) . I båda 
fallen koncentreras intresset till laterala accelerationer och ryck. I bussar är 
inbromsningar och ryck i längsled väl så intressanta, varför normen enbart kan tjäna 
som utgångspunkt och inspiration till tolkning av accelerationsmätningar från 
busstrafik. Samma invändningar kan gälla även spårvagns- och tunnelbanetrafik. 
Normen för övergångskurvor tar hänsyn till såväl maximal accelerationen som ryck och 
även roll-hastighet. Normen för diskreta händelser, PDE tar hänsyn till maximal 
amplitudskillnad (sving) och maximal medelacceleration under 2 sek. Det senare 
motsvarar medelrycket under 2 sekunder. Därför är PDE en sammanvägning av 
accelerations- och rycknivåer. Måtten PCT och PDE anger hur många procent av 
resenärerna som kan förväntas bli störda av  ryck respektive impulser. 
 

 
Figur 6:8  Förklaring till medelacceleration (2s) och sving.(CEN/TS 256) 
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Figur 6:9  Tolkning av ryck och acceleration (ÿmax)) i formeln för PCT.  

Som redan nämnt kan såväl PCT som PDE användas som underlag för att ta fram ett 
relevant mått för diskomfort i lokal kollektivtrafik. 
Två kineser, Huang & Wang gjorde 2004 en "fundamentell studie av ryck..." i fordon. 
Man undersökte hur olika starka ryck från växling av manuellt växlade bilar påverkade 
försökspersoners komfortupplevelse. I ett experiment undersöktes tillfälliga, "transienta 
ryck" och i ett annat undersöktes återkommande ryck. Det senare åstadkoms genom att 
man växlade upp och ner mellan närliggande växlar ungefär var femte sekund. 
Man använde dels RMS-värde för accelerationer, dels tog man fram ett mått som 
betydligt bättre korrelerade med försökpersonernas upplevelse. Det blev: 
AJV = 0.004 hpj2 + rmsj, där 
- AJV står för acceptable jerk value,  
- hpj betyder highest peak of jerk och  
- rmsj betyder RMS-value of jerk. 

Man kom alltså fram till att både maximal rycknivå och medelnivå (kvadratiskt 
medelvärde) spelade in. Däremot såg man inget samband mellan rycknivåer och 
upplevd komfort för nivåer under 10 m/s3. Detta stämmer dåligt med resultat från 
experiment i bussar och det kan bero på att proven gjordes i personbilar och avsåg 
växlingsryck. Det framgår inte om man använt något filter. 

6.2.4 Medelvärdesmått för accelerationsnivåer 

I det här avsnittet diskuteras olika förslag till accelerationsmått. Det handlar i första 
hand om två mått: 
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1. Celeration, absolutbelopp summerade över viss sträcka eller tid, 
eventuellt medelvärdesberäknad. Begreppet celeration har 
föreslagits av Wåhlberg (2006). Förklaras nedan. 

2. Effektivvärde av acceleration kvadratisk summering över viss 
sträcka eller tid. 

Båda dessa mått diskuteras av samma orsaker: De kan utgöra ett samlat mått för flera 
typer av komfortstörningar. Båda måtten ökar med  

- ökad nivå på accelerationer och retardationer 

- ökat antal accelerationer och bromsningar 
- ökat antal förändringar av acceleration, t.ex. ojämn körning 
- ökat antal ryck (indirekt) 

Celeration definieras som integralen av accelerationens absolutbelopp i varje ögonblick. 
Om man dividerar med tiden för hela observationen fås medelaccelarationen, vilken 
också bör kunna kallas celeration.  
Effektivvärdet är det kvadratiska medelvärdet av accelerationen. I förhållande till 
celerationen så framhävs de högre accelerationsnivåerna. Det är förmodligen bättre i 
överensstämmelse med åkkomfortupplevelsen. 
Nedanstående grafer illustrerar att uppmätt celeration bör bli lika stor vid eco-driving 
som vid vanlig körning. 
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Figur 6:10  Illustration av accelerationsprofiler och celeration C vid normalkörning 
och vid eco-driving. Celerationen bör bli lika hög. 

Celerationen påverkas alltså inte positivt av eco-driving. Däremot bör effektivvärdet bli 
lägre vid eco-driving, pga. den låga retardationsnivån. Celeration är alltså inte ett bra 
mått för eco-driving enligt denna rapports definition. Däremot bör celerationsmåttet 
avslöja ojämn körning. Detta illustreras här. 
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Figur 5:11  Diagrammen visar att celerationen C ökar vid ojämn fart; växlingar mellan 
gas och broms, i figuren kallat ”pump”. 

Effektivvärdet skulle också öka med ojämn körning. Även här summeras (integreras) ju 
acceleration vid fartökningar och minskningar. 
Slutsatsen är att effektivvärde bör vara ett mått som kan fungera som indikator på 
åkkomfort. Det kan dock vara behövligt att filtrera mätsignalen för bildandet av 
effektivvärdet. Det kan röra sig om såväl låg- som högpassfiltrering. För att kunna 
inkludera kvasistatiska accelerationsnivåer bör dessa nivåer väljas med omsorg. De 
sammanfaller troligen inte med filtren i t.ex. ISO 2631. 
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7   Projektets hypoteser och metoder 
 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som ingår och varför. De hypoteser som 
presenteras har under projektets gång fått allt större stöd av olika aktiviteter i projektet 
och dessas resultat. 

7.1 Fordonsrörelser av betydelse för åkkomforten  
De storheter vi har intresse av senare för att beskriva och mäta åkkomfort är i första 
hand hastighet, acceleration och ryck. Hastigheten är om den inte ändras en statisk 
rörelse. Acceleration är tidsderivatan av hastighet. Ryck är definitionsmässigt derivatan 
av accelerationen, dvs. hur snabbt accelerationen ändras. Ryck är dock ett svårare 
begrepp än så, då vi använder det för att beskriva diskomfort. 

Longitudinella kvasistatiska accelerationer (ihållande hård acceleration/broms) 
När fordonet ökar eller minskar hastigheten uppstår positiv respektive negativ 
acceleration. Denna har en viss utsträckning i tiden utan att vara ständigt pågående och 
kallas därför kvasistatisk. 

Longitudinella ryck (Bromsryck, växlingar) 
Ryck i fordonets körriktning uppstår när t.ex. en inbromsning med en viss negativ 
acceleration (inbromsning) plötsligt upphör. Man kan tala om ”häftiga inbromsningar” 
och menar ofta inte i första hand den kvasistatiska delen, utan hur denna retardation 
plötsligt tar slut. 

Kvasistatisk sido-accelerationer i kurvor 
För att fordonet inte skall fortsätta rakt fram i en kurva fordras en lateral kraft. Den 
överförs från vägbanan via framhjulen (och bakhjulen) till fordonskorgen. I dessa sitter 
passagerare som måste lita till friktionen eller anbringa en motkraft mot vagnskorgen 
för att följa med i vagnskorgens rörelse. Denna kraft kallas centrifugalkraft. 

   
där m är massa och v är hasighet samt r är kurvans radie. Sidoaccelerationen är F/m dvs. 
hastigheten i kvadrat genom kurvradien. 

I spårfordon tillkommer en viss mängd rollrörelser. I vägfordon (bussar) tillkommer 
pitch och rollrörelser samt i viss mån yaw-rörelser. 
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Laterala ryck 
Ryck i sidled, lateralt, uppstår t.ex. p.g.a. filbyten, häftiga rattrörelser, trottoarkanter 
eller spårväxlar 

Vertikala accelerationer 
Vertikala accelerationer beror av kort och långvågiga vägojämnheter och vägens 
geometri. I doserade kurvor kan en vertikal accelerationskomponent tillkomma. 
Vertikala ryck 

Vertikala ryck eller ”stötar” uppstår t.ex. på grund av vägbulor, järnvägsövergångar, 
skarvar och potthål. 

7.2 Körstilen och förarens inverkan på åkkomforten 
Förarna kan påverka olika slags brister i åkkomfort olika mycket. Två områden som 
förarna har stor möjlighet att påverka är dels kvasistatiska accelerations- och 
bromsnivåer dels undvikande av ryck vid stopp. Figuren nedan visar accelerationsfasen 
med två olika körstilar. I slutet av accelerationen har man kommit upp i konstant 
hastighet. De heldragna linjerna visar hur fordonet rör sig då föraren använder stora 
ryck.  
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Figur 7:1  Två olika körstilar – sätt att accelerera upp till en konstant hastighet. 
Heldragna linjer med stort ryck och halvstort ryck vid avslutningen av accelerationen. 
Prickade linjer med lägre rycknivåer. 

De prickade linjerna visar samma körning men med lägre rycknivåer. Det senare 
innebär att föraren långsamt bygger upp eller avslutar accelerationer. I detta fall kan 
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man se att med den betydligt mjukare körstilen kom föraren drygt 10 % kortare sträcka 
på samma tid.  
I mindre grad kan föraren påverka hur ojämnheter i infrastrukturen kommer att 
fortplantas genom fordonets hjul, fjädring och bärande struktur upp till resenären. Med 
andra ord kan föraren i viss (begränsad) mån hantera även interaktionen mellan 
fordonets dynamiska egenskaper och underlagets egenskaper. 
Eftersom forskare har sett ökad risk för åksjuka vid accelerationsväxlingar med viss 
regelbundenhet och frekvens kan åksjuka minskas om dels dessa frekvenser undviks, 
dels accelerationsnivåer reduceras. Det farligaste frekvensområdet ligger kring 0,2 Hz 
(ISO2631), d.v.s. en acceleration följt av en deceleration (bromsning) var femte sekund. 

7.3 Hypoteser 
Följande hypoteser har framtagits utifrån de brister vi ser: 

1. Enbart mätning av vertikala accelerationer återspeglar inte den åkkomfort som 
beror av förarens körstil. 

2. Ojämn körning, ibland kallad ”pump- eller symaskinkörning”, minskar 
komfortupplevelsen och kan ge vissa personer åksjuka. Detta gäller även vid 
måttliga (kvasistatiska) nivåer. 

3. Frekvenser runt 0,2 Hz, dvs. en acceleration och bromsning var femte sekund 
ger särskilt stora problem för åskjukebenägna. 

4. Kraftiga accelerationer, dvs. höga kvasistatiska nivåer, minskar komforten och 
kan göra det svårt att stå stadigt under färd. Det gäller såväl startaccelerationer 
som inbromsningar. 

5. Återkommande kraftig kurvtagning med stora sidoaccelerationer minskar 
komfortupplevelsen och kan ge vissa personer åksjuka.  

6. Ryck upplevs som mycket okomfortabla De skapar otrygghet och påverkar 
förmågan att hålla balansen. 

Många av dessa hypoteser kan inte testas med strikt vetenskaplig signifikanstest, men 
de kan få visst stöd eller motsägelse i resultaten. 

 

7.4     Mätningar och analysutrustning 
I huvudstudien användes som huvudinstrument en PC med Dactron mätutrustning och 
inlånade accelerometrar. Signalerna loggades med 120 Hz samplingsfrekvens. 
I omgång 3 (091105) fungerade dock inte systemet pga. felaktigt lösenord. Som back-
up instrument användes en enklare utrustning bestående av …. Denna 3-
riktningsaccelerometer visar även konstant acceleration, 0 Hz. Signalerna loggades med 
40 Hz samplingsfrekvens. 
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Till Dactron-instrumentet finns ett analysprogram för vibrationer. Detta har använts i 
viss begränsad utsträckning. 
Till den mindre utrustningen har konverteringar och beräkningar i Excel samt Matlab 
använts. Data från denna utrustning har använts för de statistiska analyserna. Analyser 
som jämför olika rörelseindikatorer med försökspersonernas bedömning har gjorts med 
hjälp av SPSS. Främst har gjorts korrelationsanalyser, linjär regression och logistisk 
regression, men även faktoranalys har använts i sökandet efter relevanta indikatorer. 

I tillägg har Apple instrument med tillhörande applikationer använts för enklare 
mätningar. Särskilt väl fungerar iPhone eller iPod Touch med t.ex. programmen 
SignalScope (Pro) och även AccelPlot. Ännu bättre fungerar dessa applikationer med 
den större iPad. 

Mätnorm baserad på målstandard i tre nivåer 

Andersson et.al. (2008) har föreslagit att åkkomfort ska ingå i kraven för BRT 
bussystem. Det formulerades så: 
”Som önskad nivå för åkkomfort föreslås en maximal acceleration under 2,0 m/s2, att 
bussarna är utrustade med bra fjädring och mjuka växellådor, körs på raka vägar med 
jämn beläggning och doserade kurvor samt framförs av utbildade förare, se figur ”. 

 

Figur 7:2  Standardnivå för åkkomfort 

 
Man kan säga att detta förslag togs fram som ett slags föregripande av resultaten från 
innevarande projekt. I förslaget ingår  

- gränsvärden för kvasistatiska accelerationsnivåer 
- krav på förarutbildning avseende komfortanpassad körning 
- farbanans utförande, t.ex. beläggning, kurvdosering och gupp  
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Vid fältstudierna med försökspersoner har fyra dimensioner, eller typer av 
åkkomfortstörningar undersökts: 

1. Kvasistatiska accelerationer och bromsningar 

2. Kvasistatiska accelerationer vid kurvtagning 
3. Ryck, framförallt vid stopp (korsningar och hållplatser) 
4. Ojämn hastighetshållning; ”pumpkörning, symaskinskörning” 
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8. Projektets studier i Stockholm 
 
För att bedöma körsätt och körskicklighet kan en många olika typer av data användas, 
t.ex. pedalrörelser, hastighetsdata, data om trafiksituation och väggeometri. Även 
accelerationsdata kan ge information. För att å andra sidan bedöma resenärernas 
åkkomfortupplevelse bör främst accelerationsdata användas. De ger ett mått på de 
stötar, vibrationer och andra krafter som påverkar passagerarna och som antas påverka 
komfortupplevelsen. Vissa andra data som t.ex. hastighetsdata skulle kunna användas. 
Detta projekt har utgått från insamlade accelerationsdata fordonen och studerar 
accelerationernas tidsvariationer, dvs. kvasistatiska accelerationer, frekvenser, ryck och 
amplituder. Alla tre riktningarna samlas in samtidigt (Longitudinell, lateral och 
vertikal). 
Projektet har närmat sig frågan om körstilens betydelse för den upplevda komforten 
stegvis. I projektets första fas (2007?) gjordes ett antal ad-hoc-mätningar under 
kollektivresor i Stockholm. Mätningar gjordes för flera olika trafikmedel, t.ex. röda och 
blå stadsbussar, spårvagn, gamla och nya tunnelbanevagnar samt pendeltåg. Några 
utskrifter av accelerationsprofiler från dessa inledande mätningar redovisas i avsnitt 6.1. 
I nästa fas (2008) uppmättes accelerationsdata på ett antal (relativt godtyckligt) utvalda 
turer med bussar och tunneltåg i Stockholm. Syftet med att göra inledande systematiska 
studier var att: 

- få en överblick över utseende och nivåer på accelerationer i kollektivtrafiken 
- indikera variationer mellan olika förare 
- grovt jämföra olika trafikslag; tunnelbana och buss 

I den tredje fasen (2009) genomfördes först en pilotstudie med studenter som 
försökspersoner. Därefter utvecklades och genomfördes en experimentell studie med 
försökspersoner som fick åka buss.  
 
 

 

Figur 8:1  Arbetsgång för att ta fram indikatorer och komfortnivåer i trafik 

 
Experimentet med försökspersoner analyseras för att få fram indikatorer för åkkomfort. 
Dessa tillämpas sedan på de systematiskt insamlade data från vanliga 
kollektivtrafikturer i Stockholm. Syftet är att bedöma hur väl förarna kör i medel och 
hur olika de kör samt att få en uppfattning om förarnas körstils betydelse för 
åkkomforten. 
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Indikatorerna kan också ligga till grund för framtagande av förarhjälpmedel.  

8.1 Accelerationsprofiler 
Inledningsvis har ett mindre antal buss- spårvagns-, tunnelbane och tågturer mätts upp 
med ett enkelt mätsystem. Accelerationer har mätts i x, y och z-led där dessa står för: 

Studie av start/stopp-körning 

Processen som studeras är körningen mellan stationer och hållplatser i linjebunden 
kollektivtrafik. Den kan schematiseras så här: 

 

v (hast)

acc

ryck

(40 km/tim)

(2 m/s2)

Två hållplatsavstånd

 
 
Figur 8:2 Körprocessen uppritad som tre idealiserade diagram; hastighet, acceleration 
och ryck, alla som funktion av tiden.  

Diagrammen visar en idealiserad körning med ett fordon som accelereras med konstant 
acceleration upp till 40 km/tim. Därefter vidtar konstant fart och sedan bromsning med 
konstant retardation fram till hållplats. Denna process görs två gånger – två 
hållplatsavstånd. Vid varje förändring av accelerationen uppstår ett positivt eller 
negativt ryck. 
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Varken kurvform eller hastighetsnivå stämmer med verkliga körningar, utan finns med 
som en hjälp att förstå hur en idealiserad körning i stadstrafik ser ut. 

Accelerationskurvor för fordon i linjetrafik 

Syftet har varit att få en bild av karaktär och nivåer för dessa accelerationer i olika slags 
kollektiva fordon. 
Det finns olika sätt att allokera de verkliga rörelserna till x, y och z-riktning, men här 
används i regel: 

X: longitudinella accelerationer – hastighetsökningar och inbromsningar 
Y: laterala accelerationer – sidokrafter; höger-vänster, t.ex. i kurvor och rondeller 
Z: vertikala accelerationer – består mest av vertikala vibrationer och stötar (gupp) 

 

 
Figur 8:3  En kort spårvagnsfärd (linje 12 Alvik-Nockeby). Longitudinellt (blått) och 
lateralt (rödlila). Horisontell-skala i tim:min:sek, Vertikal-skala i m/s2. 

Diagrammet från spårvagnsfärden visar att accelerationsvärdena aldrig gick över 1 m/s2 
och att övergångar (ryck) ofta var låga utom vid rycket innan stopp. Nästa exempel 
visar betydligt högre maxnivåer. Mätningen gjordes vid motorvägshållplatsen vid 
Nacka Forum. En buss på linje 434 kör av motorvägen in till motorvägshållplatsen och 
därifrån efter ett kort stopp. 
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Figur 8:4  Ett kort stopp vid motorvägshållplatsen Nacka Forum österut. 

Den maximala accelerationsnivån var ca 3 m/s2 och uppmättes vid inbromsning. 
Maximal lateral acceleration var över 2 m/s2. 

 

 
Figur 8:5 Accelerationer i tre dimensioner då Stavsnäsbussen passerat Strömma. 
X=blå, y=rödlila, z=gul. 

 
De tre exempel som visats hittills beskriver relativt normala körtstilar, möjligen något åt 
det ”hårda” hållet. Nästa graf beskriver dålig körstil i tunnelbanan. Det är en mätning på 
röd linje någonstans mellan Gamla Stan och Liljeholmen. 
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Figur 8:6  Upprepade accelerationer och retardationer i  tunneltåg C20  mellan Gamla 
stan och Liljeholmen. Detta körsätt kan kallas ”pumpkörning”. 

Den typ av körning som visas i digrammet består av ideliga hastighetsförändingar; 
växlingar mellan ”gas” och broms. Sådana kan orsaka åksjuka hos känsliga personer. 

8.2      Provkörningar med buss i maj 2008 
I maj 2008 arrangerades en provkörningsdag med en buss och förare från Swebus. 
Testkörningar gjordes dels i innerstaden, dels på Värmdö från Gustavsberg och ut mot 
Stavsnäs. Mätningar har under ungefär samma tidsperiod gjorts i bussar i ordinarie 
linjetrafik. 
Vid provkörningen i maj 2008 kördes bland annat en slinga, dels lugnt och dels med 
hård körstil i Gustavsberg samt med en normal busstur med linje 434.  
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Figur 8:7-8  Två diagram som visar accelerationsnivåer för hård respektive mjuk 
körstil vid prov i Gustavsberg. Dels visas medelaccelerationen (celeration), dels olika 
min- och maxvärden samt 25%, 50% och 75%-percentilen av uppmätta nivåer. 
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Figur 8:9  Skillnadsvärden mellan hård och mjuk körstil. Se text. 

Det finns en liten men mätbar skillnad i celeration mellan körstilarna. Skillnaden i 
vertikal led är mycket liten. Det stämmer med antagandet att vertikala mätdata inte så 
väl kan fånga den åkkomfort som beror av körstil. 
Diagrammet kan tolkas så att endast 3 kvartilen och maxvärdena ger tydliga skillnader 
mellan mjuk och hård körstil. Därför konstaterades att det ofta använda måttet 95%-
percentilen bör vara ett bra mått. 

 
Tabell 8.1   95%-percentiler av lugn och hård körstil för provkörningen i Gustavsberg. 

 LUGN 
körstil 

HÅRD körstil 

95%-perc av X     Gas-broms 0,98 1,59 

95%-perc av Y     Svängar/kurv-tagning 1,20 1,98 

95%-perc av Z     Vertikala rörelser 0,50 0,61 

 
Man kan se att såväl X- som Y-riktningarna skiljer mycket, dvs. skillnaderna finns i 
accelerationer/bromsningar och kurvtagning. 
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Tabell 8.2   95%-percentiler av hård körstil för provkörningen i Gustavsberg och för en 
ordinarie tur på linje 434 mellan Gustavsberg och Stavsnäs. 

LUGN körstil Linje 434 HÅRD körstil 

X: 0,98 1,27 1,59 

Y: 1,20 1,92 1,98 

Z: 0,50 0,79 0,61 

 

Tabell 8.2 visar att en relativt normal körning på linje 434. sträckan Gustavsberg 
Stavsnäs bitvis utsatte resenären för accelerationer i sidled som motsvarar hård körstil. 

 
En frekvensanalys av accelerationerna visar följande mönster. 
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Figur 8:10  Frekvensanalys av lugn och hård körning på slinga i Gustavsberg samt 
normal bussfärd på Värmdö med linje 434. 

Man kan se ökad svängningsaktivitet runt 0,13 Hz, 1,25 Hz 0ch 12,5 Hz. (Vi hoppas att 
denna regelbundenhet vid varje 10-dubbling inte är en defekt i mätsystemet.) Den stora 
amplituden, särkilt i x-led, vid 0,13 Hz ligger nära åksjuke-maximum vid 0,2 Hz.  
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8.3 Accelerationsprofiler i linjetrafik 
 
Under 2008 har accelerationsdata uppmätts på ett antal (relativt godtyckligt) utvalda 
turer med bussar och tunneltåg i Stockholm. Syftet med att göra inledande systematiska 
studier har varit att: 

- bekanta sig med mätsystemen 
- få en överblick över utseende och nivåer på accelerationer i kollektivtrafiken 
- indikera variationer mellan olika förare 

- grovt jämföra olika trafikslag; tunnelbana och buss 
Allra först provades mätsystem med små accelerometrar av kapacitiv typ inbyggda i IC-
kretsar (STMicroelectronics EK3LV02DL). Data överfördes analogt eller via USB till 
en lättvikts (IBM) PC. 
I flera strukturerade mätomgångar har (med hjälp av studenter) data insamlats från tre 
typer av kollektivtrafik i Stockholm. Totalt insamlades under åren 2007 och 2008 204 
st. accelerationsprofiler i fordon i ordinarie trafik. 62 av dessa insamlades i tunnelbanan. 

 
Tabell 8.3 Första mätomgång för accelerationsprofiler i ordinarier trafik 

Färdmedel Linje / sträcka Datum Antal mätta 
enkelturer 

Tunnelbana Röd linje, delsträcka 
Gamla Stan – Stadion / 
Karlaplan  

Juni 2008 + 
juli 2007 
Aug 2008 

20+20 = 40  
 

11 + 11 = 22 

Innerstad blåbuss Linje 4, delsträcka 
Stadion – Odenplan 

Juni 2008 
Aug 2008 

13+13 = 26 
15 + 15 = 30 

Förortsbuss Linje 515, delsträcka 
Odenplan – Dalvägen, 
Solna 

Juni/juli 2008 
Aug 2008 

14+14 = 28  
14+14 = 28  

Innerstad röd buss Körsbärsvägen – 
Hamngatan (Gallerian) 

Okt  2008 15 + 15 = 30 
enkelturer 

 
Under dessa turer har accelerationer uppmätts i x, y och z-led med samplingsfrekvensen 
40 Hz. Accelerometrarna mäter ner till 0 Hz, dvs. statisk acceleration. 
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I det inledande skedet av projektet användes indikatorn ”celeration” för att jämföra 
komforten vid olika körningar. I figuren nedan visas en sådan enklare analys av en tur 
med bil, två med SL-buss, två med tunneltåg och två med pendeltåg. 
 

Figur 8:4  Celerationsvärden i x, y och z-led för åkturer med bil, buss, tunneltåg och 
pendeltåg. 

Figuren visar att celerationen i x-led är ungefär lika stor oberoende av trafikslag. I 
sidled, y, gav tunnelbanan låga värden och vertikalt (z) gav spårtarfik mycket lägre 
vården än busstrafik. 

En mer avancerad användning av detta dataunderlag görs i avsnitt 10.3.



Körstilens betydelse 

 

 

71 

 
9. Huvudstudie; analys och resultat   
Huvudstudien bestod av ett experiment med försökspersoner ombord en inlånad SL-
buss. Det här kapitlet beskriver både experimentets uppläggning och analys av 
resultatet. 

9.1 Pilotstudie med försökspersoner i fält 
För att utveckla en metod för undersökning av samband mellan förares körstil och 
passagerarnas upplevelser genomfördes måndagen den 1 juni 2009 kl. 13 -15.30 ett 
prov i fält. Provet genomfördes med en Scania 12m etanolbuss från Busslinks körskola. 
Förare var instruktör LG Gutafsson. 8 KTH-studenter var försökspersoner. 

En 10 min långa slinga i Bredäng var provbana. På slingan finns 8 hållplatser. 7 av 
dessa är ordinarier SL- hållplatser. Ett varv på slingan tog ca 10 minuter.  

Slingan kördes efter 8 olika körmönster. De olika mönstren specificerades med hjälp av 
en statistisk design. Designen innehöll 5 attribut i vardera två nivåer. Attributen och 
nivåerna var:  
 
Tabell  9.1  Statistisk design med 8 körmönster  för det första  körprovet i Bredäng. 

Körmönster/ 
profil/ 

Acc/retard Ryck Krängning Kurva Pump/ 
symaskin 

1. Mjuk Mjuk Mjuk Mjuk Jämn 
2. Hård Mjuk Mjuk Hård Jämn 
3. Mjuk Hård Mjuk Hård Ojämn 
4. Hård Hård Mjuk Mjuk Ojämn 
5. Mjuk Mjuk Hård Hård Ojämn 
6. Hård Mjuk Hård Mjuk Ojämn 
7. Mjuk Hård Hård Mjuk Jämn 
8. Hård Hård Hård Hård Jämn 

 
                             
Försökspersonerna fick utvärdera varje körning mot 5 olika bedömningsmått. Det fanns 
dels 5 körstilsmått och 5 olika komfortupplevelsemått. 
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Figur 9:1  Pilotstudie med studenter som försökspersoner, juni 2009. 

Accelerationer registrerades med Dactron instrument och accelerometrar, en lätt PC 
med ett enkelt accelerometerkort, ett mätsystem CM1 från … och med Busslink 
körskolas körstilsmätare. 
Utifrån resultaten från denna pilotstudie utvecklades en huvudstudie med 
försökspersoner som fick åka buss på liknande sätt som studenterna. 

9.2 Huvudstudiens uppläggning 
I huvudstudien användes försökspersoner som fick åka en provslinga som 
busspassagerare, på liknande sätt som i pilotstudien. En förare agerade som att han 
körde med olika körstilar, som hos åtta olika förare.  

Av pilotstudien drogs några slutsatser: Fyra attribut/dimensioner av körstil valdes för att 
vara hanterbart och för att begränsa behovet av experiment. Huvudstudien bygger i stor 
utsträckning på de hypoteser som redovisas i avsnitt 3.3.2 . Dessa leder till att man bör 
undersöka betydelsen av: 

• Kvasistatiska accelerationsnivåer vid start och broms 

• Kvasistatiska accelerationsnivåer/ sidokrafter vid kurvtagning 
• Ryck, främst vid inbromsning 

Ojämn körning med ojämn hastighet 

I pilotstudien hade vidare tio upplevelsemått testats. I huvudstudien utvaldes tre, 
nämligen: 

• förarens skicklighet 

• hastighet 

• komfortupplevelse, ”komfortbetyg” 

Försökspersonerna satt poäng på sin upplevelse av dessa tre mått efter varje varv på 
provslingan. 



Körstilens betydelse 

 

 

73 

 

9.2.1 Experimentets praktiska uppläggning 

Det beslutades att använda samma provslinga som i pilotstudien; en ca 3,4 km lång 
slinga i Bredäng. På slingan finns 8 hållplatser. 7 av dessa är ordinarie SL- hållplatser. 
Ett varv på slingan tog knappt 10 minuter. 
 

 
 
Figur 9:2  3,4 km lång körslinga i Bredäng med hållplatser för huvudstudiens 
experiment. Den största punkten markerar utgångshållplatsen och slingan kördes 
medurs.  

Slingan kördes efter 8 olika körmönster. De olika mönstren specificerades med hjälp av 
en statistisk design. Designen innehöll fyra attribut i vardera två nivåer. Attributen och 
nivåerna var: 
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Tabell 9.2  Huvudstudiens experimentella design med åtta olika körprofiler.  

Körstil/ 
körprofil 

Acc/retard Ryck Kurva Pump/ symaskin 

1. Mjuk Mjuk Hård Ojämn 
2. Hård Hård Mjuk Jämn 
3. Hård Hård Hård Ojämn 
4. Mjuk Hård Hård Jämn 
5. Hård Mjuk Hård Jämn 
6. Hård Mjuk Mjuk Ojämn 
7. Mjuk Mjuk Mjuk Jämn 
8. Mjuk Hård Mjuk Ojämn 

 

Föraren skulle föreställa 8 olika förare med 8 olika körstilar. 

 
Figur 9.3  Föraren LG Gutafsson som skulle föreställa åtta olika förare med olika 
körstilar. 

Proven med försökspersoner genomfördes i tre omgångar enligt nedanstående tabell: 

Tabell 9. 2  Data för de tre försöksomgångarna  

Omgång Datum och tid Antal fp Sittande/stående 

1 09-09-17, fm 9 9 / 0 

2 09-09-17, em 20 20 / 0 
3 09-11-05, kväll 22 10 / 12? 

Summa  51 39 / 12 
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Förarens skicklighet 
 

 
extremt 

Låg 
 extremt 

Stor 
 
 

  

Hastigheten 
 

 
extremt 

Låg 
 extremt 

Hög 
 
 

  

Åkkomforten 
 

 
extremt 

Dålig 
 extremt 

Bra 
 

 
 
Körde denna förare tillräckligt bra? 
�  Ja �  Nej �  Vet ej/likvärdigt  
 
Var denna åkkomfort tillräckligt bra? 
�  Ja �  Nej �  Vet ej/likvärdigt  
 
 

 
Figur 9:4  Utdrag ur svarsenkäten med de tre skalor respondenterna fyllde i efter varje 
körprofil. Respondenterna uppmanades att sätta ett kryss på varje linje. 
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Vid de tre körningarna på provslingan insamlades  

- Betyg rörande skicklighet, hastighet och åkkomfort från de 51 
försökspersonerna. 

- Svar på vissa bakgrundsfrågor. 

- Uppmätta accelerationer i tre riktningar från de 24 (=3*4) körningarna. 
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Figur 9:5  Medelvärden av försökspersonernas acceptans (betyg)  av olika körprofiler. 

Diagrammet ovan (figur 9:5) visar andelen försökspersoner (fp) 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. Om man jämför acceptansgraden av profilerna 2 och 3 skulle man tro att de 
körsätt som skiljer hos körprofilerna inte betyder något. Så är det inte. Nästföljande 
serie av digram visar att alla fyra körsätt betyder något för acceptansen. 

9.2.1 Åksjuketendens 

I det tredje experimentet, ”kväll”, uppgav relativt sett fler personer att de kände sig 
åksjuka. 
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9.3 Dataanalys 
Dataanalysen innehöll huvudsakligen två steg: 

1.  Framtagande och tillämpning av indikatorer på uppmätta accelerationsdata. 
2. Tillämpning och utprovning av olika indikatorer/ mått gentemot passagerarnas 
komfortbetyg. 

Steg 1 har huvudsakligen gjorts i Excel och Matlab medan steg 2 har genomförts i 
statistikprogrammet SPSS. 

Till att börja med, före steg 1, har accelerationsdata undersökts översiktligt. Till 
exempel har nedanstående accelerationskurva skrivits ut med hjälp av Excel (figur xx). 
 

 
Figur 9:6 Utskrivna mätdata från körprofil 3. De fyra typerna av antagna 
komfortstörningar, hög kvasistatisk retardation, hög sidoacceleration i kurva, ojämn 
”pump”körning och ryck har markerats. 

 

Figur 9.7 nedan visar olika körstilar med fyra körsätt. Dessa genererar olika datafiler 
med accelerationsvärden som är indata till framtagning av mätvärden baserade på de 
skapade indikatorerna/ måtten. Mätvärdena matas sedan in i en datafil med 
försökspersonernas poängsättning. I steg 2 samkörs de skapade måtten med komfort- 
och körskicklighetspoängen.  
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Figur 9:7  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. 

 
Ett enkelt sätt att se huvudeffekterna av olika körsätt är att sätta in medelvärden av 
betygen för alla de körningar där de var av hög respektive låg nivå. Se figur 9.8. 
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Figur 9:8   Grad av acceptans vid olika nivåer av de fyra olika körsätten. Lägre 
acceptans, längre röd stapel, innebär att nivån varit låg i alla de fyra profiler som 
ingår. 

 

9.3.1 Korrelationer 

Korrelation mellan körprofil och poäng från försökspersoner 
Åtskilliga statiska analyser har genomförts med i huvudsak följande indata: 

- 8 körningar med de fyra olika körsätten 

- Försökspersonernas gradering av körstil och upplevd komfort 
- Försökspersonernas acceptans av åkkomforten (ja, nej, kanske) 
- En mängd framtagna indikatorer 
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Tabell  9.3  Korrelationer mellan körsätt (kolumn 1) och bedömningspoäng (kolumner 
3-5) 

 
Tabellen visar att körskicklighetsbetyget beror mest på rycknivån men har rätt tecken 
och är signifikant för alla körsätten. Hastighetsbedömningen beror mest av körsättet 
sidoacceleration men även accelerationsnivån. Den beror knappast av rycknivån och 
inte alls av ojämn hastighetshållning. Till sist komfortupplevelsen. Denna beror liksom 
skicklighetsbetyget av alla fyra körsätten och främst av rycknivån. En liten 
nyansskillnad kan märkas: Rycken påverkar komfortupplevelsen mer, medan 
accelerationsnivån påverkar skickligheten mer, relativt sett. 

9.3.2 Resultat från regressionsanalys 

I detta avsnitt redovisas resultat från två olika modelltyper, dels logistisk regression 
eller logitmodell och dels linjär regression. Som beroende variabel i den senare används 
poängen från de individuella bedömningarna av komfortupplevelsen, vilka angavs på en 
skala (0 – 100 mm). Som beroende variabel i den logistiska regressionen används en 
binär variabel som bygger på svaret på frågan om komforten var tillräckligt bra. 

Grundmodell med körprofilen som indata 
Den profil föraren körde efter är i SPSS kodad som -1 för ”mjukt” och +1 för ”hårt” 
variabelvärde. Se tabell 9.4. 

Två grundmodeller visas, först en logistisk sedan en linjär regressionsmodell. 

Körsätt  Skcklighets-
betyg 

Hastighets-
bedömning 

Komfort-
upplevelse 

Pearson Correlation -.189** .194** -.239** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

Accelerationsnivå 
(låg/hög) 

N 406 406 406 

Pearson Correlation -.488** .093 -.543** 

Sig. (2-tailed) .000 .061 .000 

Rycknivå 
(låg/hög) 

N 406 406 406 

Pearson Correlation -.220** .289** -.202** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

Sidoacceleration i 
kurvor (låg/hög) 

N 406 406 406 

Pearson Correlation -.262** .023 -.253** 

Sig. (2-tailed) .000 .646 .000 

Ojämn hastighetshållnig 
(pumpning) (nej/ja) 

N 406 406 406 
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Tabell 9.4  Logistisk regressionsmodell för komfortens beroende av körstilen. Indata I 
denna modell är designen och svaren på om komforten är tillräckligt bra. 

LOGISTISK REGR B       S.E. Sig      

Accelerationsnivå -0,6770      0,1790  0,0002  - 

Ryck -1,4825      0,1876  0,0000  - 

Sidoacceleration i kurvor -0,8291      0,1796  0,0000  - 

Ojämn hastighetshållning (pumpning) -0,9699      0,1805  0,0000  - 

(Constant) -1,0610      0,1390  0,0000 

 
I nästa tabell, 9.5 visas resultatet av en linjär regression mellan upplevd komfort och de 
olika körsätt föraren var instruerad att följa. 
 
Tabell 9.5 Linjär regressionsmodell för komfortens beroende av körstilen. Indata I 
denna modell är den experimentella designen och beroende variabel är 
komfortbedömningen. 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

LINJÄR REGRESSION B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 38.108 .999  38.157 .000 

Accelerationsnivå -6.426 .999 -.237 -6.434 .000 

Ryck -14.691 .999 -.542 -14.710 .000 

Sidoacceleration i kurvor -5.490 .999 -.203 -5.497 .000 

1 

Ojämn hastighetshållning 
(pumpning) 

-6.804 .999 -.251 -6.812 .000 

a. Dependent Variable: Komfortupplevelse   r2 = 0,45 

 
Grundmodellen visar att alla hårda körsätt minskar komforten. Störst påverkan har 
rycken, i första hand stoppryck. De påverkar upplevelsen ungefär dubbelt så mycket 
som de andra hårda körsätten. Därnäst kommer ojämn hastighetshållning och 
accelerationsnivå. Den senare ska tolkas som hårda inbromsningar, men utan ryck i sig. 
Minst betydelse i detta experiment hade sidoaccelerationen. Det kan bero på att det var 
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svårt att på denna provslinga åstadkomma starka sidoaccelerationer utan att köra mycket 
och otillåtet fort. 
Genom upprepade prov av modeller har de personer som uppgav att de ofta blir störda 
av körstilen befunnits påverka komfortbetyget mer. Dessutom gav man i medel lägre 
betyg under omgång 2 än under omgångarna 1 och 3. Det syns i nästa 
regressionsmodell. Även i denna är alla variabler strikt signifikanta på en hög nivå. 
 
Tabell 9.6  Regressionsmodell för komfortens beroende av körstilen. Denna modell 
inkluderar även “oftastörd” och “omgång 2”.. 

 
Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 50.958 3.102  16.426 .000 

Accelerationsnivå -6.265 .971 -.232 -6.453 .000 

Ryck -15.020 .971 -.557 -15.471 .000 

Sidoacceleration i kurvor -5.555 .971 -.206 -5.722 .000 

Ojämn hastighetshållning 
(pumpning) 

-6.490 .971 -.241 -6.685 .000 

Oftastörd -7.632 1.740 -.192 -4.386 .000 

1 

Omgång2 -3.854 1.200 -.140 -3.211 .001 

a. Dependent Variable: Komfortupplevelse   r2 = 0,485 

 
Modellen visar att såväl Oftastörd som Omgång2 är signifikanta. För att få en bra 
utvärdering av mätdata i den slutliga modellen kommer dessa faktorer att behållas i 
estimeringen av indikatorer (se nästa avsnitt).
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9.4 Framtagande av mått/ indikatorer 
Syftet med fältstudien är att ta fram indikatorer och mått för dålig åkkomfort. 
Indikatorerna bör spegla sådana körsätt som resenärerna inte tycker om. Det senare får 
ta sig uttryck i den upplevda komfortnivån, även om man kunde tänka sig andra orsaker 
till att man inte tycker om körstilen. 

9.4.1 Körsätt och obehag som indikatorerna ska spegla 

Man skulle kunna tänka sig att ha en enda aggregerad indikator för (dålig) komfort och 
därmed sammanhängande körstil. En indikator som bygger på en vektorsumma av 
vibrationer i alla riktningar skulle kunna vara en sådan. Vibrationerna kan filtreras för 
att återspegla hur de påverkar resenärerna ombord. 

Ett mera disaggregerat sätt att mäta och skapa mått är att dela upp olika körsätt och 
därmed komfortpåverkan. Här nedan ges några principer för sådana mått: 

  Indikatorn ska visa på vilket sätt föraren kör dåligt 
Detta innebär att det bör framgå om föraren bromsat för hårt, åstadkommit ryck, kört för 
fort i kurvor eller kört med ojämn fart. 

  Indikatorn ska visa på vilket sätt resenären påverkas 
Detta innebär att det bör framgå om passagerare har svårt hålla balansen, finner resan 
obekväm eller får åksjukesymtom. 
  Indikatorerna bör gå att slå ihop 
Eftersom det är tänkt att föraren ska kunna få en eller två typer av varningssignaler så är 
det bra om man kan väga betydelsen av de olika indikatorerna. De vägda signalerna kan 
summeras. 

  De insignaler man mäter på bör vara oberoende av varandra 

Om indikatorerna hänger för mycket ihop, om de korrelerar för mycket, så kan det vara 
svårt att uppfylla tidigare krav på separerbarhet. Tyvärr är det ganska svårt att hitta 
mätsignaler ur vilka man kan hitta oberoende indikatorer. 
  Vägens geometri, ojämnhet och skick bör inte betyda för mycket 

Projektet avser att ta fram råd och algoritmer för komfortabel körning och då bör inte 
den väg man kör på spela in för mycket. Däremot är det rimligt att den samlade 
komfortbedömningen sjunker då vägen är dålig. 
  Indikatorerna och måtten bör kunna användas för att styra ett förarhjälpmedel och ett 
utbildningshjälpmedel  

En indikator som ska styra ett förarhjälpmedel bör bygga på ögonblicks- eller 
korttidsvärden med t.ex. högst 5-30 sek. fördröjning.  Indikatorer för utbildning kan 
bygga på samma men även på ackumulerade värden, t.ex. summor av händelser. 
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 Måtten ska vara lättolkade 

Detta innebär att ett parametervärde bör visa den relativa betydelsen av de olika måtten 
i förhållande till varandra. Man bör t.ex. beräkna medelvärden av summor så att vi för 
enheten m/s2 eller m/s3. 

9.4.2  Förslag på indikatorer och test av dem 

  Vibrationsindikatorer 
ISO2631-normen bygger på att man mäter accelerationsamplituder vid olika frekvenser 
och innehåller vägningskurvor för dessa. ISO2631 kan användas för högre frekvenser. 
Den ska då fånga upp påverkan från t.ex. en dålig vägbana. Eventuellt räcker det att 
mäta vertikala vibrationer. 

För åksjuka finns ett speciellt ISO2631-filter för åksjuka. Detta visar att människans 
känslighet är som störst vid 0,2 Hz. Eventuellt bör en litet bredare frekvensband neråt i 
frekvens användas. Då får man med korta kvasistatiska rörelser. 

Indikatorer för ryck 
Svårigheter med att karakterisera ryck behandlades i avsnitten 4.2.1 och 5.2.3.  
Nivån på tillåtna ryck kan sättas utifrån vad de helst skulle vilja ha, vad resenärerna 
”tål” och vad som är teoretiskt/praktiskt möjligt. Svårigheten är snarast att identifiera en 
indikator som beskriver ryck utifrån de negativa upplevelser resenärerna har. 

Vi skulle kunna dela upp ryck i två grupper; småryck och accelerationssprång. 
• Småryck eller skakningar uppkommer t.ex. när man kör på en ojämn vägbana. 

De kan också orsakas av en växellådans växlingar eller av en tunnelförares 
anpassning till hastighetsgränsen. 

• Accelerationssprång är sådana ryck som ger en påtaglig förändring; ett språng i 
accelerationsnivån. Det mest typiska exemplet är det stoppryck som blir när en 
förare av buss eller spårfordon inte släpper på bromsen strax innan fullständigt 
stopp. 

Ett exempel på ”småryck” är de som uppstår vid växellådans växlingar. Med dagens 
tekniska möjligheter för drivsystem ska växlingar inte behöva ge några ryck i praktiken. 
Mer preciserat bör majoriteten av resenärer, säg, minst 95 %, inte alls lägga märke till 
några ryck vid acceleration. (Detta beror dock på om man frågar dem eller ej, dvs. om 
de görs uppmärksamma på ryck.) 

En fråga rör vilken gränsfrekvens som skall användas för de lågpassfilter som används 
för att filtrera ut de signaler som påverkar resenärernas balans. Det handlar då om hur 
de kvasistatiska krafterna ska mätas. Man kan inte beakta alltför kortvariga 
accelerationer som kvasistatiska. Det kan också handla om hur lång tid en ny 
accelerationsnivå behöver vara för att man ska beakta händelsen som ett störande ryck. 
Till sist handlar det även om hur lång tid som måste gå mellan gas och broms för att 
man ska uppfatta ojämn körning som obekväm. 
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En källa uppger att människokroppen börjar följa med i sinusrörelser vid frekvenser 
under 1-2 Hz. Gränsfrekvensen beror bl.a. på kroppens stöd och orientering. Det tyder 
på en tidskonstant om strax under 1 sekund. 

 

 
Figur 9:5  Skiss till hur ett ryck kan beskrivas med accelerationssprång och stigtid. 
Nivåerna före och efter rycket bör ha viss varaktighet. 

 
Förslag till ryckindikator 

En ryckindikator bör ta hänsyn till accelerationsnivån före och efter rycket samt 
stigtiden eller derivatan av accelerationen (det matematiska rycket). Den kan bestå av en 
vägd summa av accelerationssprånget och derivatan.  

9.4.3 Test av ytterligare indikatorer 

Olika indikatorer testades i regressionsmodeller. I grundmodellen utgick vi från de 
instruktioner som gavs föraren genom den experimentella designen. En sådan analys 
implicerar att alla ryck är lika hårda och alla mjuka respektive hårda inbromsningar görs 
lika av alla förare alla gånger. Därför blir resultatet föga generaliserbart. I stället bör 
storleken på de studerade fordonsrörelserna användas som indata i analysen. Detta har 
diskuterats i avsnitt 9.3(.2) om indikatorer. 

Ett stort antal indikatorer har konstruerats och provats. Många av dessa fungerar men 
mer eller mindre bra. De har också bieffekter. Ett problem är att de indikatorar som 
tagits fram korrelerar med flera av de påbjudna körstilarna enligt den statistiska 
designen. De är alltså inte helt ”rena”. 
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Tabell 9.7  Lista som visar designvariabler och en del av de framtagna/ provade 
indikatorerna. Se text. 

Designvariabler i 
grundmodellen 

Mäter Enhet Skala 

Accret (0/1) Fartökning och bromsning  -1/+1 2:1 

Ryck (0/1) Ryck vid stopp  -1/+1 2:1 
Kurva (0/1) Sidoacceleration pga hög hastighet i 

kurvor och vägkosrningar  
-1/+1 2:1 

Pump (0/1) Ojämn körning  -1/+1 2:1 
Konstruerade indikatorer 
XRMSusb Rms-värdet av accelerationer i X-led 

(motsvarande även för Y och Z-led) 
m/s2 1:1 

X95usb 95%-percentilen av X-värden (Y,Z) m/s2 1:1 

a2_1s, a2_2s... 
a3_1s, a2_2s.. 
osv. 

Stegfunktion för ryck 
Accelerationssprång 0,2 m/s2 
Medelvärdestid 1 s före och efter 

Antal 
gånger??
? 

stor 

Jerkamp5 /6    
Jerkmean6   1:1 ? 

Stoppryck De åtta största rycken m/s3 stor 
Xacc95   1:1 
Xjerk95   1:1 

Brms 2s/5s/8s Löpande rms-värde av retardation  
tidsfönster 2/5/8 sek… 

 1:1? 

Broms95 95 %-percentil av retardationen  1:1 
liten? 

Pump_3_2   1:1 ? 

Xacc02Hz95% 95%-percentil av åksjukefiltrerade X-
accelerationer 

m/s2 1:1 
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Tabell 9.8  Resultat från en regressionsanalys. Oberoende variabler är olika förslag på 
indikatorer och beroende är åkkomfortpoäng. Se text. 

Indikator/ mått Beta T-värde Signifikans 

”Stoppryck” -0,51 12,5 0,000 
”Broms95%” -0,25 6,6 0,000 
a15 1sek -0,23 5,6 0,000 

Stående -0,04 0,9 0,348 
Omgång2 -0,15 3,3 0,001 
Ofta störd -0,24 5,2 0,000 

 
Den framtagna indikatorn ”stoppryck” fungerar bra. Den ger en hög och mycket 
signifikant förklaringsgrad. Dessutom visar korrelationsanalys att den korrelerar starkt 
med experimentets designvariabel ”kör ryckigt”. 

De andra indikatorerna ”Brom95%” och ”a15 1 sek” ger också starkt signifikanta 
värden. Dessutom finns tre andra faktorer med, vilka alla förbättrar modellens 
förklaringsgrad. Modellen innehöll ingen indikator som kunde fånga upp hård 
kurvtagning med sidoaccelerationer. 

Faktorn ”sående” är inte signifikant. Den visar alltså att stående inte gav lägre betyg åt 
åkkomforten. De som angivit att de ofta är störda vid bussresor gav lägre betyg. 
Modellen visar även att de som deltog i omgång 2 gav lägre betyg. Det kan bero på en 
incident med en man som fick påtagligt ont i sin tidigare skadade rygg. 

9.4.4 Slutliga mått/ indikatorer – rekommendation 

De slutliga måtten eller indikatorerna ska användas för att räkna ut komfortnivån och 
olika orsaker till denna vid de körningar som analyseras. För att komfortnivån ska 
hamna lagom högts behövs först en konstant (k). 

€ 

Komfort = k + Xrms × Ax +Yrms × AY + Stoppryck × Ax + Pump × Ax   [% av 100 mm] 
Anledningen till att komforten mäts i procent av 100 mm är att denna skala användes 
vid testkörningarna med respondenter. Denna skala kan jämföras med svaren på frågan 
om komforten var acceptabel eller inte. I grova tal accepterar man komforten då 
medelvärdet av försökspersonernas betyg var lägre än ca 40 mm. Vid nivåer över ca 60 
mm accepterades komfortnivån inte: 
 

Accepterar du denna komfortnivå? Betygsmedelvärde för komfortupplevelse 

Ja ≤ ca 40 mm (40 %) 

Kanske Ca 40 – 60 mm (40 – 60 %) 
Nej ≥ ca 60 mm (60 %) 
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De indikatorer som tagits fram ur data från fältexperimentet har designats för att på 
bästa sätt fånga upp vad försökspersonerna utsattes för under ett varv på slingan. 

 
Tabell 9.9   Slutliga framtagna indikatorer 

INDIKATOR MOTSVARAR VÄRDE MULTIPLICERAS 
MED 

 

Konstant (k) Sätter bias    

XRMS 
(xrmsusb) 

Acceleration & 
retardation, 
effektivvärde 

-21,8 Acc(X)  

YRMS 
(yrmsusb) 

Sidoaccelerationer 
effektivvärde 

-25,0 Acc(Y)  

Stoppryck De starkaste rycken -0,489 Acc(X)  

Pump_3_2 Ojämn körning 
”pumpkörning) 

-20,8 Acc(X)  

 
I korthet kan indikatorerna beskrivas så här: 
 
R.M.S. [usb_rms.m] 

1. Effektivvärdet, r.m.s, beräknas som ett värde för hela körningen  
Detta görs separat för accelerationer i längs- och sidled.  

 

XRMS och YRMS är det kvadrerade medelvärdet av en mätsignal som samplats med 40 Hz. 
Den övre gränsfrekvensen är därför som högst 20 Hz. 
 

StoppRyck [usb_jrk95.m] 

1. Accelerometerdatat filtreras med ett lågpassfilter av 
Butterworth-typ (brytfrekvens 8Hz) 

2. Rycket deriveras fram ur accelerometerdatat 
3. Ryckets åtta största toppvärden i längsled (x-led) identifieras 
4. Slutligen beräknas 95-percentilen av de åtta toppvärdena 

 

Pumpkörning [usb_pump.m] 

1. Antalet lokala max- och minvärden beräknas i längsled (x-led) 
2. Antalet värden normaliseras för den tid som acceleration och 

retardationer sker.  
 
Pumpning mäts med en indikator som beräknar hur många tillräckligt tydliga 
pumpningar som sker per en viss tid. Indikatorn Pump_3_2 räknas ut enligt följande: 
 
1. Börja från tiden 0 med att söka ett maximum. 
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2. Gå framåt ett steg i taget och se om värdet (x-acc) i punkten är större än de 
föregående. Spara det i så fall som ett potentiellt maximum. 
3. Ifall värdet är mindre än nuvarande maximum, kontrollera om skillnaden mellan 
värdet och maximum är större än tröskelvärdet. 
4. Ifall tillräckligt många (dvs. fler än tröskelvärde nr 2) värden i rad har uppfyllt (3) så 
fastslås att senaste hittade maximum verkligen är ett maximum. 
5. Börja om från den första punkten som uppfyllde (3). 
6. Upprepa (2)-(5), men för att hitta minimum. 

7. Upprepa (2)-(6) tills hela filen är genomkörd. 
8. Antalet punkter där värdet (x-acc) var olika noll räknas. 
9. Antalet hittade maximum och minimum divideras med värdet från (8) och 
multipliceras med 400 (antal per 10 sekunder) för att få en lämplig storleksordning. 
 
Dessa indikatorer har tagits fram för att passa experimentet där en provbana på 3 km 
avverkades. 
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10. Analys av reguljär trafik 
 
I detta kapitel visas resultat från en stor mängd mätningar av åkkomforten i bussar och 
tunneltåg i vanlig trafik. 

10.1 Processen för uppmätning 
Figuren nedan visar hur åkkomforten i vanlig linjetrafik räknats fram.  
Under 2007 och 2008 har fordonsrörelser uppmätts med accelerometer kopplad till en 
laptop PC. En del av mätningarna har utförts av Karl Kottenhoff men många av de 
upprepade mätningarna på olika linljer har gjorts av studenter. 
Under hösten 2008 genomfördes huvudstudien med försökspersoner. Denna har 
beskrivits tidigare.  
Under 2009 har fyra indikatorer tagits fram med hjälp av resultaten från experimenten i 
huvudstudien. Dessa indikatorer har använts för att tolka den stora mängden av mätdata 
från mätningarna i reguljär trafik.  
 

Uppmätning av
fordonsrörelser/
accelerationer i
trafik

Huvudstudie
med experiment
och
försökspersoner

Känsligheter för
olika typer av
okomfortabel
körning

 
Figur 10:1   Med hjälp av de känslighetsparametrar som fås av huvudstudien kan 
analys av åkkomforten i reguljär trafik göras. 

Mätningarna i reguljär trafik föregicks av mätningar av accelerationsdata i simulerad 
trafik, dvs. trafik där vi bad en provförare köra på visst vis. Därefter analyserades 
resultaten. 
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10.2 Åkkomfort i hård och mjuk körning 
Instruktionsförare från Nobina (f.d. Swebus) har kört enligt projektets önskemål. Det 
har omfattat körning dels i innerstaden, dels i förort på sträckan Gustavsberg - Stavsnäs 
(linje 433/434). På några utvalda sträckor gjordes tester med extra mjuk respektive extra 
hård körstil. 

 

 

Figur 10:2  Komfortvärden för lugn respektive hård körning på två delsträckor vid 
Gustavsberg och på väg mot Stavsnäs. 

Diagrammet visar två par av hård respektive mjuk (lugn) körning. Föraren har själv 
avgjort hur mjukt respektive hårt han kunnat köra. Av diagrammet framgår att, vid hård 
körning, åkkomforten försämras på grund av: 

- Nästan dubbelt så högt utslag, diskomfort, för gas-broms indikatorn. 

- Dubbelt så hög diskomfort-bidrag pga. hård kurvtagning. 
- Nästan dubbelt så hög diskomfort-bidrag pga. stoppryck. 
- Mer än dubbelt så hög diskomfort-bidrag pga. ojämn hastighet (pump-körning). 

Sammantaget visar de två lägre staplarna en nivå, ca. 45,  som accepteras av de flesta 
passagerare medan de två hårda körningarna inte skulle accepteras av närapå någon 
passagerare. 

10.3   Åkkomfort i ordinarie buss- och spårtrafik 
Här ges exempel på konstaterade åkkomfortnivåer för accelerationer och ryck i 
ordinarie trafik, samt en kort diskussion om förarens roll. 

10.3.1 Åkkomfortnivåer 

Man kan ifrågasätta om det är lämpligt att ha samma eller olika indikatorer och normer 
för åkkomfortnivåer i buss som i tågtrafik.  
Som exempel på accelerationsnivåer i spårtrafik visas följande tabell: 
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Tabell 10.1  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/s3   

Tunneltåg (C20) Ca 1,3 m/s2 Ca 1,3 m/s3 Ca 1 m/s3  

Pendeltåg Ca 0,9 m/s2 ??    
SL-buss 1,5 – 2,0 Upp till ca 3  Upp till ca 3 
     

 
Nivåerna 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 
buss-fordonen med gummihjul och helt manuellt manövrerade bromsar kan köras 
hårdare, dels på att förarna utnyttjar möjligheten att köra olika. 
 

 
Figur 10:3  Åkkomfortvärden för några fall i reguljär kollektivtrafik, baserade på den 
metod som utvecklats i projektet. 
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Samma normer i buss- som spårtrafik? 
Det som framför allt talar för samma normer är att det handlar i princip om samma 
resenärer. Dessa kan oftast själva inte välja om de bör ta buss, tunnelbana, spårvagn 
eller tåg för en specifik resa. (I tåg inkluderas i fortsättningen även tunnel- och 
spårvagnståg.) Det som främst talar mot att ha samma normer är att förutsättningarna 
för god åkkomfort är så mycket högre i tåg än i buss. Det handlar dels om skillnader i 
geometri och farbana, dels om bussens möjligheter att accelerera och bromsa starkt. 
Nedanstående uppräkning innehåller en del argument eller skäl för och mot att ha 
samma normer. 

För samma normer: 
Marknaden för lokal- och regional kollektivtrafik är inte uppdelad mellan dem som kan 
fritt välja på buss- respektive tågtrafik. Det är ”samma” resenärer som hänvisas till det 
ena eller det andra. 
Den som erbjuder trafiken vill kanske erbjuda en lika hög komfortnivå oavsett denne 
satsar på buss- eller spårtrafik. 
Normer kan vara satta för att de resande inte ska känna obehag under resan. Man kan 
säga att det finns hälsoskäl att ha samma normer. 
Det kan vara ett sätt att höja busstrafikens status och attraktivitet. (Detta gäller i Sverige 
och liknande länder – på några håll kan det tvärtom vara så att spårtrafiken bör 
förbättras komfortmässigt för att bli lika komfortabel som busstrafiken.) 
I såväl bussar som vägfordon finns möjligheter till nya tekniska lösningar för att minska 
accelerationsnivåer och ryck. Då kan åtminstone en del av kraven/ normerna vara lika. 
Mot att ha samma normer talar: 
Även om det är ”samma” resenärer kan det vara så att toleransnivån är olika när man 
åker buss respektive tåg. I så fall accepterar man högre nivåer vid busstrafik. 
Det kan vara orealistiskt att ha lika stränga krav i busstrafiken. Många vägar är inte så 
bra. Kör man exempelvis buss enligt hastighetsgräns (säg 70 km/tim) så överstiger 
sidoaccelerationsnivåerna ofta vad som tillåts i tågtrafik. Det innebär kvasistatiska 
nivåer om 2-3 m/s2. 
Bussen har större förmåga att accelerera och bromsa starkt, vilket delvis beror på högre 
friktion. Detta används också, vilket bland annat beror på förarnas körstil. 
Trafiksituationen i väg- och spårtrafiken är annorlunda. På väg kör man alltid på sikt, 
vilket kan innebära att man ibland måste bromsa kraftigt eller göra undanmanövrar.  

10.3.2 Hur mycket kan föraren påverka? 

Ett sätt att ta reda på hur mycket föraren kan påverka kan vara att se på de körningar där 
vi bett föraren köra extra mjukt. Detta har dock några brister. Dels är det en orealistiskt 
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. 
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Därför har vi i stället jämfört olika förares körstil och uppmätt åkkomfort med varandra, 
dvs. vi har jämfört olika förare i praktiken. Detta har gjorts blint, dvs. utan att förarna 
visste om att projektet hade en accelerometer ombord. 

Nedanstående diagram visar åkkomforten med 19 olika tunnelbane-förare på sträckan 
Gamla Stan – Stadion. 

 

 
Figur 10:4  Man kan utläsa av figuren 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. 

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 mycket mer gas-broms variationer. 
Våra data visar att mätningen tagit 5 min 54 sek för förare 4 mot 5 min 32 sek för förare 
13. Det antyder att förare 13 körde något snabbare (men det vet vi inte säkert). 
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Figur 10.5   Diagrammet visar 14 turer med linje 4 Odenplan-Östra Station. 

Diagrammet visar för det första att åkkomfortnivåerna är sämre för busslinje på den 
aktuella sträckan än för tunnelbanan, 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. 
 

 
Figur 10:6  Diagrammet visar 14 turer i motsatt riktning med linje 4 Östra Station-
Odenplan. 

Åt det andra hållet finns det ingen förare som utmärker sig lika starkt. Den skickligaste 
får ett åkkomfortvärde strax över 40. 
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Figur 10:7  Diagrammet visar förortslinje 515 i båda riktningar (1-4 resp. 1-3). 

Diagrammet för linje 515 visar att åkkomforten skiljer mer mellan olika turer på denna 
linje än på t.ex. tunnelbanan. Det är bara 2 av 7 förare som hållit åkkomfortvärde under 
50. De tre förare som givit värden kring 70 verkar ha kört ojämnt och med starka 
stoppryck. 

10.3.3 Kan då förarna påverka komforten och hur mycket? 

Mätresultaten visar att svaret är definitivt ja. 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. 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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11.  Hjälpmedel för föraren och operatören 
 
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, och vissa förekommer redan idag. De former av hjälpmedel 
som avses är dels ett som kan användas vid förarutbildning och dels ett som kan 
användas i ordinarie linjetrafik. Dessutom finns det hjälpmedel på marknaden som 
samlar in körstilsdata, dvs. statistik över hur olika förare kör. 
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 pendel som utrustats med 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 antigen 
omedelbart med varningsljud, ljus, vibration, blink, pip eller annat. 
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 kan skapa inverkan på förarnas lön, bränsle förbrukning, och uppföljning av 
klagomål från resenärer. 
Det behövs även ”Kunniga instruktörer / förare med självinsikt och förmåga att 
förklara.” 

11.1 Hjälpmedel för övningskörning 
Vid övningskörning och utbildning i komfortkörning kan man använda en komplicerad 
utrustning än vad man lämpligen bör göra i ordinarie trafik. Det beror dels på att man 
har mer tid och energi att ägna komfortaspekten och dels att man kan behöva skilja på 
olika slags indikationer på dålig körning. Dt kan t.ex. vara lämpligt att ha olika 
indikationer på accelerationer och bromsningar och på sidokrafter på grund av 
kurvtagning. Ett av målen med detta projekt är just att ge anvisningar om vilka 
indikatorer som bör tas fram. 
Hjälpmedel för övningskörning har funnits vid SL’s körskola i Stockholm under många 
år. Under 1980-talet användes en utrustning som byggde på en mekanisk pendel och 
ackumulering av minuspoäng. Man skulle köra en övningsrunda med så få poäng som 
möjligt. 

Entreprenörerna har också vissa förarhjälpmedel. Ett enkelt hjälpmedel som har använts 
är ett kärl med vatten som inte får skvalpas ut. En entreprenör har en relativt avancerad 
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elektronisk mätare. Det går att ställa in vissa känslighetsparametrar och mätaren räknar 
minuspoäng (?) 
Följande indikatorer har varit aktuella vid uppläggningen av fältstudierna med 
försökspersoner: 
1, Kraftig acceleration och bromsning 
2. Kraftiga ryck i längsled 

3. Ojämn körning, ”pumpning”, i form av växlingar mellan broms och ”gas” 
4. För kraftig kurvtagning – sidoaccelerationer 
Utöver dessa indikatorer skulle man kunna inkludera en särskild indikator för 
bränsleförbrukning samt eventuellt en indikator som indikerar diskomfort som beror av 
ojämn väg och väglag. 

Indikatorer för dessa dimensioner skulle kunna visas under eller efter körningen för de 
personer som genomför träningen. 

 

11.2 Hjälpmedel i linjetrafik 
Hjälpmedel som ska användas kontinuerligt har andra krav på att inte störa föraren och 
äventyra trafiksäkerheten. Därför ställs krav på att inte ge för mycket information och 
att ge den via någon kanal som förarna kan acceptera. Det kan vara en ljus, ljud eller 
känsel-signal. Vid utveckling av förarhjälpmedel i USA har man kommit fram till att 
vibratorsignaler i förarstilen fungerar bra. 
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Figur 11:1  Exempel på visuell displayer. Den vänstra: Pilarna aktiveras vid vissa 
gränsvärden. Program AutoGS för iPod Touch och iPhone. Den högra: Akustiska 
larmsignaler aktiveras vid vissa gränsvärden. Program G-FORCE för iPod Touch och 
iPhone 

Det finns åtskilliga applikationer till Apples iPod/iPad och iPhone. Förmodligen finns 
motsvarande utbud för telefoner och pekdatorer av andra fabrikat och operativsystem 
(t.ex. Android). Vi har I projektet inte hunnit göra systematiska genomgångar av 
användbarheten av dessa accelerometer-försedda apparater. En fördel är att såväl 
apparater och program är mycket billiga. 

11.2.1 Hjälpmedel för datainsamling och övervakning 

Falck Sirius använder en ljusdisplay, lysdiodramp, med flera färger. Rätt motsvarar den 
högsta varningsgraden till föraren. Man menar att det är så sällan någon förare varnas 
att ljusdisplayen inte blir ett störande element i körningen. 

Med hjälp av ett övervakningssystem i buss kan man både i realtid och för kontroll 
efteråt övervaka förarens körsätt med mera. Utrustningen kan programmeras att känna 
av energisnål körstil eller okomfortabel körstil. Falck Sirius som tillverkar en sådan 
utrustning kriver: ”Falck Sirius ger en unik överblick över chaufförernas beteende och 
hur de hanterar sina fordon.”  Man uppger sig ha funnit att 10 % av förarna orsakar 90 
% av rapporterna om dålig körstil. 
 

 

 

Figur 11:3  Skiss av övervakningsystem för bl.a. bussförare. (Källa: Falck Sirius 
broschyr om produkten ”Eco Drive”.) 
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  Figur 11.4 Falck´s förardisplay med färgskala i fem steg 

 

VMI AB har 2008 givit ut en beskrivning för ett instrument som kallas Comfort Meter 
och som är avsett att hjälpa föraren. Instrumentet kan ställas in för olika gränsvärden, 
vad vi förstår baserade på signaler som filtrerats med ISO 2631. När ett gränsvärde 
passeras registreras detta som en händelse tillsammans med tidpunkten. 

 

 
Figur 11:4   Komfortmätare från VMI (Vibration Measurements Instrument) 
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12 Diskussion och slutsatser 
 

De översiktliga slutsatserna kan sammanfattas i sju punkter som svar på projektets 
frågor(avsnitt 3).  
Diskussion:  

Komb hård inbrom + ryck 
Pumpkörning är omedvetet och skapar åksjuka (inte bara att man spyr) 
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-dring” 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 . 

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

- 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 tex ”pumpkörning” ökar förekomsten 
av åksjuka kraftigt. 

- 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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