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FÖRORD 
Föreliggande rapport utgör slutrapportering av projektet Förhöjda övergångsställen för alla 
trafikanter som finansierats av Vägverkets Skyltfond; särskilt tack där till Anita Ramstedt. 
Lars Leden har givit oss värdefulla synpunkter på innehållet, allt till förbättring. 
 
Vi vill även tacka Johan Granlund m.fl. på Vägverket Konsult för deras goda insats med 
datainsamling av stötar och vibrationer. 
 
Rapporten behandlar ett för närvarande aktuellt ämne, farthinder. Debatten lär gå vidare och 
vår förhoppning är att denna skrift kan bidraga till något nyttigt i denna fråga. 
 
 
Författarna 
Luleå, juni 2007 
 
 
 

Peter Rosander    Mikael Lyckman    Charlotta Johansson 
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SAMMANFATTNING 
 
 
Forskargruppen trafikteknik vid Luleå tekniska universitet har beviljats medel av Vägverkets 
Skyltfond att genomföra en jämförande studie av gupp. De tre typer av gupp som studerats är 
GP-guppet, även kallat ergoguppet, vägkudde samt platågupp. Enkäter till bussförare har 
skickats ut för att få deras syn som yrkesförare på gupp.  
 
Tre platser har studerats, Karby, Täby och Åkersberga, samtliga i norra Stockholm. Urvalet av 
platser var baserat på att finna de tre typerna av gupp inom ett rimligt närområde samt platser 
med busstrafik. Dessutom har platserna skolor i sin närhet vilket var en annan viktig 
parameter eftersom det genererar en del unga gående samt cyklister.  
 
I projektet har följande datafångstmetoder använts: enkäter till bussförare, mätning av 
fordonshastigheter med laser, videofilmning av de studerade platserna med efterföljande 
kodning av trafikantbeteenden, stöt- och vibrationsmätningar i bussar samt scanning av 
guppens geometri. 
 
Den sammanfattade slutsatsen från detta projekt är att alla studerade gupp har positiva 
effekter på fordonshastigheten, dvs låga fordonshastigheter, och därmed en indirekt positiv 
effekt på oskyddade trafikanters säkerhet och framkomlighet. Alla tre guppen har dock tydliga 
negativa effekter på bussförares komfort och troligtvis även hälsa. Vägkudde innebar minst 
dålig komfort, och ergoguppet samt platågupp gav direkt dålig komfort och innebar stötar och 
vibrationer som påverkar människors hälsa negativt. Effekten av alla gupp är dock mest 
troligt direkt avhängd hur väl guppen är anlagda och underhållna. Dåligt anlagda och 
underhållna gupp ger mest troligt sämre komfort och mer vibrationer än gupp som är rätt 
anlagda och underhållna. 
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1 INLEDNING 
 
 
Forskargruppen trafikteknik vid Luleå tekniska universitet har beviljats medel av Vägverkets 
Skyltfond att genomföra en jämförande studie av gupp. De tre typer av gupp som studerats är 
GP-guppet, även kallat ergoguppet, vägkudde samt platågupp. Enkäter till bussförare har 
skickats ut för att få deras syn som yrkesförare på gupp. Vägverket Konsult har på uppdrag av 
Forskargruppen trafikteknik genomfört mätningar på farthinder med avseende på geometri, 
vibrationer och stötar i bussar samt hur dessa påverkar bussförarna. Resultaten från Vägverket 
Konsult återfinns som en fristående rapport i bilaga A. 
 
Tre platser har studerats, Karby, Täby och Åkersberga, samtliga i norra Stockholm. Urvalet 
av platser var baserat på att finna de tre typerna av gupp inom ett rimligt närområde samt 
platser med busstrafik. Dessutom har platserna skolor i sin närhet vilket var en annan viktig 
parameter eftersom det genererar en del unga gående samt cyklister. Unga och äldre 
människor tillhör de s.k. svagaste oskyddade trafikantgrupperna och därför bör de vara 
normgivande vid utformning av trafiksäkerhetsåtgärder. 
 
Nästan alla som färdas på vägarna men speciellt vissa yrkesförare är en särskilt utsatt grupp 
då de på sin arbetsplats, i fordonet, utsätts för stötar och vibrationer från gupp. Vissa ger 
mindre obehag än andra, men sammantaget bör man inte riskera att utsättas för fysiska skador 
på sin arbetsplats.  
 
De parametrar som undersökts är vilken hastighetsreducerande effekt de tre olika typerna av 
gupp ger samt en studie av komfort och stötar i bussar vid passage av gupp. Samtidigt har 
gående och cyklisters framkomlighet på övergångsställen vid dessa platser utvärderats.  
 
Enligt den sk. krockvåldskurvan är risken för att oskyddade trafikanter ska dödas eller skadas 
svårt vid en kollision i högre hastigheter mycket stor. Om fordonshastigheten sänks till 
30 km/h minskar risken till 10 %. Utgångspunkten är det krockvåld som den mänskliga 
kroppen tål utan att dödas eller bli svårt skadad.  
 
En ökad kunskap om vilka utformningar som ger de bästa resultaten vad gäller trafiksäkerhet, 
framkomlighet och fysisk påverkan på fordonsförare av lätt och tung trafik är viktigt. 
Oskyddade trafikanter är en utsatt grupp och fler platser som passeras av dessa grupper 
hastighetssäkras, ofta med farthinder i form av gupp. Vanligen används vägkuddar om 
busstrafik förekommer. Platågupp kan kombineras med till exempel övergångsställen eller 
busshållplatser.  
 
Emellertid har under senare tid önskemålen att tillgodose funktionshindrades speciella krav 
getts ökad vikt och man har önskat att förhöja övergångsställena för att underlätta passagen 
för främst denna grupp. Det saknas emellertid bred kunskap om hur förhöjda övergångsställen 
ska utformas för tung trafik och samtidigt vara optimalt anpassade för oskyddade trafikanter. 
 
Svensk statistik visar tydligt att barn och äldre (se t.ex. Thulin, Gustafsson, 2003) löper en 
större risk i trafiken, därför är utvärdering av barns säkerhet och framkomlighet angelägen. 
Många ombyggnadsprojekt genomförs i Sverige för att öka säkerheten och framkomligheten 
för gående och cyklande barn men det finns sällan utrymme för utvärdering av åtgärderna. 
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2 GUPP SOM FARTHINDER 
 
En av många åtgärder för att sänka fordonshastigheten är att använda någon typ av gupp. Idag 
pågår en debatt om väggupp som farthinder, bland annat ses de som ett arbetsmiljöproblem 
för yrkesförare. Arbetsmiljöverket har börjat agera i frågan och man har stoppat busstrafik på 
vissa gator där man anser problemen är som störst. Samtidigt måste man vidta åtgärder så att 
hastigheterna hålls nere och säkerheten för oskyddade trafikanter säkerställs. 
 
Ett antal grundutföranden av gupp finns men flera olika varianter kan hittas ute på gatorna i 
landets kommuner. I denna undersökning har tre typer studerats, vägkudde, ergoguppet samt 
platågupp. I platsbeskrivningarna längre fram i denna rapport finns detaljerade beskrivningar 
av platserna och guppen. Emellertid ges här inledningsvis en översiktlig beskrivning av 
guppens utförande och funktion. 

2.1 Vägkudde 
 
En vägkudde, se figur 1, är oftast en i betong prefabricerad, rektangulär förhöjning med 

avfasade kanter så att fordon med bred 
spårvidd, till exempel bussar och lastbilar, ska 
kunna grensla kudden medan personbilar 
tvingas upp på kudden med minst två hjul. 
Tanken är att en personbil behöver ett större 
”hinder” för att hastigheten ska reduceras lika 
mycket som för ett större fordon samt att den 
ska minska obehaget för busspassagerare och 
förare. För att en vägkudde ska fungera måste 
fordonen tvingas att passera över den och inte 
vid sidan om. Detta sker ofta med refuger och 
kantstenar. 

Figur 1.Vägkudde 
 

2.2 Ergogupp 
 
Vid Skandinaviska Vibrationsföreningens symposium Nordic Vibration Research 2001 
presenterades ett förslag till ett ”stötfritt” eller ergonomiskt gupp. Detta resulterade i det sk. 

GP-guppet från tillverkaren Gunnar Prefab AB. 
Fortsättningsvis kallas detta gupp för ergoguppet. 
Guppet är prefabricerat och tillverkat i betong, se 
figur 2, för att enkelt kunna transporteras till 
aktuell plats. Guppets uppfartsramp har en 
vågformad profil som enligt tillverkaren ska ge en 
sänkt hastighet utan att vara alltför 
”bestraffande”. Figur 2 visar betongelementet i 
profil och ska ligga nedgrävt i gatan med en höjd 
på 10 cm över körbanan. 
 

Figur 2. Ergogupp 
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2.3 Platågupp 
 
Ett platågupp utformas oftast som en platå med plan överyta med anslutande ramper, se 
figur 3. I många fall kombineras platåguppet med en busshållplats eller övergångsställe. Om 
så är fallet förbättras även framkomligheten genom den minskade nivåskillnaden mellan 
trottoar och övergångsställe. Den upphöjda ytan kan vara belagd med annat material än vägen 
i övrigt.  

Figur 3. Platågupp 
 

3 OMRÅDESBESKRIVNINGAR 
 
De tre undersökta platserna ligger alla strax norr om Stockholm. Samtliga platser trafikeras av 
bussar i linjetrafik. Tabell 1 och figur 4 visar platsernas lokalisering och typ av gupp.  
 
Tabell 1. Lokalisering av platserna 
Kommun Täby Vallentuna Österåker 

Ort Täby Karby Åkersberga 

Gatunamn Flyghamnsvägen Vadavägen Skolvägen 

Typ av gupp platågupp ergogupp vägkudde 
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Figur 4. Försöksplatserna 
 

3.1 Vallentuna, Karby, Vadavägen 
 
På Vadavägen, väg 970 i Karby, Vallentuna kommun finns tre stycken ergogupp placerade 
intill varandra på en sträcka av ca 200 meter utanför Karbyskolan. Vadavägen är en 
uppsamlingsgata i Karby som längre norrut övergår till landsväg. Hastigheten är begränsad 
till 30 km/h under skoltid, d.v.s. kl. 7-17 under vardagar, övrig tid 50 km/h. Vägen har ett 
relativt lågt flöde enligt en mätning strax norr om det aktuella området från 1999. Baserat på 
mätningen har en uppräkning skett som visar på ett ÅDT på ca 1480 fordon varav 7-8 % tung 
trafik. Den mesta trafiken i området alstras från bostadsområdena intill vägen samt trafik till 
och från skolan med intilliggande idrottsplats och förskola. Många barn på väg till och från 
skolan passerar Vadavägen med hjälp av de tre övergångsställena. 

 

1,7 m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Uppfartsrampens längd 
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En enhet per körriktning används med refug mellan, dvs. två enheter per plats. Monteringen 
ska ske med en exakt höjd på 100 mm över vägbanan vilket ska undvika problem med låga 
fordon enligt tillverkaren. Uppfartsrampen har en bredd på 3,0 meter och en längd på 
1,7 meter i respektive körriktning, se figur 5. Den plana platån har ett övergångsställe som är 
upphöjt och i nivå med intilliggande gång- och cykelväg. Platåns längd där övergångsstället 
finns är 3,0 meter. Ytan avslutas med en 0,5 meter betongremsa och sluttar därefter svagt ned 
mot körbanans ursprungliga nivå, se figur 6 och 7. Konstruktionens utförande ska minska att 
guppets avfart inte ger någon kraftigare stöt i fordonen. 
 

 
Figur 6. Mått Ergoguppet 
 

 
Figur 7. Ergoguppet 
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3.2 Täby, Flyghamnsvägen 
 
På Flyghamnsvägen i Täby finns ett antal platågupp. Intill korsningen med 
Viggbyholmsvägen ligger det studerade guppet, se figur 8. Flyghamnsvägen är en lokalgata 
som löper parallellt med E18. Busstrafik med fyra olika busslinjer trafikerade vägen vid 
mättillfällena. Intill ligger bostadsområdet Hägernäs. Två skolor finns i närområdet med 
elever från förskoleålder upp till årskurs 9. Skyltad hastighet är 50 km/h med tillägget 
rekommenderad högsta hastighet 30 km/h. Trafikräkning för aktuell väg saknas.  
 

 
Figur 8. Platågupp i Täby, Flyghamnsvägen. Infällt ramp av gatsten. 
 
Platåguppet har ramper av gatsten och platån består av asfalt. Uppfarts- och nedfartsramperna 
är liksidiga med måtten 3,5 x 2,2 m. Själva platån har en längd på 8,2 m. Måtten framgår även 
av figur 9. På respektive sida om Flyghamnsvägen finns gång- och cykelväg och på den norra 
sidan även en körbanehållplats för bussar. Eftersom det även finns en lång mittrefug som 
sträcker sig längs hela busshållplatsen stoppas bakomvarande trafik då en buss stannar vid 
hållplatsen. 
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Figur 9. Mått platågupp 
 

3.3 Åkersberga, Skolvägen 
 
Den tredje platsen är belägen i Åkersberga i Österåkers kommun. Två vägkuddar är placerade 
i respektive körriktning på Skolvägen i korsningen med Bergavägen, se figur 10 och 11. 
Skolvägen är en lokalgata med genomfartstrafik. Gällande hastighetsbegränsning är 50 km/h 
och högerregeln gäller i korsningen. Den korsande gatan Bergavägen leder mot väster in till 
de centrala delarna av Åkersberga och mot öster till ett bostadsområde och högstadieskolan 
Bergaskolan. Intill korsningen ligger också Åkersberga kyrka.  
 

 
Figur 10. Skolvägen i Åkersberga 
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Liksom ergoguppet är vägkudden prefabricerad i betong. Ett kännetecken för vägkudden är 
dess avfasade kanter, se figur 12, som gör att fordon med bred spårvidd (bussar, lastbilar) inte 
påverkas lika mycket som personbilar. Meningen är dock att samtliga fordon ska kunna hålla 
ungefär samma låga hastighet över guppet. Vid många andra typer av gupp kan personbilar 
passera med högre hastighet än tunga fordon men med vägkudden är detta bättre anpassat. 
 

 
Figur 11. Vägkuddar på Skolvägen, Åkersberga, vy mot söder 
 
Intill vägkuddarna på Skolvägen har man anlagt en låg mittrefug av gatsten för att förhindra 
att fordon kan passera vid sidan om kudden, se figur 11. Den skylt som markerar refugen 
saknades i korsningens södra del. De två kuddarna var identiska och måtten återfinns i 
figur 12. 
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Figur12. Vägkudde på Skolvägen, Åkersberga 
 
Skolvägen har ett fordonsflöde (ÅDT) norr om Bergavägen på ca 4000 fordon samt söder om 
Bergavägen ca 6000 fordon.  Värdena baseras på en trafikräkning från 1997 och har därefter 
räknats upp.  Mätningarna styrker den uppfattning man får på platsen, den svängande trafik 
som förekommer sker till största delen mot väster in mot centrum. En betydligt lägre andel 
svänger mot öster. Längs Skolvägen förekommer även viss busstrafik. 
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4 METOD 
 
I projektet har följande datafångstmetoder använts: 
 
• enkäter till bussförare 
• mätning av fordonshastigheter med laser 
• videofilmning av de studerade platserna med efterföljande kodning av trafikantbeteenden 
• stöt- och färdvibrationsmätningar i bussar 
• scanning av gupps geometri med Vägverket Konsults Profilograf lasermätbil 

4.1 Enkäter 
Skriftliga enkäter delades ut till utvalda bussentreprenörer som trafikerade de aktuella 
platserna. Syftet med enkäterna var att få bussförarnas syn på tre olika utformningar av gupp 
samt frågor omkring komfort och trafiksäkerhet. Enkäten bestod av 22 frågor, de flesta med 
kryssalternativ och besvarades av totalt 36 personer. Enkäterna finns i bilaga B. 
 

4.2 Fordonshastigheter laser 
Fordons hastighet mättes med laser på respektive farthinder/övergångsställen och 
gångpassager, dvs. den teoretiska kollisionsplatsen, på de tre platserna. Mätningarna har 
utförts med handhållen laser av fabrikatet ProLaser III vilket är samma som den svenska 
trafikpolisen använder. Instrumentet registrerar aktuell hastighet utan säkerhetsavdrag. 
Hastigheterna har mätts endast på fria fordon. Med fria fordon menas fordon som är 
opåverkade av annan trafik. Totalt mättes hastigheten på 645 fordon, se tabell 2. 
 

4.3 Videofilmning och kodning av trafikantbeteenden 
Platserna videofilmades morgon och eftermiddag för att fånga interaktionen mellan fordon 
och oskyddade trafikanter och deras möten. Filmerna användes för kodning av 
trafikantbeteenden samt konfliktstudier. Att en oskyddad trafikant t.ex. stannar vid 
trottoarkant vid passage över gatan kan vara ett mått på låg framkomlighet. Det kan även 
innebära hög säkerhet om det innebär att man tar sig tid att studera trafiken innan man korsar 
gatan. Totalt filmades 31,5 timmar. 
 
Videofilmningen på de tre platserna genomfördes under tre dagar i september 2006 och 
resulterade i totalt 513 kodade fotgängar- och cyklistpassager under 31,5 timmar, se tabell 2.  
I Täby på Flyghamnsvägen var flödet av gående och cyklister lågt. Där fanns också endast ett 
övergångsställe varför antalet filmade timmar blev lägre än de på övriga platserna. 
 
 Tabell 2. Datafångst. 
Plats Karby Täby Åkersberga 

 Vadavägen Flyghamnsvägen Skolvägen 

Videofilmning 10,5 h, 236 fotgängar- 
och cyklistpassager 

6 h, 35 fotgängar- 
och cyklistpassager 

15 h, 238 fotgängar- 
och cyklistpassager 

Laser, hastighet (n) 145 146 354 
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Indata från videofilmningen har sammanställts manuellt i Excel enligt parametrarna i tabell 3 
nedan. Parametrarna kan grupperas i tre grupper, först beskrivning av fotgängaren eller 
cyklisten och deras beteenden, sedan beskrivning av fordonet och bilistens beteende och till 
sist beskrivning av interaktionen dem emellan.  
 
 

Tabell 3. Filmkodade parametrar 
(a) Kön (k) Om fordon från vänster ger företräde 

(b) Ålder (l) Personens tempo före korsningen 

(c) Färdmedel (m) Personens tempo vid passage första körfält 

(d) Antal personer i gruppen (n) Personens tempo andra körfält 

(e) Ålder på äldsta i gruppen (o) Personens tempo efter korsningen 

(f) Cykelhjälmsanvändande (p) Trafiksituation, varifrån första bilen kommer

(g) Om personer stannar vid trottoarkant (q) Om fordon från höger ger företräde 

(h) Om personen stannar vid refug (r) Fordonsförares väjningsbeteende 

(i) Om personen korsar vägen på  
övergångsstället (s) Kommentarer 

(j) Typ av fordon (t) Om det är en konfliktliknande situation 

 
Vid kodningen grupperas de oskyddade trafikanterna i åldersgrupper; barn (0-12 år), 
ungdomar (13-19 år), vuxna (20-64 år), äldre (äldre än 64 år) och samtliga funktionshindrade. 
 
Vid kodningen från Vallentuna och Täby kodades samtliga oskyddade trafikanter som 
passerade tvärs vägen på eller intill övergångsstället. Kodningen av materialet från 
Åkersberga stratifierades så att åldersgruppen 20-64 år uteslöts såvida att de inte passerade 
tillsammans med någon ur de andra åldersgrupperna. Orsaken att den kategorin utelämnades 
var det höga flödet av passerande samt att de unga och äldre är normgivande för hur en 
trafiksäker plats bör utformas. Vid samtliga platser kodades eventuella konfliktliknande 
situationer med fordon. En konfliktliknande situation innebär att det skett en händelse som vid 
en första gallring verkar vara en konflikt enligt definitionen enlig svenska 
konfliktstudietekniken (enligt Almqvist och Ekman, 1999). Det innebär att händelsen inte 
behöver vara en konflikt. 
 

4.4 Stöt- och vibrationsmätningar 
Metoden och resultaten beskrivs i helhet i rapporten från Vägverket Konsult, bilaga A. 

4.5 Slangmätning av fordonsflöden 
Kommuners slangdata med fordonsflöde och hastigheter har studerats. Närmare beskrivning 
av fordonsflödena ges i beskrivningen av respektive plats. 
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5 RESULTAT 

 

5.1 Enkäter 
Tre likartade enkäter, se bilaga B, med anpassade frågeställningar för respektive plats 
lämnades ut till bussförare som trafikerade de undersökta platserna. Varje enkät innehöll 22 
frågor som besvarades skriftligt. 

5.1.1 Vadavägen, Karby med ergogupp 
 
Enkäterna gällande ergoguppen på Vadavägen i Karby besvarades skriftligen av 12 bussförare 
varav en var kvinna. Åldersfördelningen framgår av tabell 4.  
 
Tabell 4. Åldersfördelning respondenter Vadavägen 
Åldersgrupp 25-34 35-44 45-54 55-64 65- totalt 

Antal 1 1 4 4 2 12 

 
De flesta hade arbetat länge som bussförare med en genomsnittlig arbetad tid på drygt 20 år. 
Den kortaste arbetstiden var 1 år och den längsta 50 år. Man hade i medeltal 2,6 års erfarenhet 
från guppen på Vadavägen. 8 % passerade guppen sällan, 42 % passerade någon gång i 
månaden och 50 % någon gång per vecka. 92 % tyckte att guppen hade en effektiv 
hastighetsdämpande effekt men 83 % tyckte att det fanns bättre alternativ och då förordades 
främst vägkudde. 67 % tyckte att ergoguppen främjade en säker passage för de oskyddade 
trafikanterna. De negativa kommentarer som framkom var att guppen och skyltningen kunde 
avleda förarens uppmärksamhet från eventuella oskyddade trafikanter och därmed vara en 
risk. Generellt tyckte många illa om guppen beroende på att man upplevde de som stötiga och 
att bussen kunde slå i med bakändan i guppen. 
 
Förarna fick också svara på om de ansåg att det var någon skillnad vid halt väglag mellan 
ergoguppets yta jämfört med övriga vägen. 45 % av respondenterna svarade ingen skillnad 
medan 18 % upplevde guppen som halare än övrig körbana. Nästa fråga gällde komfort och 
där efterfrågades bussförarnas uppfattning om hur de upplevde komforten vid passage över 
guppen. I tabell 5 sammanställs det procentuella resultatet från de elva svar som inkom.  
 
Tabell 5. Bussförarnas upplevda komfort 
Varken bra eller dålig 0 

Dålig 36 % 

Mycket dålig 64 % 
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Bussförarna fick också rangordna varifrån man trodde en eventuell komfortförsämring i 
bussen uppkom. Tabell 6 visar resultatet, där de flesta ansåg sätet vara den största enskilda 
källan.  
 
Tabell 6. Rangordning av orsaken till komfortförsämring i buss, antal och procent 
1:a hand säte ryggstöd ratt  
n 4 3 1  
% 50 38 12  
2:a hand säte ryggstöd nackstöd golv 
n 1 3 3 1 
% 12 38 38 12 
3:e hand säte ryggstöd ratt annat 
n 2 2 2 2 
% 25 25 25 25 
 
Förutom källan fick man rangordna den troliga orsaken till en eventuell komfortförsämring. 
Tabell 7 visar svaren. 
 
Tabell 7. Rangordning av trolig orsak till komfortförsämring 
1:a hand guppets 

utformning 
för hög 

hastighet 
bussens 

egenskaper  

n 3 3 3  
% 33 33 33  

2:a hand guppets 
utformning 

för hög 
hastighet 

bussens 
egenskaper  

n 6 0 3  
% 66 0 33  

3:e hand guppets 
utformning 

för hög 
hastighet 

bussens 
egenskaper  

n 0 3 2  
% 0 60 40  
 
50 % av respondenterna svarade att de inte fått några fysiska problem som de trodde direkt 
kunde kopplas till passagen av ergoguppen medan 25 % sade att de fått ryggont kopplat till 
passagen av ergoguppen. Resterande 25 % av respondenterna visste ej. Vidare svarade 11 
bussförare att de inte varit sjukskrivna på grund av fysiska problem kopplat till passagen av 
ergoguppen. 27 % av busschaufförerna uppgav att de fått klagomål från passagerare vid 
passage av ergoguppen någon per år, medan 18 % fått klagomål någon gång i månaden. 55 % 
av bussförarna hade aldrig fått klagomål från passagerarna. I en av de sista frågorna 
eftersöktes bussförarnas allmänna åsikt om ergoguppen. Totalt svarade 11 förare enligt 
tabell 8 nedan. 
 
Tabell 8. Bussförarnas allmänna åsikt om Ergoguppen 
Varken bra eller dålig 9 % 

Dålig 45,4 % 

Mycket dålig 45,4 % 
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De flesta frågorna i enkäten hade fasta svarsalternativ, men respondenterna fick även fritt 
skriva vad de ansåg om ergoguppen samt ge egna förslag på alternativ till ergogupp. De nio 
som svarade lämnade främst sina negativa åsikter om guppen. Följande kommentarer gavs: 
 
- Bra fartdämpare, eftersom de är branta måste man köra långsamt över. Dåliga för att de är 
branta, bussen hoppar jättemycket oavsett fart över guppet, jag håller under 30 km/h 
- Dom är för höga och korta 
- Felkonstruerade, all uppmärksamhet läggs på guppen 
- För stötigt 
- Gupp är överhuvudet taget fel väg att gå, sätt upp kameror istället 
- Felkonstruerade, för brant i slutet, bakändan på låggolvsbuss kan slå i vägguppet 
- Skyltar på sidorna stör vidvinkelseendet 
- Bakdelen på bussen kan slå i guppet 
- Felkonstruerade, för branta i början, bussen kan slå i bakändan 
 
Bland de alternativ till gupp man lämnade förordade 33 % vägkudde istället. Även 
cirkulärgupp, hastighetskameror, trafiksignaler, tunnel, gångtunnel/gångbro samt avsmalnad 
väg med räcke mellan nämndes som andra alternativ.  
 
 

5.1.2 Flyghamnsvägen, Täby med platågupp 
 
Enkäterna gällande platåguppet på Flyghamnsvägen besvarades av 19 bussförare varav 3 var 
kvinnor. Åldersfördelningen framgår av tabell 9. 
 
Tabell 9. Åldersfördelning respondenter Flyghamnsvägen 
Åldersgrupp 25-34 35-44 45-54 55-64 65- 

Antal 2 3 8 5 1 

 
Förarna hade i medeltal arbetat ca 11 år som bussförare och drygt 3 års erfarenhet från 
Flyghamnsvägen. 5 % passerade guppen sällan, 37 % någon gång i veckan och 58 % 
passerade dagligen. 58 % av förarna tyckte att guppen hade en effektiv hastighetsdämpande 
effekt och 95 % tyckte att det fanns bättre alternativ och förordade då främst avsmalningar 
och hastighetskameror. 56 % tyckte att ergoguppen främjade en säker passage för de 
oskyddade trafikanterna. Liksom i Karby tyckte man att platåguppet kunde avleda 
uppmärksamheten från de oskyddade trafikanterna.  Förarna fick också svara på om de ansåg 
att det var någon skillnad vid halt väglag mellan platåguppets yta jämfört med övriga vägen. 
40 % av respondenterna upplevde guppet som halare än övrig körbana medan 33 % tyckte att 
guppet var mindre halt än vägen.  
 
I tabell 10 sammanställs det procentuella resultatet från de 19 svar som inkom på frågan om 
förarnas åsikt om hur de upplevde komforten vid passage över guppen.  
 
Tabell 10. Bussförarnas upplevda komfort 
Varken bra eller dålig 5 % 

Dålig 32 % 

Mycket dålig 63 % 
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Man fick också rangordna varifrån man trodde en eventuell komfortförsämring i bussen 
uppkom. Tabell 11  visar resultatet, där de flesta ansåg sätet vara den största enskilda källan.  
 
Tabell 11. Rangordning av orsaken till komfortförsämring i buss, antal och procent 
1:a hand säte ryggstöd nackstöd annat (golv, ratt etc.) 
n 7 4 3 3 
% 41 23 18 18 
2:a hand ryggstöd säte ratt annat 
n 7 7 2 1 
% 41 41 12 6 
3:e hand ratt ryggstöd nackstöd annat (säte, framaxel) 
n 6 3 3 2 
% 43 21 21 14 
 
Förutom källan fick man rangordna den troliga orsaken till en eventuell komfortförsämring. 
Tabell 12 visar svaren. 
 
Tabell 12. Rangordning av trolig orsak till komfortförsämring 
1:a hand guppets 

utformning 
bussens 

egenskaper 
för hög 

hastighet annat 

n 11 3 2 1 
% 65 18 12 6 

2:a hand bussens 
egenskaper 

guppets 
utformning - - 

n 11 4   
% 73 27   

3:e hand för hög 
hastighet 

bussens 
egenskaper 

min fysiska 
kondition - 

n 11 2 1  
% 79 14 7  
 
Av respondenterna svarade 53 % att de fått fysiska problem som direkt kan kopplas till 
passagen av platåguppen medan 26 % att de inte fått några fysiska problem. Vidare svarade 2 
av 17 bussförare att de varit sjukskrivna på grund av fysiska problem kopplat till passagen av 
platåguppen. Totalt hade de två förarna 60 dagars sjukskrivning. Gällande klagomål från 
passagerare vid passage av platåguppen uppgav 33 % att de fått klagomål någon per vecka, 
medan 28 % fått klagomål någon gång i månaden. 22 % av bussförarna hade aldrig fått 
klagomål av passagerarna. Totalt svarade 18 bussförare på denna fråga.  
 
I en av frågorna eftersöktes bussförarnas allmänna åsikt om platåguppet. Samtliga 19 förare 
svarade enligt tabell 13 nedan. 
 
Tabell 13. Bussförarnas allmänna åsikt om platåguppet 
Varken bra eller dålig 1 

Dålig 5 

Mycket dålig 13 

 
Respondenterna fick även fritt skriva vad de ansåg om platåguppet samt ge egna förslag på 
alternativ till detta. De 14 som svarade lämnade följande kommentarer: 
 
- Bestraffande för alla, bussföraren sitter framför framaxeln--gungbräde som förstärker 
"hoppet". Sätt upp kamera! 
- Bussarna klarar inte guppen utan att skadas, -påverkar människokroppen också 
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- Det kommer att skada både bussförare och passagerare 
- Korta och tvära 
- Man hinner inte få upp farten ändå, helt onödiga 
- Finns inget bra 
- För korta och höga 
- För vass kant 
- Försämrar komforten 
- Gatstenen sätter sig 
- Hoppar och studsar 
- Varför ha asfalt över huvudtaget? Låt det vara som när Karl XII levde då skulle 
trafiken gå långsamt på Flyghamnsvägen 
- Skarpa kanter 
- Slitage på bussar och ryggarna 
 
I den sista frågan fick förarna ge egna förslag på utformning av övergångsstället. 13 förare 
svarade på frågan och fyra ville istället se avsmalning av vägen i kombination med 
trafiksignaler, 30-skyltning eller hastighetskameror. Tre förare önskade helst enbart 
trafiksignaler Två ville ha vägkudde och de övriga svarade konkavt gupp, 30-skyltning samt 
rak och bred väg med kamera istället för platågupp. 

5.1.3 Skolvägen, Åkersberga med vägkuddar 
 
Enkäterna gällande vägkuddarna på Skolvägen besvarades av 5 bussförare, samtliga män. 
Åldersfördelningen framgår av tabell 14. 
 
Tabell 14. Åldersfördelning respondenter Skolvägen 
Åldersgrupp 25-34 35-44 45-54 55-64 65- 

Antal   3 1 1 

 
Deras arbetade tid som bussförare varierade mellan 30 år till drygt ett år. Medeltalet för 
arbetad tid var knappt 17 år och erfarenheten från Skolvägen var i medeltal 3,5 år. 60 % av 
förarna uppgav att de passerade vägkuddarna på Skolvägen dagligen medan 20 % passerade 
någon gång i veckan och resterande 20 % sällan. 
 
60 % av bussförarna tyckte att vägkuddarna har en effektiv hastighetssänkande effekt. På 
frågan: ”Finns det enligt Dig någon bättre hastighetsdämpande åtgärd än dagens befintliga 
väggupp på Skolvägen”, var det 80 % som svarade nej, medan 20 % svarade ja-trafiksignaler. 
Totalt svarade 4 personer på den frågan. 50 % tyckte att vägkuddarna främjar en säker 
passage för de oskyddade trafikanterna. De övriga 50 % svarade att vägkuddarna inte främjar 
en säker passage, med en kommentar att det är svårt att veta vilka trafikregler som råder längs 
Skolvägen. På frågan gällande om vägkuddarnas yta skiljer sig mot den övriga körbanan vid 
halt väglag, gav 60 % av respondenterna svaret ingen skillnad, medan 25 % upplevde 
körbanan som halare än vägkuddarna och övriga 25 % upplevde vägkuddarna som halare. 
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Angående komforten vid passage över vägkuddarna svarade förarna enligt tabell 15. 
 
Tabell 15. Bussförarnas upplevda komfort 
Bra 20 % 

Varken bra eller dålig 20 % 

Dålig 60 % 

 
 
Man fick också möjlighet att rangordna varifrån man trodde en eventuell komfortförsämring i 
bussen uppkom. Tabell 16  visar resultatet, där de flesta i första hand ansåg ratten vara den 
största enskilda källan. Frågorna besvarades som flest av fem personer, ibland färre, därför får 
procentsatserna tolkas med försiktighet.  
 
Tabell 16. Rangordning av orsaken till komfortförsämring i buss, antal och procent 

1:a hand ratt säte ingen 
försämring 

n 2 1 1 
% 50 % 25 % 25 % 

2:a hand säte ryggstöd ingen 
försämring 

n 2 1 1 
% 50 % 25 % 25 % 

3:e hand ryggstöd nackstöd ingen 
försämring 

n 2 1 1 
% 50 % 25 % 25 % 
 
Förutom källan fick man rangordna den troliga orsaken till en eventuell komfortförsämring. 
Tabell 17 visar svaren. 
 
Tabell 17. Rangordning av trolig orsak till komfortförsämring 
1:a hand bussens 

egenskaper 
guppets 

utformning 
för hög 

hastighet 
ingen 

försämring 
n 2 1 1 1 
% 40 % 20 % 20 % 20 % 

2:a hand guppets 
utformning 

för hög 
hastighet 

ingen 
försämring - 

n 3 1 1  
% 60 % 20 % 20 %  

3:e hand min fysiska 
kondition 

bussens 
egenskaper 

för hög 
hastighet 

ingen 
försämring 

n 2 1 1 1 
% 40 % 20 % 20 % 20 % 
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Tre av förarna svarade att de inte haft fysiska problem som direkt kan kopplas till passagen av 
vägkuddarna på Skolvägen medan resterande två förare svarade vet ej. Fyra bussförare 
svarade att de inte varit sjukskrivna på grund av fysiska problem kopplat till passagen av 
vägkuddarna, medan en svarade vet ej. Vad gäller klagomål från passagerare vid passage av 
vägkuddarna uppger 80 % av busschaufförerna att de aldrig får klagomål, medan 20 % får 
klagomål någon gång i månaden. I en av frågorna eftersöktes bussförarnas allmänna åsikt om 
vägkuddarna. Samtliga fem förare svarade enligt tabell 18 nedan. 
 
Tabell 18. Bussförarnas allmänna åsikt om vägkuddarna (n) 
Bra 1 

Varken bra eller dålig 3 

Dålig 1 

 
Bussförarna fick också skriva med egna ord åsikter och synpunkter om vägkuddarna på 
Skolvägen. Följande kommentarer lämnades: 
 
- Koncentrationen ligger på guppet, ej på gående och bilar 
- Bra, sänker hastigheten! 
- Rätt utformning av hastighetsdämpande åtgärd, låg förslitning på buss och förare 
- Dåliga, har kostat mycket pengar att anlägga. 
 
Om de själva fick välja utformning av övergångsställena i korsningen på Skolvägen önskade 
en förare hellre trafiksignaler och en annan förordade avsmalning av vägen. 
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5.1.4 Jämförande sammanställning av enkäterna 
 
En förenklad sammanställning av enkätsvaren finns i tabell 19. Bedömningarna av de tre 
platserna med farthinder har skett av olika grupper av bussförare, dvs. ingen förare har 
besvarat mer än en enkät och därför inte själv kunnat göra en direkt jämförelse mellan 
platserna. Däremot kan de ha erfarenhet av andra farthinder än de undersökta men den 
frågeställningen ingick inte i enkäterna.  
 
Tabell 19. Sammanställning av enkäter till bussförare 

 Vallentuna, Karby Täby Åkersberga 

Typ av farthinder Ergoguppet Platågupp Vägkudde 

 

 
Antal respondenter totalt 12 19 5 

Andel förare som anser att guppet 
ger en effektiv hastighetsdämpning 92 % 58 % 60 % 

Andel som anser att bättre alternativ 
finns 83 % 95 % 20 % (1 av 5) 

Vad är bättre än det befintliga? vägkudde avsmalning, kameror trafiksignaler 

Andel som anser att det främjar en 
säker passage för oskyddade 67 % 56 % 50 % 

Negativ kommentar om farthindret 
avleder förarens 
uppmärksamhet från 
oskyddade trafikanter 

avleder förarens 
uppmärksamhet från 
oskyddade trafikanter 

avleder förarens 
uppmärksamhet från 
oskyddade trafikanter 

Är farthindrets yta hal? 

45 % ansåg ingen 
skillnad, 18 % tyckte att 
guppet var halare än övrig 
körbana 

30 % ansåg att 
guppet var mindre 
halt än övriga vägen, 
40 % tyckte det var 
halare än vägen 

60 % ansåg ingen 
skillnad, 25 % tyckte 
vägkudden var halare, 
25 % tyckte att vägen 
var halare 
bra: 20 % varken 

bra eller 
dålig 

0 % 5 % 
varken eller: 20 % 

dålig 36 % 32 % 60 % 
Förarnas upplevda 
komfort:  

mycket 
dålig 64 % 63 % 0 % 

Andel som haft fysiska problem 
relaterat till guppen 25 % 53 % 0 % 

varken 
eller 9 % 1 % 60 % (3 st av 5) 

dåligt 45 % 5 % 20 % (1 st av 5) 
Förarnas allmänna åsikt 
om guppet: 
  mycket 

dåligt 45 % 13 % Bra: 20% (1 st) 
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Många förare tyckte att guppen ger en effektiv hastighetssänkande effekt vilket inte behöver 
vara liktydigt med att man anser att det är en bra lösning. En stor andel förordade andra 
alternativ. Mellan 50-67 % ansåg att platsernas utformning ger en säker passage för 
oskyddade trafikanter. En gemensam åsikt om platserna var att det föreligger en risk att 
guppens utformning och skyltning avleder uppmärksamheten från de oskyddade trafikanterna.  
 
Ergoguppet och vägkuddarna är tillverkade i betong medan platåguppet har en överyta av 
asfalt. En fråga gällde om ytan på guppen upplevdes mer eller mindre hal än vägen i övrigt. 
18 % tyckte att ergoguppet var halare än vägen och 25 % tyckte att vägkudden var halare än 
vägen. Motsvarande värde för platåguppet var 40 % av förarna som tyckte att platåguppet var 
halare än vägen.  
 
Det var många som ansåg komforten som mycket dålig på ergoguppet (64 %) och platåguppet 
(63 %) medan ingen ansåg att komforten var mycket dålig på vägkuddarna. Drygt hälften av 
förarna som trafikerade platåguppet på Flyghamnsvägen uppgav att de hade fysiska problem 
som de ansåg uppkommit av frekvent passage över guppet. Motsvarande siffra för ergoguppet 
var 25 % medan ingen ansåg sig ha några fysiska besvär relaterade till vägkuddarna. Den 
allmänna åsikten om farthindren visade att en majoritet av förarna som färdades över 
ergoguppen i Karby ansåg att de var dåliga (45 %) eller mycket dåliga (45 %). Ingen tyckte 
att vägkuddarna var mycket dåliga och 13 % tyckte att platåguppet var mycket dåligt. 
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5.2 Hastighetsmätningar 
 

5.2.1 Vadavägen, Karby 
 
Vid fältmätningarna i Karby har hastigheten mätts på 150 fordon fördelat på två dagar mellan 
kl. 08:10-08:30 och 13:35-16:05. Mätningarna har skett mitt på två av de totalt tre 
kombinerade övergångsställena/guppen dvs. på den teoretiska kollisionsplatsen. Figur 13 
visar platsernas läge intill skolan där hastighetsmätningarna genomfördes. Gällande 
hastighetsgräns vid mättillfällena var 30 km/h. 
 

 
Figur 13. Väg 970 / Vadavägen i Karby 
 
Tabell 20 visar hastigheterna för samliga fordonstyper sammanslaget på båda guppen i bägge 
riktningar. 90-percentilen låg strax över den skyltade hastigheten medan medelhastigheten var 
klart under gällande hastighetsgräns.  
 
Tabell 20. Hastigheter Vadavägen Karby 

samtliga fordon 
n 150 
medel (km/h) 23,8 
90-percentil (km/h) 32,0 
Standardavvikelse 5,31 
Standardavvikelse för medel 0,43 
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I tabell 21 har mätningarna delats upp på plats och riktning. Resultaten visar att man höll den 
lägsta hastigheten på den plats som ligger mitt emot skolans entré. 
 
Tabell 21. Hastigheter Vadavägen fördelat på plats och riktning 
 södra guppet norra guppet 
 mot norr mot söder mot norr mot söder 
n 31 39 51 29 
medel (km/h) 25,8 23,6 23,3 22,6 
90-percentil (km/h) 34,0 30,0 31,0 26,0 
Standardavvikelse 6,52 4,55 5,09 4,54 
Standardavvikelse för 
medel 1,17 0,73 0,71 0,84 

 

5.2.2 Flyghamnsvägen, Täby 
 
Flyghamnsvägen i Täby löper parallellt med E18 och intill korsningen med 
Viggbyholmsvägen finns det studerade platåguppet, se figur 14. Mitt på guppet finns ett 
övergångsställe där hastigheten kontrollerats på passerande fria fordon. Mätningarna gjordes 
under tre dagar morgon och eftermiddag. Gällande hastighetsbegränsning var rekommenderat 
30 km/h. 
 

 
Figur 14. Flyghamnsvägen Täby 
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Totalt mättes hastigheten på 144 fordon. Medelhastigheten för samtliga fordon i bägge 
riktningar var ca 27 km/h, se tabell 22. 
 
Tabell 22. Hastigheter Flyghamnsvägen, Täby, samtliga fordon 

samtliga fordon, bägge riktningar 
n 144 
medel (km/h) 26,9 
90-percentil (km/h) 38,0 
Standardavvikelse 8,18 
Standardavvikelse för medel 0,68 
 
Vid uppdelning av trafiken i körriktning fanns en skillnad i hastigheterna. Trafik mot öster 
hade nästan 6 km/h högre medelhastighet.   
 
Tabell 23. Hastigheter Flyghamnsvägen, Täby, uppdelat i körriktning 
 mot väster mot öster 
n 71 73 
medel (km/h) 24,0 29,7 
90-percentil (km/h) 33,0 40,0 
Standardavvikelse 6,95 8,21 
Standardavvikelse för medel 0,82 0,96 
 
 

 31



 

5.2.3 Skolvägen, Åkersberga 
 
Skolvägen ligger centralt i Åkersberga och mätningarna har ägt rum i 4-vägskorsningen med 
Bergavägen. Fordonens hastighet har mätts på övergångsställena i körriktningen längs 
Skolvägen på platserna A-D i figur 15. Gällande hastighetsbegränsning var 50 km/h. 
 
 

 
Figur 15. Mätpunkter Skolvägen Åkersberga 
 
Skolvägen har två vägkuddar i respektive körriktning med mittrefug i korsningen, se figur 15. 
Hastighetsmätningarna visar på stora variationer, se tabell 24. Den största skillnaden är 
hastigheten på övergångsstället (ÖG) efter korsningen. Många fordon har ökat hastigheten 
med ca 10 km/h då de passerar det andra övergångsstället.  
 
 
Tabell 24. Hastigheter Skolvägen, Åkersberga, uppdelat i olika platser 
körriktning mot norr mot söder 

plats (A) innan 
korsningen 

(B) efter 
korsningen 

(C) innan 
korsningen 

(D) efter 
korsningen 

n 85 118 101 98 
medel (km/h) 19,4 30,6 16,4 26,0 
90-percentil (km/h) 26,6 38,0 24,0 33,0 
Standardavvikelse 6,27 6,07 4,90 5,63 
Standardavvikelse för medel 0,68 0,56 0,49 0,57 
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Fordonen passerar det första övergångsstället som ligger närmast vägkudden med betydligt 
lägre hastighet än det efter korsningen. Medelhastigheten har ökat med 10,7 km/h på andra 
ÖG. 
 
Tabell 25. Hastigheter Skolvägen Åkersberga, innan och efter korsningen samt bägge platser 
plats Alla innan 

korsningen 
Alla efter 

korsningen 
Alla fordon, 
bägge platser 

n 186 216 402 
medel (km/h) 17,8 28,5 23,6 
90-percentil (km/h) 25,0 37,0 34,0 
Standardavvikelse 5,77 6,31 8,10 
Standardavvikelse för medel 0,42 0,43 0,40 
 

5.2.4 Hastighetsjämförelse samtliga tre platser 
 
Ett av syftena i projektet var att göra en jämförande analys av de tre guppen med avseende på 
hastigheter. Jämförelsen nedan grundar sig på ovan redovisade mätningar från de tre 
platserna. För att få ett så jämförbart och rättvist resultat som möjligt har alla fordon i bägge 
färdriktningarna använts från Vadavägen i Karby (tabell 20) och Flyghamnsvägen i Täby 
(tabell 22) medan det på Skolvägen i Åkersberga endast har använts de mätningar som skett 
närmast vägkuddarna, i båda färdriktningarna (del av tabell 25). Utelämnat är mätningarna 
från andra övergångsstället i fordonens färdriktning på Skolvägen eftersom de ligger långt 
efter farthindret (vägkudden). 
 
Tabell 26. Hastigheter samtliga platser och fordon 
plats Vadavägen, Karby Flyghamnsvägen, 

Täby 
Skolvägen, 
Åkersberga 

typ av gupp och gällande hastighet Ergoguppet 
30km/h platågupp 30km/h* vägkudde 50km/h 

n 150 144 186 
medel (km/h) 23,8 26,9 17,8 
90-percentil (km/h) 32,0 38,0 25,0 
Standardavvikelse 5,31 8,18 5,77 
Standardavvikelse för medel 0,43 0,68 0,42 
* rekommenderad hastighet 
 
I tabell 26 kan man se att den lägsta medelhastigheten är där vägkudde använts, skillnaden är 
signifikant mot de övriga platserna. Detta trots att där var den skyltade 
hastighetsbegränsningen 50 km/h och på de två andra platserna 30 km/h skyltat respektive 
rekommenderat. Högsta hastigheten höll fordonen på platåguppet i Täby. Vägkudden 
användes i en korsning medan de två övriga låg på en sträcka vilket kan ha påverkat 
hastigheterna.  
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5.3 Videofilmning och trafikantbeteenden 
 
Utifrån videofilmerna har interaktionen mellan gående, cyklister och fordon studerats på de 
tre platserna. Filmningen har skett under de två tidpunkter då det högsta flödet förväntades, 
morgon och eftermiddag. Totalt har 509 passager av oskyddade trafikanter kodats. Vid varje 
plats har området på och närmast övergångsstället indelats i olika ytor. Kodningen har skett 
utifrån vilken yta de oskyddade trafikanterna använt vid passagen över gatan, på eller bredvid 
övergångsstället, se bilaga C. De tre platserna hade relativt olika flöden av oskyddade 
trafikanter. Det lägsta flödet var på Flyghamnsvägen i Täby medan de två övriga hade 
betydligt högre. I tabell 27 redovisas respektive plats med antalet kodade passager fördelat på 
trafikslag samt antal passager per studerad timme.  
 
 Tabell 27. Översikt antal passager vid samtliga platser 

Plats Vadavägen, Karby Flyghamnsvägen, 
Täby 

Skolvägen, 
Åkersberga 

typ av gupp och gällande hastighet Ergoguppet 30 km/h platågupp 30 km/h* vägkudde 50 km/h 
gående 181 28 178 
cyklist 32 6 29 
går med cykel 17 0 6 
gående med barnvagn 4 1 17 
rullator eller dyl. 0 0 6 
övrigt 2 0 2 
Totalt antal passager 236 35 238 
    
Antal passager per studerad timme, 
samtliga kategorier  22 6 16 

* Rekommenderad hastighet 
 
På samtliga platser var de gående betydligt fler än cyklister och det högsta timflödet var på 
Vadavägen i Karby. Det var få passager på Flyghamnsvägen i Täby trots närheten till skola 
och busshållplats. 
 
I tabell 28 visas åldersfördelningen för samtliga gående och cyklister på de tre kodade 
platserna. På Vadavägen i Karby är gruppen vuxna största gruppen. På Skolvägen i 
Åkersberga utgör åldersgruppen ungdomar 13-19 år största andelen. På Flyghamnsvägen i 
Täby är det ungefär lika många ungdomar 13-19 år som vuxna. 
 
Tabell 28. Åldersfördelning samtliga gående och cyklister 

    Vadavägen Flyghamnsvägen Skolvägen 

    Antal % Antal % Antal % 
>6 år  0 0 0 0 11 5 
6-7 år  2 0 0 0 5 2 
8-9 år  16 7 0 0 7 3 
10-12 år  44 19 0 0 49 21 
ungdomar 13-19 år 67 28 17 49 131 55 
vuxna 20-64 år 107 45 18 51 18 8 
äldre >64 år 0 0 0 0 17 7 
Totalt   236 99 35 100 238 101 
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5.3.1 Gående 
 
I tabell 29 har samtliga gående på de tre platserna sammanställts där fem olika parametrar 
redovisas. Först anges i vilken utsträckning de sprungit över vägen och om de stannat då de 
mött någon bil eller annat motordrivet fordon. Om man stannar vid trottoarkant eller ej kan 
ses som ett mått på framkomlighet. Men det kan även vara ett mått på hög säkerhet som gör 
att man tar sig tid att stanna och se efter. Barn kan många gånger springa över gatan för att 
exponeras så kort tid som möjligt för trafik. Samtidigt kan en del äldre ha svårt att röra sig 
snabbt. Vid kodningen observerades också att alla eller nästan alla blev given företräde av 
fordon då de skulle korsa vägen. 
 
Tabell 29. Andel (%) av fotgängarna som springer över vägen, stannar vid trottoarkant, given företräde av bilist 
och korsar på övergångsstället.  

Gående   Vadavägen Flyghamnsvägen Skolvägen 

   Karby Täby Åkersberga 
   Ergoguppet Platågupp Vägkudde 

Springer över första körfält 
Barn n  4 av 47 0 av 0 5 av 54 
0-12 år %  9 0 9 
Ungdomar n  1 av 59 0 av 15 8 av 120 
13-19 år %  2 0 7 
Totalt, inkl. vuxna  n  6 av 204 1 av 29 13 av 209 
(20-64 år) och äldre (>64 år) %  3 3 6 
Springer över andra körfält 
Barn n  4 av 47 0 av 0 5 av 54 
0-12 år %  9 0 9 
Ungdomar n  1 av 59 1 av 15 6 av 120 
13-19 år %  2 7 5 
Totalt, inkl. vuxna n  6 av 204 2 av 29 11 av 209 
(20-64 år) och äldre (>64 år) %  3 7 5 
Stannar vid trottoarkant när personen möter någon bil 
Barn n  4 av 22 0 11 av 29 
0-12 år %  18 0 38 
Ungdomar n  1 av 26 0 9 av 43 
13-19 år %  4 0 21 
Totalt, inkl. vuxna n  9 av 87 1 av 4 25 av 83 
(20-64 år) och äldre (>64 år) %  10 25 30 
Korsar på övergångsställett när personen möter bil 
Barn n  21 av 22 0 av 0 28 av 29 
0-12 år %  95 0 97 
Ungdomar n  25 av 26 0 av 0 37 av 43 
13-19 år %  96 0 86 
Totalt, inkl. vuxna n  85 av 87 5  av 5 76 av 83 
(20-64 år) och äldre (>64 år) %  98 100 92 
Korsar på övergångsstället, av alla gående 
Barn n  45 av 47 0 av 0 48 av 54 
0-12 år %  96 0 89 
Ungdomar n  56 av 59 5 av 15 91 av 120 
13-19 år %  95 33 76 
Totalt, inkl. vuxna n  197 av 204 19 av 29 173 av 209 
(20-64 år) och äldre (>64 år) %  97 66 83 
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Det var en större andel barn som sprang över vägen än vuxna på alla tre platser. Det mest 
framträdande var att så många gående gavs företräde av fordon. Samtliga på Vadavägen i 
Karby blev framsläppta och så gott som alla på de två övriga platserna. Det var ca 9 % av 
barnen 0-12 år som sprang över vägen på Vadavägen respektive Skolvägen (inga barn 
passerade på Flyghamnsvägen).  
 
På Skolvägen var det totalt 30 % som stannade vid trottoarkant då de mötte bil och tänkte 
passera. Motsvarande värde för Vadavägen var 10 %. På Flyghamnsvägen var det få passager 
men där stannade 25 % (1 av 4).  
 
Det var en hög andel som nyttjade övergångsställena för att korsa vägen på samtliga platser, 
framförallt på Vadavägen där tre övergångsställen låg relativt nära varandra samt med 
anslutande gång- och cykelvägar. Lägsta andelen som nyttjade övergångsställe var på 
Flyghamnsvägen där totalt 66 % av samtliga gående använde övergångsstället. 
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5.3.2 Cyklister 
 
Det var få passerande cyklister på Flyghamnsvägen, endast 6 st. Övriga platser hade fler, se 
tabell 30.  
 
Tabell 30 Antal passerande cyklister på respektive plats 

Plats Vadavägen, Karby Flyghamnsvägen, 
Täby 

Skolvägen, 
Åkersberga 

typ av gupp och gällande hastighet ergoguppet 30 km/h platågupp 30 km/h* vägkudde 50 km/h 

cyklister 32 6 29 
* Rekommenderad hastighet 
 
I tabell 31 sammanfattas några av de viktigaste parametrarna gällande cyklister på de tre 
platserna. På Skolvägen i Åkersberga stannade 33 % av samtliga cyklister innan de passerade 
vägen. Samtliga som stannade var barn. Alla cyklister som mötte någon bil blev givna 
företräde av bil då de korsade vägen på samtliga platser. Nästan alla använde 
övergångsställena då de korsade vägen. 
 
Tabell 31. Andel (%) av cyklisterna som stannar vid trottoarkant, given företräde av bilist, korsar på 
övergångsstället 

Cyklister   Vadavägen Flyghamnsvägen Skolvägen 
   Karby Täby Åkersberga 
   Ergoguppet Platågupp Vägkudde 
Stannar vid trottoarkant när cyklisten möter någon bil    
Barn n 0 av 5 0 av 0 3 av 6 
0-12 år % 0 0 50 
Ungdomar n 0 av 2 0 av 1 0 av 3 
13-19 år % 0 0 0 
Totalt, inkl. vuxna n 0 av 10 0 av 1 3 av 9 
(20-64 år) och äldre (>64 år) % 0 0 33 
Given företräde när cyklisten korsar på övergångsstället (av dem som möter bil) 
Barn n 5 av 5 0 av 0 6 av 6 
0-12 år % 100 0 100 
Ungdomar n 2 av 2 1 av 1 3 av 3 
13-19 år % 100 100 100 
Totalt, inkl. vuxna n 10 av 10 1 av 1 9 av 9 
(20-64 år) och äldre (>64 år) % 100 100 100 
Given företräde (av dem som möter bil)    
Barn n 5 av 5 0 av 0 6 av 6 
0-12 år % 100 0 100 
Ungdomar n 2 av 2 1 av 1 3 av 3 
13-19 år % 100 100 100 
Totalt, inkl. vuxna n 10 av 10 1 av 1 9 av 9 
(20-64 år) och äldre (>64 år) % 100 100 100 
Korsar på övergångsstället när cyklisten möter bil    
Barn n 5 av 5 0 av 0 6 av 6 
0-12 år % 100 0 100 
Ungdomar n 2 av 2 1 av 1 3 av 3 
13-19 år % 100 100 100 
Totalt, inkl. vuxna n 10 av 10 1 av 1 9 av 9 
(20-64 år) och äldre (>64 år) % 100 100 100 
Korsar på övergångsstället, av alla cyklister    
Barn n 15 av 15 0 av 0 16 av 18 
0-12 år % 100 0 89 
Ungdomar n 8 av 8 2 av 2 11 av 11 
13-19 år % 100 100 100 
Totalt, inkl. vuxna n 32 av 32 6 av 6 27 av 29 
(20-64 år) och äldre (>64 år) % 100 100 93 
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Det gjordes även en bedömning av cyklisternas färdhastighet före och på övergångsstället. 
Liksom för gående kan tempot vara ett mått på framkomlighet och trygghet. Tabell 32 visar 
andelen samt antal inom parentes cyklister med olika tempo vid de tre undersökta platserna.  
 
 
Tabell 32. Andel i % av cyklisters tempo före och på övergångsställe  

Samtliga cyklisters tempo före övergångsstället Vadavägen Flyghamnsvägen Skolvägen 
Långsamt  22 (7 av 32) 33 (2 av 6)  62 (18 av 29) 
Normalt  72 (23 av 32) 67 (4 av 6) 31 (9 av 29) 
Raskt  6 (2 av 32) 0 7 (2 av 29) 
Snabbt  0 0 0 

Samtliga cyklisters tempo på övergångsställets första körfält    

Långsamt  6 (2 av 32) 0 17 (5 av 29) 
Normalt  72 (23 av 32) 100 (6 av 6  62 (18 av 29)       
Raskt  19 (6 av 32) 0 17 (5 av 29) 
Snabbt  3 (1 av 32) 0 3 (1 av 29) 

Samtliga cyklisters tempo på övergångsstället andra körfält    

Långsamt  6 (2 av 32) 0 7 (2 av 29) 
Normalt  75 (24 av 32) 100 (6 av 6) 72 (21 av 29) 
Raskt  16 (5 av 32) 0 17 (5 av 29) 
Snabbt  3 (1 av 32) 0 3 (1 av 29) 

 
De flesta cyklisterna färdades i normalt tempo över vägen. Det var ett fåtal som färdades 
snabbt vilket inte heller är så vanligt. Fler cyklister färdades långsamt före övergångsstället på 
Skolvägen jämfört med de övriga platserna. Vad detta kan bero på är inte tydligt klarlagt men 
en orsak kan vara att platsen är en fyrvägskorsning med en mer komplex trafiksituation 
medan de övriga platsernas passage var på sträcka.  
 
Även hjälmanvändningen bland cyklisterna har studerats. Mätningarna genomfördes under 
hösten 2006 då hjälmlagen för cyklande barn upp till 15 år varit gällande i drygt 1,5 år. 
Åldersklassningen som gjorts vid kodningen av cyklister sammanfaller inte med hjälmlagen, 
däremot har barns hjälmanvändning upp till 12 år studerats, se tabell 33, där resultaten visar 
att 87 % på Vadavägen och 61 % på Skolvägen använder hjälm.  Bland samtliga åldergrupper 
fanns den största andelen hjälmanvändare på Vadavägen i Karby där 56 % av alla cyklister 
använde hjälm. I Täby var det totalt endast sex cyklister som passerade och två av dessa, dvs. 
33 % hade hjälm. Motsvarande siffra för Skolvägen var att 48 % använde hjälm. 
 
Tabell 33 Antal och andel cyklister som använder hjälm 

 Vadavägen Flyghamnsvägen Skolvägen Totalt 
 Karby Täby Åkersberga samtliga Plats 
 Ergoguppet Platågupp Vägkudde  

Barn n 13 av 15 0 11 av 18 24 av 33 
0-12 år % 87 0 61 73 
Ungdomar n 2 av 8 0 3 av 11 5 av 19 
13-19 år % 25 0 27 26 
Totalt, inkl. vuxna n 18 av 32 2 av 6 14 av 29 34 av 67 
(20-64 år) och äldre (>64 år) % 56 33 48 51 

 
I Karby använde 87 % av barnen upp till och med 12 års ålder hjälm medan 61 % av barnen i 
Åkersberga nyttjade hjälm. Bland vuxna i Karby på Vadavägen var det tre av nio personer, 
33 %, och två av fyra dvs. 50 % som använde hjälm på Flyghamnsvägen i Täby.  
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5.3.3 Situationer och konflikter 
 
Det observerades inga konflikter enligt definitionen från den svenska konfliktstudietekniken 
under de studerade timmarna på någon av platserna. Den enda ovanliga händelse som 
observerades var en gående som satte sig ned i körbanan på Skolvägen i Åkersberga strax 
innan en moped kom. Ingenting hände dock, mopeden kom inte i närheten. 

5.4 Vibrationer och stötar 
I projektet har en mängd mätningar av guppens geometri och påverkan på fordon och 
människa genomförts. En utförlig beskrivning av resultaten från mätningar av stötar, 
vibrationer och guppens profiler finns i rapporten i bilaga A, skriven av Johan Granlund, 
Vägverket Konsult. I rapporten finns även fler platser beskrivna med resultat än de som ingår 
i detta projekt men detta kan ses som ett extra material som tillför ytterligare kunskap. 
Resultaten visar höga värden för stötar och vibrationer även i låga farter på alla tre studerade 
platser, vilket innebär en hälsorisk. Mätresultaten från Flyghamnsvägen var så höga, att de 
även föranleder misstanke om möjlig hälsorisk för busspendlare. Resultaten visar en stark 
koppling mellan fart och hälsofarliga guppstötar.  
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 
Ett sätt att öka trafiksäkerheten är att vidta åtgärder som minskar fordonshastigheten. En 
metod är att anlägga farthinder på utvalda platser. Samtidigt eftersträvas ett vägnät med god 
framkomlighet och komfort. För att uppfylla de krav och anspråk som olika 
trafikantkategorier ställer krävs ett noga övervägande om vilka val av utformningar man ska 
välja samtidigt som både den fysiska omkringliggande miljön och ekonomiska ramar kan 
begränsa alternativen. Mot bakgrund av detta kan det vara svårt att generellt rekommendera 
ett alternativ framför ett annat då många lokala faktorer kan påverka samt vilken typ av 
fordon som förekommer på platsen. Farthinder löser inte automatiskt alla problem, istället kan 
andra oönskade effekter uppstå som t.ex. överflyttning av trafik, buller eller stötar och 
vibrationer för trafikanterna. Viktigt är att hela trafikmiljön ger signaler som trafikanterna 
förstår och att farthinder placeras på sådana platser där det känns relevant. Till exempel är en 
bred fin väg utanför en skola ingen bra lösning även om den är hårt hastighetsreglerad. 
 
Hittills har ett farthinder oftast utmärkts med målning och det vanliga varningsmärket ”ojämn 
väg”, ibland kombinerat med en tilläggstavla med text. Ett farthinder kan ibland innebära en 
betydligt större ojämnhet än en vägskada som märket normalt varnar för. Detta kan i vissa fall 
leda till att trafikanterna inte sänkt farten tillräckligt för att kunna passera farthindret med 
avsedd hastighet. Under 2007 kommer två nya vägmärken som speciellt varnar för farthinder 
vilket bör ge mindre risk för missförstånd. 
 
Man kan inte bortse från de fakta som framkommit beträffande stötar och vibrationer i detta 
projekt. Om det är så att de avsedda trafiksäkerhetsåtgärderna kan ge upphov till fysiska 
skador på människor och onormalt högt slitage på fordon bör man se över och kanske 
förtydliga de rekommendationer som finns. Ett skäl till att farthinder ibland ger alltför 
onormala och emellanåt hälsovådliga stötar och vibrationer kan vara att de inte byggts i 
enlighet med de direktiv och anvisningar som finns. Långvarigt slitage medför oftast att 
förutsättningarna för ett väl fungerande farthinder förändras. Sättningar i anslutning till 
farthinder är inte ovanliga och bör förhindras med rutinmässig tillsyn och förebyggande 
underhåll. Ytorna intill farthinder utsätts för kraftiga dynamiska laster och bör också därför 
vara dimensionerade för detta. Det är inte ovanligt att gatubrunnar för avrinning av ytvatten 
placerats intill farthinder. Brunnarnas låga placering gör att fordon som kör ned i dessa 
fördjupningar påverkas i ännu högre grad av farthindren. Bussar och lastbilar som har en 
bredare spårvidd än personbilar kan ha svårt att undvika dessa fördjupningar. 
 
Redan 1982 gav dåvarande Trafiksäkerhetsverket ut en rapport om farthinder i 
bostadsområden (Farthinder i bostadsområden. Rapport 4. ISSN 0280-3682). Man påpekar 
där vikten av att guppen inte ska ge skador på fordon och måttligt obehag för människor. Ej 
heller ska de orsaka störande buller och vibrationer i omgivande byggnader. Man betonar 
också hur viktigt en noggrann utformning är för att få avsedd effekt. Trots detta tycks inte 
utvecklingen gått framåt speciellt snabbt då många av dessa tidigare kända problem ännu idag 
finns kvar. 
 
I denna studie har tre typer av farthinder jämförts i olika avseenden, bl.a. hastighetsdämpande 
funktion, framkomlighet, trygghet och säkerhet för oskyddade trafikanter samt hur fordon 
påverkas vid passage över dem. Att generellt bedöma ett farthinder utifrån det grundutförande 
det har kan vara svårt då det är många faktorer som påverkar farthindrens funktionalitet och 
effekt. De påverkar också fordonen olika beroende på fordonets hastighet, typ och utförande. 
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I Vägverkets skrift, Vägars och Gators Utformning (VGU) som används av både Vägverket 
och kommuner finns rekommendationer för gupp som farthinder där man försökt ge exempel 
på i vilken trafikmiljö de olika typerna passar bäst. Man ger också rekommendationer om 
materialval och tjocklekar, vikten av korrekta installationer, god underbyggnad samt ett 
regelbundet underhåll med inspektioner. De erfarenheter vi har efter mångåriga studier av 
gatumiljöer är att framförallt underhållet ofta är eftersatt på många platser. Detta innebär att 
den tänkta funktionen inte längre uppfylls, vilket kan innebära både ökad eller minskad 
påverkan på fordonen än vad man ursprungligen eftersträvat. 
 
De tre farthindrens hastighetsdämpande funktion var en av de studerade faktorerna. Den 
lägsta medelhastigheten och även 90-percentilen uppmättes där vägkudde använts. Detta trots 
att där var den skyltade hastighetsbegränsningen 50 km/h och på de två andra platserna 
30 km/h skyltat respektive rekommenderat. Vägkudden användes i en korsning där 
högerregeln gäller medan de två övriga låg på en sträcka vilket kan ha påverkat hastigheterna. 
Hastigheterna mättes endast på fria fordon, dvs. fordon opåverkade av annan trafik, och som 
färdades rakt fram. 
 
I enkäterna till bussförare framkom många olika synpunkter angående farthinder. Man tyckte 
till exempel att ergoguppet gav den mest effektiva hastighetsdämpningen men de mätningar 
som genomförts styrker inte detta. Vidare fick ergoguppet negativ kritik gällande komforten, 
64 % tyckte att det gav mycket dålig komfort. 
 
Vägkudden var det enda farthinder som fick omdömet bra av 20 % av förarna gällande 
upplevd komfort. Samtidigt tyckte 60 % att vägkudden var dålig. Ingen uppgav vägkuddens 
komfort som mycket dålig. 
 
63 % av förarna tyckte att det var mycket dålig komfort på platåguppet och drygt hälften av 
förarna uppgav att de hade fysiska problem som de ansåg uppkommit av frekventa passager 
över guppet. 
 
De vibrationsmätningar som genomförts visar att vägkuddar ger olägenheter för föraren, men 
det är ändå vägkuddar som ger minst olägenheter. Övriga gupp är dåliga eller väldigt dåliga. 
Många förare tyckte att man ägnade stor del av uppmärksamheten till själva farthindret och 
passagen av detta och kunde därför tappa uppmärksamheten på oskyddade trafikanter och 
omgivningen. 
 
Framkomligheten och säkerheten för de oskyddade trafikanterna har analyserats genom 
studier av videoinspelningar. På samtliga tre försöksplatser var det ovanligt många korsande 
gående som blev givna företräde av fordon jämfört med andra genomförda studier på andra 
platser. I föreliggande studie var det nästan samtliga gående medan det vanligtvis brukar ligga 
mellan 60-80 % som blir framsläppta. Vad detta beror på är inte känt, dock var det totala 
antalet korsande lägre än i andra liknande studier på grund av lägre flöde av gående och 
cyklister. 
 
Den sammanfattade slutsatsen från detta projekt är att alla studerade gupp har positiva 
effekter på fordonshastigheten, dvs låga fordonshastigheter, och därmed en indirekt positiv 
effekt på oskyddade trafikanters säkerhet och framkomlighet. Alla tre guppen har dock 
tydliga negativa effekter på bussförares komfort och troligtvis även hälsa. Vägkudde innebar 
minst dålig komfort, och ergoguppet samt platågupp gav direkt dålig komfort och innebar 
stötar och vibrationer som påverkar människors hälsa negativt. Effekten av alla gupp är dock 
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mest troligt direkt avhängd hur väl guppen är anlagda och underhållna. Dåligt anlagda och 
underhållna gupp ger mest troligt sämre komfort och mer vibrationer än gupp som är rätt 
anlagda och underhållna. Samtidigt handlar det om hastighetsanpassning, men som förare kan 
man inte i förväg veta vilken fart man bör hålla över ett speciellt farthinder.  
 

6.1 Framtiden 
 
Debatten om väggupp som farthinder med Arbetsmiljöverkets inblandning ger indikationer på 
att något är fel. Förhoppningsvis leder detta till att de problem som är förenade med gupp 
lyfts fram. Samtidigt vill ingen försämra trafiksäkerheten och riskera fler skadade och döda. 
Tydligt är ändå att forskningen och utvecklingen av alternativa metoder eller farthinder bör 
ges utrymme om en trafikmiljö för alla ska kunna skapas. 
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Många bussförare löper risk att skadas av upprepade obehagliga guppstötar under sina dag-
liga körningar över fartdämpande vägbulor. För ett tjugotal gupp i Täbyområdet har färdvib-
ration mätts på förarplats i bussar med olika farter och utvärderats i enlighet med standar-
derna SS-ISO 2631-1 respektive 2631-5. Med 2631-5 mäts risken för mekaniska ryggskador 
från stötformig vibration, så som vid guppiga färder. Metoden beräknar tryckpåkänning i 
ryggkotorna och redovisar ekvivalent statisk kompressionsdos Sed. Resultaten visar höga Sed-
värden även i låga farter, vilket innebär hög hälsorisk. Mätresultat från Flyghamnsvägen är 
så höga, att de föranleder misstanke om möjlig hälsorisk till och med för busspendlare. Mät-
resultaten har föranlett Arbetsmiljöverket att vid vite av 1 000 000 kr förbjuda busstrafik på 
tre gator i Täbyområdet. 
 
Projektet är utfört på uppdrag av Peter Rosander vid Luleå tekniska universitet. 
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Sammanfattning 
Många bussförare löper risk att skadas av upprepade obehagliga guppstötar under sina dag-
liga körningar över fartdämpande vägbulor. För ett tjugotal gupp i Täbyområdet har färdvib-
ration mätts på förarplats i bussar med olika farter och utvärderats i enlighet med standar-
derna SS-ISO 2631-1 respektive 2631-5. Tolkning enligt 2631-1 visar att färdvibrationerna i 
flera fall var ”mycket obehagliga” i 15 km/tim och ”extremt obehagliga” i 30 km/tim. Med 
2631-5 mäts risken för mekaniska ryggskador från stötformig vibration, så som vid guppiga 
färder. Metoden beräknar tryckpåkänning i ryggkotorna och redovisar ekvivalent kompres-
sionsdos Sed. Resultaten visar höga Sed-värden även i låga farter, vilket innebär hög hälsorisk. 
Mätresultat från Flyghamnsvägen är så höga, att de föranleder misstanke om möjlig hälso-
risk även för busspendlare. Hälsorisken påverkas av antalet guppstötar per dag. Det finns en 
stark koppling mellan fart och hälsofarliga guppstötar, vilket gör det möjligt att beräkna 
”Högsta acceptabla fart” över olika gupp. Statusen hos många av dagens vägbulor är så då-
ligt standardiserad, att varje individuellt gupp bör betraktas som en egen typ. Detta konstate-
rande leder till ett krav på (dyrbar) inspektion av varje individuell vägbula. Den enda gupp-
typ som gett föraren acceptabelt kotkompressionstryck är Busskudde. Denna typ av gupp ger 
dock andra problem vid trafik med ledbuss, vilket lett till att Busskuddar nu börjar tas bort. 
Låggolvsbussar har kort fjädringslängd. Därför är de också känsliga för genomslag på stora 
gupp, vilket ger stötigare färd över vägbulor. Därför bör busstrafik på gator med kraftiga 
gupp i första hand bedrivas med andra bussar. Mätresultat visar att avancerade stolar inte 
minskar problemen över gupp. Däremot kan en avancerad stol ge avsevärt bättre komfort 
mellan guppen. Bussförare har klagat på högt buller vid trafikering av Platågupp i Täby. En 
videoupptagning visar att kraftigt trafikbuller uppstår vid körning över ramper med gatsten. 
Vägtrafikbuller är starkt kopplat till vägbanans Megatextur. Resultat från laserskanning visar 
att guppramper med gatsten har upp emot 20 gånger högre Megatextur än oskadad asfaltbe-
läggning. För att minska bullret rekommenderas att gatsten tas bort från alla ytor som trafi-
keras med motorfordon. Vägbulor bör hädanefter skyltas med det för Sverige nya vägmärket 
”Varning för farthinder”. 
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Abstract 
Many bus drivers are exposed to health risks, due to repeated exposure for uncomfortable 
mechanical shocks when frequently riding over traffic calming speed bumps/humps. Some 
twenty humps in the Täby area have been tested with respect to ride vibration on the drivers’ 
seat in buses with various speeds. The vibrations have been evaluated in accordance with the 
standards ISO 2631-1 and 2631-5. Many of the exposures were ”very uncomfortable” at 15 
km/h and ”extremely uncomfortable” at 30 km/h, as per the 2631-1 evaluation. The 2631-5 
defines a method of quantifying whole-body vibration containing multiple shocks (such as 
bumpy rides) in relation to human health. It uses peak vibration values to predict compres-
sion stress in the spine, and reports equivalent daily static compression dosis, Sed. The results 
show high Sed-values also at low speeds; thereby the health risk is high. This finding has made 
the Work Environment Administration prohibit line bus traffic on the related streets after the 
30 April, at a fine of 1 000 000 SEK (over 100 000 Euro). The health risk depends on the 
number of daily shock exposures. Results from the Airport Street are so high, that they bring a 
concern for possible adverse health effect also for bus commuters. There is also a strong cor-
relation between speed and hazardous shocks, making it possible to calculate “Max accept-
able speed” over various humps. The status of many speed humps is so poorly standardized, 
that each individual bump/hump should be regarded as an individual type. This finding brings 
a demand for (costly) inspection of each individual bump/hump. The only hump type that gave 
acceptable spinal compression stress was the Bus pillow. However, Bus pillows yields other 
kind of problems for traffic with articulated buses, so a recent trend is to remove them. Buses 
with low entrance/floor have short suspension stroke, whereas their suspension easily bottoms 
out at high humps and the ride becomes very bumpy. Therefore, streets with aggressive humps 
should preferably be operated by buses of other types. Measurement shows that an advanced 
seat didn’t reduce the shocks at humps, but can significant improve the ride quality between 
humps. Bus drivers have complained on noisy rides over flat top humps. A video recording 
illustrated that the noise is created when driving over ramps built by cobble stone. Road traf-
fic noise is strongly related to the road surface Megatexture. Results from laser scanning con-
firm that the cobble stone ramps have about 20 times higher Megatexture than normal asphalt 
wearing courses. In order to reduce the noise, it is recommended that any cobble stones are 
removed from all surfaces being trafficked by motorized vehicles at significant speeds. Road 
users should hereafter be warned for speed bumps/humps by the (in Sweden) new road sign 
”Speed bump ahead”, rather than by the sign “Rough road” as per current Swedish practise. 
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Många bussförare har dålig hälsa 
Bussförare har högre dödlighet, mer ohälsa och fler fall av sjukskrivningar än de flesta andra 
yrkesgrupper, enligt upprepade vetenskapliga studier. Det har konstaterats att bussförare 
utsätts för så mycket helkroppsvibrationer och andra belastningar att de löper hög risk för 
skador i rygg och nacke. Den vanligaste orsaken till förtidspension hos bussförare är 
muskuloskeletala sjukdomar [Fischer et al, 2001]. 
 

Många relaterar ”guppstötar” från vägbulor till hälsoproblem 
I Trollhättan skapades 2000 – 2001 den s k Nollvisionsslingan, som en arena för 
demonstration av åtgärder för ökad trafiksäkerhet. Under uppföljning av satsningen, har 
bussförares svar på en enkät visat att slingans fartdämpande gupp både vållat mycket obehag 
och fysiska kroppsskador, samt att problemen relateras till gupp vid övergångsställen 
[Rosander, 2004]. 
 
Redan 2002 dokumenterades att många bussförare i Täby / Vallentuna området var starkt 
kritiska till många fartdämpande vägbulor på deras linjer. År 2004 genomförde Vägverket 
Konsult (VVK) i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) en studie i området, 
varvid tre olika typer av gupp jämfördes; 3 st Platågupp, 1 st Cirkelgupp, samt 6 ”stötfria” 
GP-gupp. Jämförelsen skedde utifrån en enkätundersökning bland 24 bussförare, mätning av 
färdvibration på förarplats, samt laserskanning av guppens profiler med en av VVK´s 
Profilograf mätbilar. Enkätresultaten visade att mellan 55 % och 93 % upplevde dålig komfort 
p g a guppstötar. Platågupp gav högst andel missnöje, medan GP-gupp gav minst missnöje. 
GP-guppen gav även ett mer enhetligt vibrationsmönster. Detta är av stort värde, då det gör 
färden mer förutsägbar. GP-guppen ansågs dessutom bullra mindre och ge mindre 
rattvibrationer. I studien mättes vibration på förarsits enligt standarderna SS-ISO 2631-1 
respektive SS-ISO 2631-5. Resultaten bekräftade att framförallt Platåguppen gav onödigt 
mycket obehagsframkallande färdvibration. Vidare konstaterades att Cirkelguppet och ett av 
de tre Platåguppen gav så höga guppstötar att de medförde ”hög hälsorisk” enligt standard 
2631-5. Två av sex GP-gupp gav så pass kraftiga stötar att de medförde ”måttlig hälsorisk”; 
övriga gav ”låg hälsorisk”. Laserskanning visade att de två ”elakaste” GP-guppen var 
olämpligt installerade, alternativt hade gatan deformerats snabbt [Enflo, 2005]. 
 

Från stötiga bumps till ”stötfria” GP-gupp 
Korta och höga vägbulor har länge använts av militär och polis, som hinder vid vägspärrar. 
Med tiden kom lite lägre ”bumps” att användas civilt, för att dämpa fart hos vanlig trafik. 
1970 byggdes en 8 cm hög vägbula i den Nederländska staden Delft. Kanske var det Europas 
första vägbula med syfte att dämpa fart hos allmän trafik [Schlabbach, 1997]. De i flera 
avseenden usla egenskaperna hos de första korta och höga vägbulorna, inspirerade 
engelsmannen Greg Watts till att 1973 utveckla ett 10 cm högt och 3.7 m långt ”hump”. 
Wattguppet ger i låg fart avsevärt mindre dålig komfort än de ”bumps” som dittills använts. 
Även Wattgupp kan dock ge ganska kraftiga guppstötar i laglig fart. 1978 byggdes den första 
vägbulan i Göteborg. 
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Ett koncept för utformning av ”stötfria” gupp presenterades vid Skandinaviska Vibrationsfö-
reningens symposium Nordic Vibration Research 2001. Konceptet har därefter utvecklats och 
omsatts i praktiken genom det s k GP-guppet. Guppet är designat utifrån beräkningar av färd-
vibration i personbil och lastbil, dock inte med särskild hänsyn till buss [Granlund & Lind-
ström, 2003]. Den ovan nämnda undersökningen i Täbyområdet 2004 visar på tämligen goda 
resultat för GP-gupp, beträffande minskade stötar och mer kontrollerade vibrationer i buss. 
Men ett större, jämförande fälttest behövs för att få djupare verifierad kunskap att användas av 
Vägverket, kommuner och andra aktörer. 
 
GP-guppet var ursprungligen tänkt att bli en helt prefabricerad konstruktion. Synpunkter från 
Göteborgs Trafikkontor ledde till att guppet istället kommit att bestå av en prefabricerad upp-
ramp, en platstillverkad platå, samt en nedramp som endera görs mycket flack och tillverkas 
på plats, eller prefabriceras i samma gjutform som upprampen. Beroende av hur byggherrens 
projektör detaljutformat det aktuella guppets form, kan GP-gupp komma att framkalla tämli-
gen olika rörelsemönster/färdvibrationer hos trafikerande fordon. Projektörens stora frihet kan 
alltså leda till att fördelen med förutsägbar respons förloras. Därför bör hela GP-guppet ha en 
mer strikt standardiserad utformning; inte bara upprampen. Så här långt tyder erfarenheter på 
att det kan vara fördelaktigt att utforma GP-guppet med spegelvända prefabricerade upp- och 
nedramper, med en minst 8 m lång platå emellan. Detta bäddar för måttliga nickrörelser och 
bidrar till ett symmetriskt stadsrum, där guppet kan byggas utan mittrefug även på gator med 
dubbelriktad trafik. Genom att förlägga ett övergångsställe mitt på en bred platå (gärna uppåt 
10 m), kommer det att hamna ett par meter från guppets ramper. En sådan utformning ökar 
tryggheten för fotgängare med låg förmåga att bedöma biltrafikens fart, så som yngre barn 
och vissa äldre människor1. I en olyckssituation ger denna typ av utformning även lägre risk 
att bli påkörd av fordonsfronter med hög höjd och/eller uppåtriktad chassivinkel till följd av 
guppning/nickning; ett scenario som kan uppstå om övergång sker nära en ramp - alldeles 
oavsett typ av gupp. En sådan ”hög” påkörning ger sannolikt svårare skadeföljder än påkör-
ning av samma fordon med samma fart på en plan gata2. 
 

                                                 
1 Samtal med Lars Leden, professor vid LTU/VTT. 
2 Samtal med Jonas Hansson, VD för Safezone AB. 
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Projektet ska jämföra färd över olika vägbulor 
Syftet med detta projekt är att genom fallstudier jämföra olika vägbulor med avseende på 
färdvibration i tunga bussar, samt hur dessa vibrationer påverkar bussförares komfort och 
hälsa. Avsikten är att hitta gemensamma nämnare mellan bra respektive dåliga gupp. Med bra 
gupp menas de som i hög tätortsfart ger obehagliga vibrationer (och därmed fartdämpning), 
medan risken för farliga stötar är låg. Med dåliga gupp menas de där man redan i låg tätorts-
fart utsätts för obehagliga vibrationer eller hög risk för farliga stötar. 
 
Projektet genomförs i Täby / Vallentuna området som en uppföljande utvidgning av den 
studie som VVK / KTH tidigare utfört [Enflo, 2005]. 
 
Minst tre typer av gupp ska undersökas; 

• GP-gupp3,  
• Busskudde, samt 
• Platågupp.  

Av dessa gupptyper har Busskudde inte ingått i tidigare studie i området. 
 
Projektet genomförs av Vägverket Konsult (VVK), under ledning av civilingenjör Johan 
Granlund, specialist inom vägytemätning och färdvibration. Arbetet sker på uppdrag av Luleå 
tekniska universitet, LTU. Kontaktperson vid LTU var Peter Rosander. Projektet ingår som en 
del i en större studie, Förhöjda övergångsställen för alla trafikanter, där LTU även utvärderar 
hastigheter och övergångsställens funktion för barn, äldre och funktionshindrade. Studien är 
finansierad av Vägverkets Skyltfond. 
 
Rapporten är granskad av Fredrik Lindström vid VVK . 
 

Flera aktörer har gett sitt stöd 
Bussentreprenörerna Busslink och Swebus har gett projektet sitt stöd, genom att man ställde 
upp med bussar och förare samt delade med sig av värdefulla erfarenheter. Representant för 
Busslinks ledning har varit Ted Stridsberg, medan deras bussar har körts av skyddsombuden 
Kenneth Sjölander (gupp) och Igbald Dzaferovic (grovt test av olika förarstolar på Linje 4 i 
Stockholm). Från Swebus har skyddsombuden Liz Stam och Bertil Lövström deltagit. 
 
De akustiska mätningarna utfördes av Dr Anders Brandt vid Axiom EduTech AB. De övriga 
mätningarna utfördes av personal vid Vägverket Konsult. 
 
Den 13/9 påbörjades fältarbetena, efter ett intressentmöte på Vägverket Produktions vägsta-
tion i Täby. Vid mötet deltog ovanstående aktörer, samt representanter för bl a Arbetsmiljö-
verket, SL, Vägverket och SafeZone AB. Täby Kommuns representant valde att lämna loka-
len innan mötet genomfördes. 

 
3 Upplysning om intresseförhållanden: Den ”stötfria” profilen hos GP-guppet utformades 2003 vid Vägverket 
Konsult (VVK) i samverkan med tillverkare av lastvagnsfordon, inom ramen för ett uppdrag från Gunnar Prefab 
AB. Där slutar VVK´s kommersiella intresse i GP-gupp. Så är t ex GP-guppen i Karby (Vallentuna) projekterade 
av Scandiaconsult, inte av VVK. 
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Högsta tillåtna vibrationsexponering för yrkesförare 
Genom hälso- och säkerhetsdirektivet 2002/44/EG fick alla EU:s medlemsstater gemensamma 
minimiregler för vibrationsexponering på jobbet. I Sverige är EU-direktivets krav inarbetade i 
Arbetsmiljöverkets författning AFS 2005:15 ”Vibrationer”, vilken visas i Figur 1. Dessa före-
skrifter riktar sig till arbetsgivare. 

 
 
Figur 1 Omslag till AFS 2005:15 Vibrationer 
 
 
Föreskriftens 3 § är av särskilt stort intresse, när det gäller yrkesmässig vägtrafik över konstg-
jorda4 väggupp: 
 
”Arbete ska planeras, bedrivas och följas upp så att risker till följd av vibrationsexponering 
minimeras, genom att vibrationerna elimineras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå”.  
 
Föreskriften ställer krav på riskbedömning för vibrationsexponerade arbetstagare: 

• Bestämning av daglig vibrationsexponering, A(8) 
• Exponeringens nivå, typ och varaktighet 
• Resultat från medicinska kontroller  
• Särskilda arbetsförhållanden 
• Information från arbetsutrustningens tillverkare 
• Med mera 

 
Föreskriften ställer också krav på att arbetstagare som exponeras för risker från vibrationer 
måste informeras om riskerna. Vissa arbetstagare är särskilt känsliga för guppstötar. Exem-
pelvis löper gravida kvinnor ökad risk att få missfall, eller att barnet föds onormalt tidigt. 

                                                 
4 Även väghållare har ett ansvar för yrkesförares arbetsmiljö, när man bygger vägbulor: 
 "Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete skall vid projekteringen se till att arbetsmiljösynpunk-
ter, avseende såväl byggskedet som det framtida brukandet, beaktas” [3 kap. 14 §, Arbetsmiljölagen]. 
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Lagstadgade gränser 
Genom föreskrift AFS 2005:15 införs regler för högsta tillåtna exponering, normaliserad till 8 
tim:  

• Gränsvärde: A(8) = 1.1 m/s2 
• Insatsvärde: A(8) = 0.5 m/s2 

Exponeringsgränsen 
Enligt EU-direktivet ska medlemsstaterna ha ett Gränsvärde på maximalt 1.15 m/s2. Sverige 
har alltså valt att skärpa Gränsvärdet med 0.05 m/s2, till 1.1 m/s2. 
 
Arbetstagare får inte utsättas för vibrationsexponering över Gränsvärdet.  
 
Om Gränsvärdet ändå har överskridits, måste arbetsgivaren: 

• vidta omedelbara åtgärder för att minska exponeringen, 
• utreda varför överskridandet skett, samt 
• säkerställa att ytterligare överskridande inte sker. 

Insatsvärdet 
Om vibrationsexponeringen överskrider Insatsvärdet på 0.5 m/s2, måste tekniska och/eller or-
ganisatoriska åtgärder utföras. Några tänkbara åtgärder kan vara: 

• Ändra arbetsmetod eller utrustning. 
• Genomför underhållsprogram för utrustning. 
• Skaffa nya tekniska hjälpmedel, t ex dämpande säten. 
• Begränsa exponeringstiden. 

 
Arbetstagarna ska i detta läge erbjudas medicinsk kontroll. 
 
Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. 
 

Bestämning av daglig vibrationsexponering A(8) 
Gränserna gäller den dagliga exponeringen A(8), vilken är normaliserad till en referensperiod 
på 8 timmar. Bestämning av A(8) ska göras för det utförda arbetet; vägledning för detta ges i 
standard SS-EN 14253. Den tekniska mätningen bygger på metoden i standard 2631-1 och 
baseras på vibrationernas frekvensvägda effektivvärde (root-mean-square, rms-värde). Mät-
ning ska ske i tre ortogonala riktningar, och justeras med riktningfaktor. Den riktning som ger 
högst värde används. Den dagliga exponeringen beräknas enligt Formel 1, utifrån vibrationer-
nas vägda acceleration a respektive varaktighet T. 
 

∑
=

=
n

i
ii TaA

1

2

8
1)8(  

Formel 1 Beräkning av daglig exponering av helkroppsvibration, A(8) 
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Föreskriftens mätmetod underskattar risk från guppstötar 
A(8)-värdet är ett rimligt mått på risker från vibrationer som är någorlunda ensartade över 
långa perioder. Nedan visas att A(8) dock är ett dåligt mått på risk från guppstötar. 
 
Vibrationsdosen A(8) kan enkelt beräknas med en MS Excel-baserad Vibrationsdosräknare5. I 
Figur 2 redovisas en grov kalkyl för en bussförare som varje dag kör över 200 ”elakt” stötiga 
gupp (vilka passeras på sammanlagt ca 3 minuter), medan färden mellan guppen sker på jäm-
na gator. A(8)-värdet blir i detta fall ungefär 0.4 m/s2, vilket är under Insatsvärdet 0.5 m/s2. I 
exemplet bidrar vägbulorna (0.316) och kvaliteten på gatornas beläggning (0.299) ungefär 
lika mycket till det resulterande A(8)-värdet. I Figur 3 visas ett annat exempel, där föraren kör 
på ojämn vägbeläggning mellan 200 gupp som är så ”snälla” att de kanske inte har en fart-
dämpande effekt på (bil-)trafiken. A(8)-värdet blir i detta fall ca 0.6 m/s2, vilket nu är över 
Insatsvärdet 0.5 m/s2. Notera att de ”snälla” vägbulornas bidrag till A(8)-värdet i stort sett blir 
försumbart (0.079 är mycket litet jämfört med 0.598). 
 
 

Vibrationernas intensitet Partiell exponering
m/s² timmar minuter m/s²

Stötiga vägbulor 4,00 0 3 0,316
Jämna gator 0,30 7 57 0,299

0,44

Daglig exponering

Dagligt exponeringsvärde, m/s² A(8)  
 
Figur 2 Beräknad vibrationsdos för 200 elaka gupp/dag på jämna gator 
 
 
 

Vibrationernas intensitet Partiell exponering
m/s² timmar minuter m/s²

Snälla vägbulor 1,00 0 3 0,079
Ojämna gator 0,60 7 57 0,598

0,60

Daglig exponering

Dagligt exponeringsvärde, m/s² A(8)  
 
Figur 3 Beräknad vibrationsdos för 200 snälla gupp/dag på ojämna gator 
 
 
Stötar eller plötsliga kast i vibrationsförloppen är särskilt besvärande och skadliga. I vägfor-
don kan stötar även medföra kroppsrörelser som kan äventyra förarens prestationsförmåga 
och härigenom dennes möjlighet att hålla full kontroll över fordonet. Stötformig vibration är 
alltså en trafiksäkerhetsrisk [Lundström, 2000]. Ett aktuellt exempel kan vara den svåra 
olycka som inträffade på Varbergagatan i Örebro 5/4 2007, där tre ungdomar skadades svårt 
vid en krasch efter passage i hög fart över två vägbulor [Nerikes Allehanda, 2007]. 
                                                 
5 Den engelska arbetsmiljömyndighetens Vibrationsdosräknare finns på Internetsidan 
http://www.hse.gov.uk/vibration/wbv/wholebodycalc.htm.  
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Hur kan EU:s regelmakare använda ett mått, A(8), som är så beroende av exponeringstid att 
kvaliteten på vägbanan mellan guppen är viktigare än guppstötarna i sig? Svaret är helt enkelt 
att det vid den tidpunkt då direktivet fastställdes, år 2002, inte hade etablerats något rimligt 
mått på risk från kortvariga stötar. Regelmakarna saknade alltså underlag för att definiera ett 
gränsvärde för stötexponering. Därför införde man istället ett kvalitativt krav, vilket återfinns 
i den svenska föreskriftens 6 §: Vid värdering av riskerna skall särskilt uppmärksammas om 
exponeringen innehåller intermittenta vibrationer eller upprepade stötar. 
 
Arbetsmiljöverkets författning AFS 2005:15 trädde i kraft tre år senare. I dess text om till-
lämpning av 6 §, står att läsa: ”I de fall då exponeringen domineras av eller innehåller krafti-
ga stötar är det viktigt att vara försiktig då mätmetoden6 i föreskrifterna kan medföra att ris-
ken för ohälsa och olycksfall vid stötar underskattas. Därför är det lämpligt att vid riskbe-
dömning av exponering med stort stötinnehåll även utföra en specifik utredning för stötarna. I 
samband med helkroppsvibrationer kan det därför vara bra att även tillämpa svensk standard 
SS-ISO 2631-5.” Den standard Arbetsmiljöverket hänvisar till, fastställdes 2004. Standard 
2631-5 fanns alltså inte framme när EU-direktivet trädde i kraft, men var fastställd innan den 
svenska föreskriften utfärdades. I standard 2631-5 definieras riktvärden för kortvariga stötar 
som ger oacceptabel risk för ohälsa, se nedan. 
 

 
6 Med ”mätmetoden” avses A(8)-måttet. 
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Relevant mätning av risk för ”guppskador” i ryggen 
Enligt ovanstående avsnitt, åberopas standard SS-ISO 2631-5 i Arbetsmiljöverkets AFS 
2005:15 Vibrationer. Med denna standard, se Figur 4, kan man beräkna risken för utmatt-
ningssprickor i ryggkotpelarens hårda vävnader, orsakade av stötformig vibration från t ex 
guppiga färder. 
 

 
Figur 4 Omslag till standard SS-ISO 2631-5 (2004) 
 
Mätmetodens första steg är att mäta helkroppsvibration på förarens sits. Det är viktigt att mät-
ningen utförs på sådant sätt att den registrerar en exponering av stötar som är representativ för 
hela det arbete som utvärderas. Nästa steg är att beräkna kotpelarens respons, vilket görs med 
datorstöd i form av ett artificiellt neuralt nätverk. Därefter identifieras de kraftigaste tryckpå-
känningarna i ryggkotorna; dessa avgörs helt av de stötar som är större än ca 1/3 av den allra 
kraftigaste stöten. Slutligen beräknas skadeeffekten med hjälp av Miner-Palmgrens utmatt-
ningsteori. Resultatet presenteras som ekvivalent statisk kompressionsdos Sed. Standardens 
riskbedömning är baserad på ryggkotors hållfasthet, verifierad genom in-vitro studier. De 
riktvärden som definieras i standard 2631-5 är 
 

• Låg risk för ohälsa: Sed < 0.5 MPa.  
• Hög risk för ohälsa: Sed > 0.8 MPa. 

 
Som jämförelse kan nämnas att i sittande ställning utan vibration är tryckpåkänningen i länd-
ryggens kotor ca 0.25 MPa. Denna påkänning beror av gravitationens dragningskraft på över-
kroppens massa. Tunga människor utsätts därför för större kraft. Å andra sidan har kraftiga 
personer som regel en grov kotpelare, vilket gör att tryckkraften fördelas över en stor tvär-
snittsyta. Detta gör att tryckpåkänningen inte blir mycket högre än hos en lätt människa med 
klen kotpelare. Beräkningsmetoden är därför tämligen representativ för både tunga och lätta 
personer. 
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I detta projekt används riktvärdet Sed < 0.5 MPa, för att säkerställa kriteriet ”Låg risk för ohäl-
sa” från guppstötar över vägbulor. 
 
 
I standard 2631-5 framhålls att sittställningen har en stor betydelse för skaderisken. I en rad 
studier har olika forskare utfört datorberäkningar med biomekaniska Finita Element modeller 
av en människa sittande i en förarstol. Resultaten visar att framåtlutad sittställning ökar kotbe-
lastningen och skaderisken mycket starkt, jämfört med upprät eller bakåtlutad ställning mot 
ett ryggstöd. Standardens riskvärdering utgår från att sittställningen är ergonomiskt riktig. 
 
Som framgått ovan, är beräkning av Sed en tämligen komplex procedur. Läsare som önskar en 
komplett beskrivning av metoden hänvisas till källan; standard 2631-5. 
 

Mätresultaten påverkas av antalet guppstötar per dag 
Vid tolkning eller jämförelse av Sed-värden från olika mätningar (olika bussar, farter, gupp, 
tid/årtal), är det viktigt att känna till hur många guppstötar/dag som beräkningen skett för. Or-
saken är att Sed varierar med antalet guppstötar per dag. Exempel på detta ges i Figur 18.  
 
Det är praktiskt att ha ett referensmått som är jämförbart mellan gupp. Därför måste man be-
stämma sig för hur många passager/dag som ett gupps Sed ska beräknas utifrån. Från 2004 års 
mätningar över gupp i Täbyområdet, redovisades för varje kombination av gupp, buss, fart 
och förare ett Sed-värde som beräknats utifrån 300 passager (guppstötar) per dag. Siffran 300 
kan tyckas hög, men enligt en studie i Trollhättan är den relevant [Karlström, 2005] [Enflo, 
2005].  
 
Från 2006 års mätningar redovisas Sed beräknat för 8 timmars upprepad körning av respektive 
gatuavsnitt, om inte annat framgår. Två fördelar med sådan redovisning är att jämförande re-
sultat blir maximalt stabila, då de bygger på många gupp, samt att beräkningen kan göras 
snabbt utan att dela upp värdena per individuellt gupp. De testade gatorna har från 1 till 8 
gupp och mätserierna är upp till ca 5 minuter långa. Sammantaget gör detta att beräkningarna 
har omfattat upp mot 800 guppstötar/dag, vilket är allt för konservativt. En nackdel är därför 
att den typen av redovisning kan leda till att hälsorisken överskattas. En minskning från 800 
till 300 gupp per dag ger dock inte mer än ca 15 % lägre Sed-värde. Mätresultaten från Flyg-
hamnsvägen och Vikingavägen är så höga, att en sänkning med 15 % inte förändrar den kvali-
tativa bedömningen i betydande grad. På vissa ställen i denna rapport redovisas Sed-värden för 
betydligt färre än ca 800 guppstötar/dag; t ex för en tur per dag över en gata med 5 gupp. På 
dessa ställen står uttryckligen hur många gupp eller turer på en viss gata som Sed-beräkningen 
grundats på. En praktisk konvention för framtida ”guppmätningar” är att redovisa Sed per 
gupp, samt att indexera med antalet överfarter per dag som värdet beräknats för;  
Sed, 300 för 300 passager per dag eller Sed, 100 för 100 passager per dag. 
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Mätning av färdkvalitet/komfort och stressrelaterad ohälsa 
EU-direktivet och därmed även den svenska författningen AFS 2005:15 Vibrationer bygger 
på standard SS-ISO 2631-1. Den kvantifierar hur vibration påverkar komfort (nu, sekundper-
spektiv) samt stressrelaterad ohälsa (på lång sikt). 
 

 
Figur 5 Omslag till standard SS-ISO 2631-1 (1998) 
 
Med standard 2631-1 mäts mängden vibration, med hänsyn till människans frekvensberoende 
känslighet. Komfortpåverkan från transient vibration - så som vid guppiga färder - mäts som 
effektiv vibration, löpande integrerad inom ett 1 sek långt tidsfönster. Komfortpåverkan beror 
av en mängd faktorer, så som sysselsättning (köra, läsa, äta, skriva) och förväntan (åker lyxbil 
eller utsliten Trabant). Exempelvis kan en förare, genom att hålla i fordonets ratt, stabilisera 
överkroppen mot nickrörelser betydligt lättare än vad en passagerare kan. Storleken på kom-
fortstörningen varierar alltså mellan olika situationer, vilket gör det svårt att sätta explicita 
gränser som är helt allmängiltiga. Standarden definierar istället intervallen i Tabell 1 för folk 
som reser med kollektivtrafik. 
 
 
Tabell 1  Intervall för komfortpåverkan, enligt SS-ISO 2631-1 
 
< 0,315 m/s2:   ”Inte obehagligt”. 
0,315 - 0.63 m/s2:  ”Något obehagligt”.  
0.5 - 1.0 m/s2:   ”Ganska obehagligt”. 
0.8 - 1.6 m/s2:   ”Obehagligt”. 
1.25 - 2.5 m/s2:  ”Mycket obehagligt”. 
> 2.0 m/s2:   ”Extremt obehagligt”. 
 
Det är uppenbart att människor som dag ut och dag in vistas i en arbetsmiljö som i medeltal är 
”ganska obehaglig” löper stor risk att på sikt drabbas av stressrelaterad ohälsa. Enligt Tabell 1 
motsvarar 0.5 m/s2 en ”ganska obehaglig” exponering. Detta sammanfaller med Insatsvärdet 
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för 8 timmars daglig exponering, som är just 0.5 m/s2. Komfortskalan ger därmed stöd till 
uppfattningen att nivån för Insatsvärdet har en rimlig storleksordning. 
 
Insatsvärdets rimlighet bekräftas också av den vägledning för bedömning av hälsorisk som 
ges i standard 2631-1. I diagrammet i Figur 6 finns två bedömningszoner (Health guidance 
caution zones), A och B, inlagda. Dessa baseras på resultat från undersökningar som, förenk-
lat uttryckt, indikerar olika relationer mellan vibrationsacceleration (a) och exponeringstid (T) 
för en given grad av hälsorisk. Zon A indikerar att vibrationers inverkan på människan under 
en given exponeringstid skulle stå i relation till accelerationen i kvadrat, a2. Zon B bygger i 
stället på relationen a4. Det antyds att Zon B kan vara mer adekvat när exponeringen har in-
slag av kortvariga guppstötar. Zonerna sammanfaller nästan helt vid exponeringar med varak-
tighet från 4 till 8 timmar. För 8 timmars daglig exponering börjar zon B vid 0.5 m/s2 och slu-
tar vid 0.9 m/s2. För exponeringar 

• under zonen har inte några hälsoeffekter vare sig klart kunnat dokumenteras eller ob-
jektivt observerats, 

• inom zonen föreligger potentiell hälsorisk, 
• ovanför zonen är hälsorisk sannolik. 
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Figur 6 Vägledning för bedömning av hälsorisk enligt SS-ISO 2631-1 [Lundström, 2000]. 
 
 

00..99  mm//ss22  

00..55  mm//ss22  
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I EU-direktivet har regelmakarna valt att utforma gränserna efter sambandet baserat på a2, 
vilket framgår av Formel 1. Insatsvärdet på 0.5 m/s2 för 8 timmars daglig exponering sam-
manfaller dock med den undre gränsen för zon B, trots att sambandet baserat på a2 hör ihop 
med den vid 8 timmar/dag mer konservativa zon A. Direktivets exponeringsgräns är tillsvida-
re 1.15 m/s2 (skärpt något till 1.1 m/s2 i den svenska författningen), trots att redan expone-
ringar från 0.9 m/s2 visats medföra sannolik hälsorisk, se den övre gränsen i Figur 6. Detta 
innebär att vissa verksamheter som medför sannolik hälsorisk inte förbjudits, trots att man 
borde ha gjort det. Direktivets gränser - inklusive (det alltför höga) Gränsvärdet - är alltså inte 
konservativa, utan ligger på ”osäker” sida. Gränsvärden utgör inte någon skarp gräns mellan 
skadlig och icke skadlig exponering, eftersom de beslutas efter avvägning mellan vetenskap-
liga och politiska hänsyn. En allmän trend är att Gränsvärden gradvis skärps över tiden, i takt 
med att mer kunskap kommer fram och med att berörda verksamheter uppmärksammat pro-
blemen och anpassat sig. 
 



 2007-04-27, rev 2006-06-13 
KVTv, Johan Granlund 
 

Mätning av färdvibration och guppens geometri 

Ett tjugotal gupp av fyra olika typer testades 
Ett tjugotal gupp (varav vissa i två riktningar) av fyra olika typer och i olika skick testades: 

• Sex GP-gupp i en riktning på Vadavägen i Karby, se Figur 7.  
• Två Busskuddar i båda riktningar på Skolvägen i Åkersberga, se Figur 8. 
• Åtta Platågupp (gatsten) i båda riktningar på Vikingavägen i Täby, se Figur 9. 
• Ett Cirkelgupp i en riktning på Armévägen i Täby, se Figur 10. 
• Fem Platågupp (gatsten) i båda riktningar på Flyghamnsvägen i Täby. 
• På Platåguppen (asfalt) längs Löttingelundsvägen i Täby gjordes enbart 

vibrationsmätning, då önskemålet att mäta dessa gupp framkom långt efter att 
laserskanningarna slutförts. 

 

 
 
Figur 7  GP-gupp på Vadavägen i Karby 
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Figur 8  Busskudde på Skolvägen i Åkersberga 
 
 

 
 
Figur 9  Platågupp med ramper av gatsten på Vikingavägen i Täby 
 
 

 
 
Figur 10  Cirkelgupp på Armévägen i Täby 
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Mätning av färdvibration och guppstötar på förarplats i bussar  
De flesta körningarna gjordes under 13 - 14 september 2006, med en lång ledad låggolvsbuss 
från Busslink, se Figur 11. Körningarna över Cirkelguppet och på GP-guppen gjordes 25 ok-
tober, med en kort och ”hög” buss från Swebus. 
 

 
 
Figur 11  Lång ledad låggolvsbuss från Busslink 
 
Mätningarna skulle omfatta vibration på sits, i tre ortogonala riktningar: 

• Verikalt, z. 
• I färdriktningen, x. 
• I sidled, y. 

 
Vibrationsmätningarna skedde med mätinstrument som uppfyller noggrannhetskraven i stan-
dard SS-EN ISO 8041. I Figur 12 visas bilder på några av sensorerna.  
 
Det gjordes ett improviserat försök att mäta vibration på bussens hjulspindel, se Figur 13. Ty-
värr lyckades det inte; se avsnittet ”Problem vid mätning i buss”.  
 
Parallellt med vibrationsmätningarna mättes även buller vid förarplats, samt vibration på durk. 
Av budgetskäl har dock dessa data inte analyserats i nämnvärd utsträckning. 
 
På Flyghamnsvägens Platågupp utfördes mätningarna i nominella farter, från 5 km/tim i steg 
om 5 km/tim upp till och med skyltad fartgräns 50 km/tim.  
 
På Vikingavägens Platågupp utfördes mätningarna i de nominella farterna 15, 30 respektive 
35 km/tim.  
 
På Skolvägens Busskuddar, Armévägens Cirkelgupp, Vadavägens GP-gupp och på Löttinge-
lundsvägens gupp utfördes mätningarna i de nominella farterna 15 respektive 30 km/tim. 
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Figur 12  Buller- och vibrationsmätare i buss 
 

 
 
Figur 13  Försök med vibrationsmätare på bussens hjulspindel   
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Problem vid mätning i buss 

Krånglande satellitbaserad hastighetsmätare 
Exakt hastighet skulle mätas med en ny typ av satellit-/tröghetsbaserad mätare, med nog-
grannhet 0.1 km/tim och uppdaterade hastighetsdata varje decimeter. Den anlände tyvärr tra-
sig7 från fabriken i England just före mätningarna. Därför saknas exakta fart-/positionsdata. 
Bussförarna försökte hålla nominell fart med hjälp av bussens egen hastighetsmätare, och 
lyckades nog tämligen väl över själva guppen. Över vägskador och stålplåtar över tillfälliga 
schakter i gatan kördes dock bussarna med avsevärt lägre fart. Eftersom data om exakt hastig-
het saknas, måste data från olika mätserier/gupp jämföras med viss försiktighet. Problemet 
med farthållning är för övrigt en normal del av förarnas vardag. 
 

 
 
Figur 14  Fartmätarens satellitantenn 
 

Svår montering av sensor på hjulspindeln 
Det gick inte att vid snabbt fältmontage i bussarnas trånga hjulhus få vibrationsmätaren att 
fästa ordentligt på ledbussens hjulspindel. Kort efter att bussen startat körningen, lossnade 
sensorn till följd av krafter i kablaget under rattrörelser och hjulskakningar. Därför kunde inte 
mätningen av hjulets hoppande rörelser genomföras. Denna typ av montage bör ske på verk-
stad med tillgång till kraftig domkraft, mutterdragare, vinkelslip, borrmaskin för klamring av 
kablage o s v.  

Bullermikrofonen överstyrde när bussen flög över guppet 
Hösten 2001 hölls en offentlig debatt i media, angående busstrafik över vägbulor. Jan Söder-
ström, chef för Kommunförbundets gatu- och fastighetssektion, skrev att farthinder givetvis 
ska vara utformade på sådant sätt att de varken skadar förare eller deras bussar när de kör i 
laglig fart [Söderström, 2001]. Mot denna bakgrund ville projektdeltagarna nu utvärdera kör-
ning ända upp till skyltad fartgräns på Flyghamnsvägen i Täby. Vid körning i högsta testade 
(och lagliga) hastighet, bjöd bussen på en regelrätt flygtur över ett av guppen. Då överstyrde 
bullermätningen, efter att mikrofonen slagit in i en panel. Mikrofonmontaget visas i Figur 12. 
 

                                                 
7 Leverantören har senare levererat ett felfritt exemplar som visats fungera mycket bra. 
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Laserskanning av guppens geometri 
Guppens geometri skannades 5 oktober med en av VVK´s Profilograf lasermätbilar, se Figur 
15.  
 
I samband med vibrationsmätning i bussen från Swebus den 25 oktober, ville skyddsombudet 
att även Platåguppen på Löttingelundsvägen skulle mätas. Eftersom laserskanningen då redan 
slutförts, blev det tyvärr inte möjligt att skanna dessa gupp.  
 

 
 
Figur 15  Profilografmätning av GP-gupp på Vadavägen i Karby 
 
Vägverket har godkänt Vägverket Konsult som leverantör av mätningar med Profilografbilar 
av hur vägojämnheter orsakar vibrationer i vägfordon. Grundprincipen för mättekniken utar-
betades under 1960-talet. Lasermätbilar har sedan början på 1990-talet använts i hela Norden, 
för att noggrannt mäta skicket på över 10 000 000 km vägar. Mätningen bygger på samman-
vägning av data som beskriver avståndet mellan mätbalk och vägbana, mätbalkens rörelser 
samt mätbilens fart/position.  
 
Formen hos kortvågiga ojämnheter/gupp avbildas likadant, i princip oavsett vilken fart8 Profi-
lografen haft. Detta gör det möjligt att mjukt mäta med laserbilen i mycket låg fart över väg-
bulor, utan att mätbalken utsätts för kraftiga stötar.  
 
Laserskanningen sker så tätt, att formen hos en sten i vägbeläggningen mäts tiotals gånger. 
Noggrannheten ligger inom bråkdelar av en millimeter. Den som vill veta mer i ämnet, kan 
läsa ”Liten skrift om vägytemätning” [Granlund, 2007]. 
 

                                                 
8 Ojämnheter med flera tiotals meter våglängd har betydelse för beräkning av färdvibration vid höga landsvägs-
hastigheter, så som 70 - 110 km/tim. För att korrekt avbilda formen hos sådana ojämnheter, måste mätbilen köras 
över en viss lägsta hastighet. Långa ojämnheter är dock försumbara vid utvärdering av vägbulor på 30 – 50 
km/tim gator. 
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Framtidens metod: Datorberäkning av färdvibration i buss 
Det är svårt att med god precision mäta färdvibration på bussförarens sits. Mätresultaten vari-
erar mellan olika typer av bussar, skillnader bussarnas skick, förarens val av sidoläge, exakt 
hastighet m m. Ett sätt att få stabila mätresultat, är att göra statistiska analyser av många (d v s 
dyra) upprepade mätningar. Ett annat sätt som fungerar rimligt bra för många syften, är att 
beräkna färdvibration i datormodeller av fordon. Beräkningen utgår då från data som beskri-
ver vägbanans ojämnheter. Genom en sådan indirekt mätning av färdvibration elimineras 
skillnader i fordonsegenskaper, fart och sidoläge. Dessa skillnader är avsevärt större än den 
mycket lilla osäkerhet som ligger i Profilografernas laserskannade värden över vägytans 
ojämnheter. Därför ger datorberäkning mycket stabilare vibrationsvärden, jämfört med direkt 
vibrationsmätning i fordon. VVK använder sedan flera år en fyrhjulig s k Full Car datormo-
dell, vars chassiparametrar kalibreras så att ”7 Degree-Of-Freedom” modellen kan noggrannt 
simulera färdvibration hos t ex en Chevrolet 3500 MICU ambulansbil. 
 
En tillämpning där datorberäknad färdvibration kommit till användning, var utformningen av 
GP-guppet. GP-guppets ”stötfria” egenskaper verifierades teoretiskt, genom tester med en 
avancerad ”Multi-Degree-Of-Freedom” datormodell av en tung distributionslastbil. Överst till 
vänster i Figur 16 visas profilen hos ett Platågupp; till höger visas beräknad hyttvibration i 
färdriktningen. Nederst till vänster visas profilen hos ett GP-gupp; till höger visas beräknad 
hyttvibration. En jämförelse av resultaten visar att den största horisontella stöten är 39 % lägre 
över GP-guppet. Skillnaden i största vertikala stöt var 29 %, också den till GP-guppets fördel. 
 

 
Figur 16 Hyttvibration i lastbil över Platågupp respektive GP-gupp [Källa: Volvo Trucks 3P] 
 
Mot denna bakgrund planerades i detta projekt att datorberäkna färdvibration i buss utifrån de 
vägprofiler som laserskannats med Profilograf mätbil. Inledande jämförelser av beräknad vib-
ration i en enkel fordonsmodell och uppmätt vibration i ledbuss visade dock på dålig likhet. 
En orsak är att ledbussen har ett komplext rörelsemönster som inte återges av den enkla mo-
dellen. Uppgiften att skapa en rimlig ”ledbussmodell” är tämligen stor. VVK söker därför 
medfinansiärer och partners till detta utvecklingsarbete. Om det bär frukt, kan man i framtiden 
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nyttja den nya bussmodellen för att i efterhand beräkna färdvibration utifrån de vägprofiler 
som mätts upp i detta projekt. Sådana beräkningar rymdes alltså inte inom vare sig budget el-
ler tidsram för det projekt som avrapporteras här. 



 2007-04-27, rev 2006-06-13 
KVTv, Johan Granlund 
 

 
Sid 27(70) 

Skakande resultat ledde till trafikförbud 
 
Vibration och stöt har mätts enligt standarderna SS-ISO 2631-1 (1998) respektive SS-ISO 
2631-5 (2004). 
 
 
Arbetsmiljöverket beslutade 2007-02-14 att från 1/5 2007 vid vite av 1 000 000 kr förbjuda 
sådan linjetrafik som medför att bussförare utsätts för skadliga transienta vibrationer i form av 
stötar på tre gator i Täbyområdet. Beslutet är grundat på omfattande sjukskrivningar (bl a för 
kotkompressionsskada) bland bussförare, samt en preliminär redovisning av nedanstående 
resultat [AIST 2002/40951]. 
 
 

Gupp gav mer skakningar i ledad låggolvsbuss än i hög buss 
I detta projekt har vibrationsmätning skett i två olika bussar, vilka har olika vibrationsiso-
lerande egenskaper. Tyvärr deklarerar inte busstillverkare bussarnas vibrationsemission. För 
att kunna jämföra vägbulor utifrån respons i olika bussar, behövs därför någon form av ”kalib-
rering” mellan bussarna. I projektet genomfördes en sådan kalibrering på Flyghamnsvägen. I 
Figur 17 visas grafer över vibration i en lång ledad låggolvsbuss respektive en kort och hög 
buss. Mitt i bilden gör graferna ett stort ”gupp” (bussarna körde över ett Platågupp) och längst 
till höger syns ett mindre ”gupp”.  Det syns ingen stor skillnad mellan bussarnas vibrations-
grafer vare sig före eller efter Platåguppet. Men just över Platåguppet gav den höga bussen ca 
40 % lägre vibration9 än ledbussen. En förklaring till detta kan vara att bussarna är ungefär 
likvärdiga, men att fjädringen i den ledade låggolvsbussen har lättare att bottna än fjädringen i 
den höga bussen. Om fjädringen slår i botten, skapar detta en stöt i sig. Om detta är orsaken, 
innebär det också att deklaration av bussars vibrationsemission bör göras med två värden; ett 
för körning på vanlig vägbana och ett för körning över vägbulor. 
 
Det är inte säkert att den systematiska skillnaden mellan bussarnas respons över gupp är så 
stor som 40 %. En källa till osäkerhet är hastigheten. Tyvärr fungerade inte den portabla satel-
litbaserade hastighetsmätare som kopplats till mätsystemet. Därför saknas hastighetsdata. 
Skillnader i körtid över guppen visar att ledbussen vid kalibreringen körts med ca 11 % (3 
km/tim) högre hastighet, vilket gör det svårt att beräkna en tillförlitlig kalibreringsfaktor mel-
lan de båda bussarna.  
 
En annan källa till osäkerhet är att olika fjädringssystem/bussar kommer i resonans vid olika 
frekvens; vid en viss fart över ett visst gupp kan en buss med ”mjuk” chassisättning ge resul-
tat som kanske t o m framställer den som mindre bekväm än en ”hård” buss. Därför kan det 
vara missvisande att förlita sig på resultat över ett enstaka gupp i en enstaka fart.  
 

                                                 
9  Komfortpåverkande vibration mäts som ”obehagsvärde”, baserat på löpande effektivvärde (”running rms”) 
enligt definition i standard 2631-1. 
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Figur 17 Ledbuss skakar mer än kort buss 

Färdvibration i två olika bussar
Flyghamnsvägen mot Hägernäs
Ca 30 km/tim på samma gupp
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I detta projekt ligger mycket fokus på hälsorisk från de allra kraftigaste stötarna. Dessa stötar 
varierar mer än det löpande effektivvärde som presenteras i Figur 17. Stötar kan uppvisa täm-
ligen stor variation t o m för samma buss. Ett exempel på detta, syns i data från Flyghamnsvä-
gen. Figur 55 visar en ”maxstöt” på 19 m/s2 i 35 km/tim, medan Figur 58 visar en ”maxstöt” 
på 17 m/s2 i 50 km/tim med samma ledbuss på samma sträcka. Kanske kördes bussen i något 
olika sidolägen, varvid däcket rullade över en guppigare vägprofil vid körningen i den lägre 
farten? 

Är värdena från 2006 års mätning avsevärt högre? 
Man kan inte göra allt för långt gående jämförelser mellan resultat från olika gupp som trafi-
kerats med olika busstyper, mot den ovan redovisade komplexa bakgrunden.  
 
Ett exempel är resultaten från mätningar på Flyghamnsvägen 2004 respektive 2006. Dessa 
Platågupp mättes år 2004 med två korta bussar, i syfte att jämföra en enkel och en avancerad 
förarstol. (Den enkla stolen gav något lägre guppstöt vid låg fart, jämfört med den avancerade 
stolen). År 2006 blev mätvärdena för dessa gupp avsevärt högre än 2004. En viktig skillnad är 
att denna gång mättes guppen med ledad låggolvsbuss. Ett av guppen mättes även med en kort 
buss. Enligt Figur 17 blev då färdvibrationerna ca 40 % lägre, än i ledbuss. Efter normering 
till 300 passager per dag, gav guppstöten från den mätningen ett Sed–värde på 0.41 m/s2. Med 
tanke på guppets deformation under de två år som gått, osäkerhet i exakt hastighet, sidoläge o 
s v, är detta inte avsevärt högre än motsvarande Sed–värde på 0.34 m/s2 från 2004 års guppstöt 
i kort buss och 30 km/tim över Flyghamnsvägens Platågupp A1N [Enflo, 2005]. De flesta 
körningarna på Flyghamnsvägen 2006 har alltså gett avsevärt högre värden. Detta beror 
främst på att de även omfattar ”elakare” gupp på denna gata (A2 – A5), samt att de mätts i en 
ledbuss som är guppkänsligare än 2004 års korta buss. 
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Hälsorisken ökar med antalet gupp 
Mätresultaten visar att hälsorisken ökar med antalet dagliga passager över gupp, se Figur 18. I 
figuren visas resultat från ledbuss i 30 km/tim, vid körning från 1 till 100 turer per dag över 
ett gatuavsnitt med fem Platågupp. En ökning från 1 till 2 turer per dag, medför att Sed-värdet 
ökar med 12 %. En ökning från 9 till 10 turer/dag ökar Sed-värdet med 2 %. En ökning från 99 
till 100 turer/dag ökar Sed-värdet med endast 0.2 %. 
 

Flyghamnsvägen, riktning mot Hägernäs
Hälsorisken ökar med antalet guppstötar (turer)

1
2
345678910

20
30

40
50 60

100

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Antal turer per dag

På
kä

nn
in

g 
i f

ör
ar

en
s 

ry
gg

, S
ed

 [M
Pa

]

Ledbuss i 30 km/tim Måttlig hälsorisk Hög hälsorisk
 

 
Figur 18 Hälsorisken ökar med antalet guppstötar per dag (här antalet turer/dag över 5 gupp) 
 
Platåguppen på Flyghamnsvägen är mycket stötiga. I Figur 18 framgår att redan 3 turer per 
dag medför ”hög hälsorisk”. Tyvärr gjordes inga mätningar på passagerarplats. Om passagera-
re utsätts för stötnivåer som är någorlunda jämförbara med förarplatsens, kan man på denna 
gata t o m befara hälsorisk för busspendlare. 
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Starkt samband mellan hastighet och hälsorisk 
På Flyghamnsvägens Platågupp gjordes mätningar i många olika nominella hastigheter. Trots 
att mätvärdena inte korrigerats till exakt hastighet (den nya satellitbaserade hastighetsmätaren 
var ur funktion), visar resultaten endast små avvikelser från ett linjärt samband mellan hastig-
het och hälsorisk, se Figur 19. 
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Figur 19 Belastningen på ryggen ökar med ökande hastighet; Flyghamnsvägen 
 
 
Grafen i Figur 19 visar att en tolkning utifrån endast tre datapunkter kan ge helt felaktig upp-
fattning om sambandet mellan hastighet och Sed. Om mätningen endast hade skett i 10, 15 och 
20 km/tim, hade tolkningen blivit att Sed hade ökat dubbelt så snabbt med ökande hastighet, 
jämfört med den flackare trend som regressionslinjen för grafens samtliga nio datapunkter 
visar. Skillnaden mellan enstaka mätvärde och regressionsvärde vid aktuell hastighet ger ett 
mått på osäkerheten i mätresultaten. För skillnaderna i Figur 19 är standardavvikelsen 0.03 
MPa. Den till mätvärdenas storlek normerade variationen är 6.9 %. På övriga gator skedde 
mätning bara i två eller tre nominella hastigheter. Hos de resultaten finns signifikant större 
osäkerhet för sambandet mellan hastighet och kotkompressionstryck. Därför redovisas inte 
motsvarande grafer från dem. Ett effektivt sätt att minska osäkerheten är att koppla stötvärde-
na till bussens verkliga hastighet; då kan redan mätning i tre hastighetsnivåer förväntas ge bra 
underlag för beräkning av mätresultat. Den exakta hastigheten hade varit känd, ifall den satel-
litbaserade hastighetsmätaren fungerat. Osäkerheten i grafen i Figur 19 visar att när enbart 
nominell hastighet är känd, bör mätresultat bestämmas genom mätning i fler än tre hastighets-
nivåer. 
 
Den hastighet där riktvärdet Sed = 0.5 MPa uppnås, varierar med antalet turer per dag. I Figur 
20 visas högsta acceptabla hastighet, ställt i relation till antalet rundor per dag över Flyg-
hamnsvägens Platågupp. Förare som kör 30 rundor per dag över Flyghamnsvägens Platågupp 
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får inte köra mer än ca 10 km/tim för att klara riktvärdet. För förare som dessutom kör över 
andra gupp, blir Sed högre. Därmed sänks också den högsta acceptabla hastigheten. 
 
 

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
Antal rundor per dag [st]

H
ög

st
a 

fa
rt

 [k
m

/ti
m

]

0

 
Figur 20 Högsta fart på Flyghamnsvägen utan att riktvärdet Sed = 0.5 m/s2 överskrids 
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Stor skillnad mellan olika gator (guppindivider) 
Ett av projektets syften är att jämföra olika typer av gupp. Mätresultat från körning i samma 
buss och samma nominella fart visar dock en mycket stor variation i hälsorisk mellan gupp av 
samma typ. I Figur 21 syns att ledbussens förare utsattes för kotkompressionstryck på ca 1.6 
MPa över Platåguppen på Flyghamnsvägen, vilket är ca 170 % mer än de 0.6 MPa som mättes 
upp över Platåguppen på Vikingavägen i riktning mot Täby. Spridningen i resultat inom de 
övriga gupptyperna är också stor. Detta indikerar att statusen hos många av dagens vägbulor 
är så dåligt standardiserad (utformning, installationsfel och slitage), att varje individuellt gupp 
bör betraktas som en egen typ. Ytterligare exempel på kotkompressionstryck, nu i kort buss, 
ges i Figur 22. 
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Figur 21 Ledbuss: Jämförelse mellan olika gator (grupper med guppindivider) 
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Jämförelse mellan gator / typer av gupp
Kort buss i 30 km/tim
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Figur 22 Kort buss: Jämförelse mellan olika gator (grupper med guppindivider) 
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Även vägskador och vägarbeten orsakar obehag 
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igur 23 Beläggningsskador orsakar obekväma färdvibrationer 

I mätresultaten syns att även vägskador och vägarbeten orsakar hög färdvibration, se Figur 23 
och Figur 24. Under körning över vägbulor höll bussarna tämligen väl den nominella hastig-
heten för respektive mätserie. Däremot låg verklig fart långt under nominell fart vid körning 
över vägskador och stålplåt vid vägarbete. Detta innebär att över dessa vägstörningar skulle 
färdvibrationerna ha blivit mycket högre om verklig fart varit lika med nominell fart. Proble-
met med vägskador och vissa vägarbeten är därför betydligt större än vad figurerna visar. 

Foto: J Granlund

Vibration på bussens förarstol.

F
 
 

Vibration på bussens förarstol.

Foto: J Granlund

Figur 24 Även vägarbete kan ge obehaglig färdvibration 
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Stor komfortskillnad mellan olika bussar/förarstolar 

Ingen större skillnad över gupp 
Vid 2004 års mätningar jämfördes en enkel förarstol med en avancerad stol, i varsin kort buss. 
Resultaten visade att ingen av stolarna dämpade guppstötar bra. Exempel på färdvibration i 30 
km/tim visas i Figur 25, där man ser att den avancerade stolen var lite mindre dålig än den 
enkla stolen. I 15 km/tim gav den avancerade stolen dock lite högre guppstötar än den enkla 
stolen.  
 

  
Figur 25 Färdvibration på enkel respektive avancerad stol över Cirkelgupp [Enflo, 2005] 
 

Avancerad stol mycket bättre vid körning mellan guppen 
Vid 2006 års mätningar jämfördes en enkel stol med en avancerad stol vid körning på Linje 4 
i Stockholm, där det inte finns nämnvärda inslag av gupp. Den enkla stolen satt i en ledbuss, 
medan den avancerade stolen satt i en kort buss, se Figur 26. Ledbussar tycks vara ”elakare” 
än korta bussar över gupp, men enligt graferna i Figur 17 tycks skillnaden inte vara stor vid 
körning på sträckor utan gupp. Därför bör en jämförelse av detta slag vara någorlunda rimlig. 
Resultaten visade att den avancerade stolen (i den korta bussen) med gav mycket bättre kom-
fort på Linje 4, se Figur 27 och Figur 28. 
 

 
Figur 26 Ledbuss med enkel stol (vä), respektive kort buss med avancerad stol (hö) 

Foto: J Granlund
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Uppåtriktat toppvärde 6.0 m/s

SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.3 MPa, låg risk för 

2.

kotkompression.

SS-ISO 2631-1:
Ofta ”mycket obehagligt”.
Ofta ”obehagligt”.
Sällan ”inte obehagligt”.

 
Figur 27 Färdvibration i ledbuss med enkel stol, Linje 4 
 

 

Uppåtriktat toppvärde 4.4 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
r 

kotkompression.

 

Sed = 0.2 MPa, låg risk fö

SS-ISO 2631-1:
”Mycket obehagligt” endast en
gång.
”Obehagligt” några gånger.
Mestadels ”inte obehagligt”.

Figur 28 Färdvibration i kort buss med avancerad stol, del av Linje 4 
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Nytt vägmärke varnar för farthinder 
Det är viktigt att varna trafikanten för vägbulor. I Sverige är det tyvärr vanligt att använda 
vägmärket med symbolen ”Guppig vägbana”, ofta i kombination med texten ”Farthinder” på 
tilläggstavla. Vägmärken utan relevant symbol och med text ger dålig kommunikation, i syn-
nerhet med dyslektiker, utlänningar o s v. En tragisk svår personskada har drabbat en kvinnlig 
bilpassagerare i Linköping, då hon åkte med en icke-svenskspråkig förare över ett gupp som 
var skyltat på ovan nämnda sätt. Eftersom föraren inte förstod varningen, saktade han inte 
ned. Resultatet blev att kvinnan drabbades av en kompressionsfraktur i en ryggkota. 

 farthinder”, 
ilket enligt Figur 29 har ett stiliserat Cirkelgupp som symbol.  

 

 
Vägbulor bör hädanefter skyltas med det för Sverige nya vägmärket ”Varning för
v
 

 
 

Figur 29 Varning för farthinder, nytt vägmärke i Sverige från 1/6 2007 
 
Vägbulans existens bör inte bara kommuniceras med vägmärket; det är också viktigt med be-
lysning samt markeringar på och vid sidan av vägbanan. Gupp måste synas tydligt även i 
mörker och vintertid, under snö och is [Enflo, 2005]. 
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Mätresultat per gata 

Platågupp på Vikingavägen i Täby 
Vägen har skyltad hastighetsgräns 50 km/tim. 
 
En sammanställning av alla körningar/mätserier ges i Figur 30. Just över guppen var förar-
komforten dålig redan i lägsta testade fart, 15 km/tim. Hälsorisken blev hög någonstans mel-
lan 15 och 30 km/tim vid mätriktning mot Vallentuna. 
 
Ett exempel på mätserie, samt illustration av hur dess löpande data tolkas, ges i Figur 31. De 
kraftigaste stötarna, vilka avgör risken för ryggskador (Sed-värdet) syns i den övre grafen. Den 
nedre grafen visar mängden komfortnedsättande vibration, mätt som ”obehagsvärde” (baserad 
på löpande effektivvärde, ”running rms” enligt definition i standard 2631-1). Den nedre gra-

n tolkas mot obehagsskalan i Tabell 1. Vid tolkningen anger de högsta värdena, Maximum 
ransient Vibration Value (MTVV), den största komfortstörningen. Serien avser färd i 15 

/tim, i riktning mot Täby. Vid två av guppen blev förarens färd ”mycket obehaglig” redan i 
denna låga fart. 
 
Övriga mätserier (30 och 35 km/tim, samt båda riktningar) redovisas i Bilaga 1.  
 
Guppens tredimensionella form har laserskannats med Profilograf mätbil. Ett exempel på re-
sultat ges i Figur 32. I Figur 40 visas hjulspårsprofiler med högre upplösning; där kan man 
även se den vibrations- och bulleralstrande Megatexturen hos ramper byggda av gatsten. 
 
 

 
Figur 30 Alla körningar över platågupp på Vikingavägen i Täby 
 
 

fe
T
km

Riktning Hälsorisk Förarkomfort
Mot Täby

15 km/tim Låg ”Mycket obehagligt”
30 km/tim Måttlig ”Extremt obehagligt”
35 km/tim Hög ”Extremt obehagligt”

Mot Vallentuna
15 km/tim Låg ”Mycket obehagligt”
30 km/tim Hög ”Extremt obehagligt”
35 km/tim Hög ”Extremt obehagligt”Mätning i lång 

ledad 
låggolvsbuss
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Ovägd uppåtriktad 
rde vertikalacceleration, toppvä

5.1 m/s2.
SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.3 MPa, låg hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 1.25 m/s2, ”Mycket 
obehagligt”.

 
Figur 31 Riktning mot Täby, ledbuss i 15 km/tim 

 

 
Figur 32 3D form hos gupp nr 7 i riktning mot Vallentuna
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Platågupp på Flyghamnsvägen i Täby 
0 km/tim med tillägget lågfartsväg - 30 km/tim, d v s rekom-

/tim.  

r ges i Figur 33. Precis över guppen var förar-
/tim. Hälsorisken blev hög någonstans mellan 

Skyltad hastighetsgräns var 5
menderad hastighet max 30 km
 
En sammanställning av alla körningar/mätserie

omforten dålig redan i lägsta testade fart, 5 kmk
10 och 15 km/tim vid mätriktning mot Vallentuna. 
 
Mätserier med löpande data redovisas i Bilaga 1. Observera att sträckan även innehåller en 

rhöjd gatukorsning, vars ramper också ger stötformig vibration. fö
 
Vid körning i 5 och 10 km/tim kan verklig fart ha avvikit mycket, eftersom bussens hastig-
hetsmätare då inte gav föraren vettig information. 
 
 

 
Figur 33 Alla körningar över Platågupp på Flyghamnsvägen i Täby 
 

Mot Hägernäs Hälsorisk Förarkomfort
5 km/tim Låg ”Mycket obehagligt”

10 km/tim Låg ”Mycket obehagligt”
ligt”

t”
ligt”

30 km/tim Hög ”Extremt obehagligt”
35 km/tim Hög ”Extremt obehagligt”
40 km/tim Hög ”Extremt obehagligt”
45 km/tim Hög ”Extremt obehagligt”
50 km/tim Hög ”Extremt obehagligt”

15 km/tim Hög ”Extremt obehag
20 km/tim Hög ”Extremt obehaglig
25 km/tim Hög ”Extremt obehag

Mätning i lång 
ledad 
låggolvsbuss
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Busskuddar på Skolvägen i Åkersberga 
Skyltad hastighetsgräns var 50 km/tim. 
 
En sammanställning av alla körningar/mätserier ges i Figur 34. Just över guppen var förar-
komforten rimlig i riktning från Centrum, medan den blev dålig vid 30 km/tim i riktning mot 
Centrum. I riktning från Centrum fanns ingen förhöjd hälsorisk, medan hälsorisken var mått-
lig i den andra riktningen. 
 
Mätserier med löpande data redovisas i Bilaga 1. 
 
 

Hälsorisk Förarkomfort

15 km/tim Låg ”Mycket obehagligt”
30 km/tim Låg ”Mycket obehagligt”

Mot Centrum
15 km/tim Måttlig ”Obehagligt”
30 km/tim Måttlig ”Mycket obehagligt”

Från Centrum 

 
Figur 34 Alla körningar över Busskuddar på Skolvägen i Åkers

Mätning i lång 
ledad 
låggolvsbuss

berga 
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 med tilläggsskylt som begränsar hastigheten till 30 

km/tim var hälsorisken måttlig i mätrikt-

 
Figur 35 Alla körningar över GP-gupp på Vadavägen i Karby (Vallentuna) 
 
 
I Figur 36 visas en laserskannad vägprofil för ett av GP-guppen i Karby. Guppet börjar vid 
distans 187 m, där man tydligt ser den välbehållna prefabricerade upprampen. Gatan före 
guppet tycks, i likhet med platån, vara något deformerad. 

GP-gupp på Vadavägen i Karby 
Skyltad hastighetsgräns var 50 km/tim
km/tim mellan 07:00-17:00. 
 
En sammanställning av alla körningar/mätserier ges i Figur 35. Över guppen var förarkomfor-
ten dålig redan i lägsta testade fart, 15 km/tim. I 30 
ning från Brottby, medan den var hög i riktning mot Brottby.  
 
Mätserierna i helhet redovisas i Bilaga 1.  
 
 

Hälsorisk Förarkomfort
Från Brottby

15 km/tim Låg ”Mycket obehagligt”
30 km/tim Måttlig ”Extremt obehagligt”

Mot Brottby
15 km/tim Låg ”Mycket obehagligt”
30 km/tim Hög ”Extremt obehagligt”Mätning i kort 

buss (foto 
saknas)
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Figur 36 Vägprofil över GP-gupp i Karby 
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n sammanställning av alla körningar/mätserier ges i Figur 37. Över guppen var förarkomfor-

ätserierna i helhet redovisas i Bilaga 1. 

Cirkelgupp på Armévägen i Täby
Skyltad hastighetsgräns var 50 km/tim. 
 
E
ten dålig redan i lägsta testade fart, 15 km/tim. Hälsorisken var måttlig redan i lägsta testade 
fart, 15 km/tim, medan den var hög i 30 km/tim.   
 
M
 

 
Figur 37 Alla körningar över Cirkelgupp på Armévägen i Täby 

Hälsorisk Förarkomfort
Mot Vikingavägen

15 km/tim Måttlig ”Mycket obehagligt”
30 km/tim Hög ”Extremt obehagligt”

Från Vikingavägen
15 km/tim Måttlig ”Mycket obehagligt”
30 km/tim Hög ”Extremt obehagligt”Mätning i kort 

buss (foto 
saknas)
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Platågupp på Löttingelundsvägen i Täby 
En sammanställning av alla körningar/mätserier ges i Figur 38.   
 
Mätserierna i helhet redovisas i Bilaga 1. 
 
 

 
Figur 38 Alla körningar över guppen på Löttingelundsvägen i Täby 
 
 

Hälsorisk Förarkomfort
Mot Arninge

15 km/tim Låg ”Obehagligt”
30 km/tim Måttlig ”Obehagligt”

Från Arninge
15 km/tim Låg ”Obehagligt”
30 km/tim Låg ”Mycket obehagligt”Mätning i kort 

buss (foto 
saknas)
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tsten trafikeras 
et bullrar mycket och skakar i ratten vid trafikering av 

latågupp med gatstensklädda ramper i Täby [Enflo, 2005]. Den stora källan till vägtrafikbul-

 
ller är så starkt, att forskare har kunnat de-

niera ekvationer för beräkning av trafikbuller där indata utgörs av mätvärden för vägbanans 
 

 

 
Figur 39 Platågupp med ramper av bullerframkallande gatsten i Täby 
 
I samband med Profilografmätning av Platågupp på Vikingavägen, gjordes en kort videoupp-
tagning där man tydligt ser och hör hur starkt kopplat gatans buller är till körning över de gat-
stensklädda ramperna. 

Knixig och hög profil 
I Figur 40 visas resultat från laserskanning med Profilografbilen av det första Platåguppet på 
Vikingavägen, i riktning mot Täby. Graferna bekräftar att både upp- och nedramperna har en 
mycket knixig profil, där var och varannan gatsten har sin egen lutning. Resultatet är ”tvätt-
brädor”, som får vägfordonens hjul att skaka och bullra rejält. Graferna visar också att Platå-
guppet ligger upp till 124 mm över gatuplanet, d v s 24 % högre än de 100 mm som det ska 
vara enligt typritning. Resultatet av den ökade nivåskillnaden blir att guppet är ”elakare” än 
avsett.

Kraftigt buller när ramper av ga
Bussförare har i enkätsvar pekat på att d
P
ler är s k Megatextur i vägbanan. Megatextur är en övergångsform mellan vägytans skrovlig-
het och storskaliga ojämnheter. Vägskador av typ Megatextur har våglängder mellan 5 och 50
cm. Sambandet mellan Megatextur och vägtrafikbu
fi
Megatextur. [Ejsmont & Sandberg, 2002].

I praktiken utgörs Megatextur av företeelser som t ex potthål, gatstenar och ojämna deforma-
tioner. De två sistnämnda återfinns på ramperna till Täbys Platågupp, se foto i Figur 39.  
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atstensramperna har 20 gånger mer Megatextur än gatans asfalt 
Figur 41 visas Megatextur för samma Platågupp som i Figur 40, presenterade som medel-

ger hjulspår. Vägbelägg-
ingar i normalt skick och med normal bulleralstring brukar ha Megatextur under 0.2 - 0.3 
m. I de mer överskådliga graferna i Figur 42 bekräftas detta av data mellan två Platågupp. 

Det första guppet ligger mellan distans ca 2007 - 2020 m och det andra guppet mellan ca 2015 
- 2029 m. Megatexturen är 0.2 - 0.4 mm mellan guppen, samt upp emot 20 gånger högre på de 
gatstensklädda ramperna; maxvärdet är 6 mm. 
 

 
Figur 41 Bulleralstrande Megatextur hos Platågupp på Vikingavägen, riktning mot Täby 

 
Figur 40 Vägprofil hos Platågupp på Vikingavägen, riktning mot Täby 
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Megatextur är även starkt kopplat till slitage av däck och fordon, färdvibration samt rullmot-

 
Figur 42 Bulleralstrande Megatextur hos Vikingavägen; delsträcka med två Platågupp 
 

stånd/drivmedelsförbrukning/avgaser [Sandberg, 1998]. 
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Slutsatser 
 
Många bussförare löper risk att skadas av upprepade obehagliga guppstötar under s
körningar över fartdämpande vägbulor. För ett tjugotal gupp i Täbyområdet har färdvibration 
mätts på förarplats i bussar med olika farter och utvärderats i enlighet med standarderna SS-
ISO 2631-1 resp 2631-5. Tolkning enligt 2631-1 visar att färdvibrationerna i flera fall var 
”mycket obehagliga” i 15 km/tim och ”extremt obehagliga” i 30 km/tim. Med 2631-5 mäts 
risken för mekaniska ryggskador från stötformig vibration, så som vid guppiga färder. Meto-
den beräknar tryckpåkänning i ryggkotorna och redovisar ekvivalent kompressionsdos Sed. 
Resultaten visar höga Sed-värden även i låga farter, vilket innebär hög hälsorisk för bussföra-
re. 
 
Den enda gupptyp som gett föraren acceptabelt kotkompressionstryck är Busskudde. Ett pro-
blem är dock att Busskudden slår i innerhjulen av ledbussarnas parmonterade drivhjul, vilket 
leder till kraftiga stötar bak i bussen. Dessa ger så pass kraftig vibration även på förarplats, att 

ycket obehaglig” i 3 av 4 körningar. VVK har tidigare gjort mätningar på 
gt bak
skudd trafikfara för tvåhjuliga 

rdon, i synnerhet vid halt väglag. I stora städer löses busstrafiken ofta bäst med ledade låg-
epara-

känslig buss/stol). Löttingelundsvägens Platå-
gupp med ramper av asfalt framstår som minst dåliga; även dessa testades dock med en mind-
re stötkänslig buss/stol. Spridningen i resultat inom respektive typ av gupp är så stor, att det 
inte är rimligt att göra en mer detaljerad rangordning mellan gupptyperna. 
 
Hälsorisken påverkas av antalet guppstötar per dag. Skillnaden i risk är störst vid få gupp per 
dag. Det är alltså större skillnad i risk mellan de som dagligen guppar enstaka gånger och de 
som guppar uppemot 100 gånger, än mellan förare som guppar 100 respektive 200 gång-
er/dag. 
 
På Flyghamnsvägens Platågupp gjordes mätningar i många olika nominella hastigheter. Re-
sultaten visar en stark koppling mellan hastighet och hälsofarliga guppstötar. Förare som kör 
30 rundor per dag över gupp motsvarande de fem testade Platåguppen på Flyghamnsvägen, 
uppnår redan i 10 km/tim riktvärdet Sed = 0.5 MPa. 
 
I framtida mätningar är det viktigt att logga verklig hastighet, då den ibland kan avvika rätt 
rejält från nominell hastighet. Exempelvis kan hinder från medtrafikanter göra att bussföraren 

llfälligt sänker farten tio - femton km/tim. När vibrationsdata sedan plottas mot hastighet, 
lir resulterande graf onödigt brusig om inte mätvärdet kopplas till rätt (verklig) hastighet. 

ina dagliga 

förarens färd var ”m
sitsar lån  i en ledbuss, vilka visat på oacceptabelt farliga stötar för passagerare vid färd 

ver bus e. Busskuddens i sidled snett lutande kanter är också en ö
fo
golvsbussar. Erfarenhet hos bussentreprenörer har visat på oacceptabla kostnader för r
tion av skador på ledbussar, orsakade av stötar från Busskuddar via de inre parmonterade 
bakhjulen med smal spårvidd. Idag undviker man därför att trafikera gator med Busskuddar 
med ledbuss. Av dessa skäl tas nu många Busskuddar bort; ett aktuellt exempel är Rege-
mentsgatan i Malmö. 
 
För de övriga gupptyperna visar mätresultaten oacceptabelt höga vibrations- och stötnivåer på 
förarplats. Platåguppen på Flyghamnsvägen framstår som allra värst, jämte Cirkelguppet på 
Armévägen (vilket testades med en mindre stöt

ti
b
Genom att logga verklig hastighet minskar alltså behovet av upprepade mätningar. 
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t statusen hos många av dagens väg-
ulor är så dåligt standardiserad (utformning, installationsfel och slitage), att varje individuellt 
upp bör betraktas som en egen typ. Detta konstaterande leder till ett krav på (dyrbar) inspek-

tion av varje individuell vägbula, till skillnad från om vägbulorna vore någorlunda likvärdiga. 
Den stora spridningen beror förmodligen till stor del av ”byggfel”10, deformationer och slita-
ge hos gata och guppkonstruktion. Detta innebär att det är viktigt med byggkontroll, regel-
bunden tillsyn och underhåll av gupp för att de ska fungera som avsett. 
 
Det ”stötfria” GP-guppet må vara stötfritt i personbil och distributionslastbil, men är inte så 
stötfritt för bussar. Detta kan delvis bero på stora avvikelser vid installation, samt slitage från 
trafik och klimat. Laserskanning visar att formen hos den prefabricerade rampen bevarats bra 
även efter flera år i bruk. Förarplatsen i buss guppar mer, än förarplatsen i den typ av distribu-
tionslastbil som GP-guppet ursprungligen utvärderats med. Kanske är upprampen lite väl 
kort/brant och platån för kort för att skona busstrafik? Det verkar värt att testa den symmetris-
ka varianten av GP-gupp, med minst 8 m lång platå. Inför ett sådant test, bör man även över-
väga att på betongfabriken gjuta en något längre och därmed flackare ramp. 
 
Låggolvsbussar har kort fjädringslängd och är därför känsligare för genomslag (vilket ger stö-
tar) på gupp, än ”höga” bussar. Likaså är ledbussar ofta värre än korta bussar. Därför bör 
busstrafik på gator med kraftiga gupp i första hand bedrivas med korta bussar och med lång 
fjädringsväg. Detta är dock i konflikt med bl a passagerarkapacitet och hänsyn till funktions-

indrade. 

ämförande mätresultat från en avancerad stol visar att den inte minskar problemen över gupp 
[Enflo, 2005]. I detta projekt har kompletterande mätningar på Linje 4 i Stockholm visat att en 
avancerad stol kan ge mycket bättre komfort mellan guppen, än en enkel stol. En del av denna 
skillnad kan dock bero på skillnad mellan de bussar som teststolarna satt i. 
 
Mätresultaten från Platåguppen på Flyghamnsvägen är så höga, att de föranleder misstanke 
om möjlig hälsorisk även för busspendlare. Detta kan dock inte styrkas utan mätning på pas-
sagerarplats, bl a eftersom förarstolen är av helt annan typ än passagerarstolarna. 
 
Bussförare har klagat på högt buller vid trafikering av Platågupp i Täby. En videoupptagning 
visar att det uppstår kraftigt trafikbuller vid körning över ramper med gatsten. Vägtrafikbuller 
är starkt kopplat till vägbanans Megatextur. Guppens Makrotextur har laserskannats med Pro-
filograf mätbil. Resultaten visar att ramper med gatsten har upp emot 20 gånger högre Mega-
textur än oskadad asfaltbeläggning. En rekommendation är att ta bort gatsten från alla ytor 
som trafikeras med motorfordon i farter över parkeringshastighet. Detta kommer att minska 
bullret rejält; både för folk i motorfordonen, för fotgängare och cyklister, samt för närboende. 
Genom att ersätta gatstenen fås även flera andra vinster, så som minskat fordonsslitage och 
bättre vibrationskomfort. 
 

                                                

 
Den stora spridningen mellan gupp av samma typ visar at
b
g

h
 
J

 
10 Jämfört med en rimlig byggtolerans. I Danmark tillämpas toleranskrav på vägbulors form. Det är ännu inte 
vanligt i Sverige att tillämpa toleranskrav för vägbulors form. 
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Från de vägprofiler som laserskannats ätbil, kan man noggrant datorberäk-
a färdvibration i personbilar. Med en ulle man kunna minimera behovet av 

 
 
l 

 är viktigt att varna trafikanten för vägbulor. Vägbulor bör hädanefter skyltas med det för 

tt 
-

 körde med 70 - 75 km/tim. Mätsträckan på Rv 90 har för-

med Profilograf m
bra bussmodell skn

mätningar i bussar av olika typ, i olika hastighet, olika sidoläge o s v, och istället nyttja Profi-
lografen för att både mäta både gatornas skick och guppens skick på samma gång. I detta pro-
jekt gjordes försök att datorberäkna färdvibration i en enkel ”bussmodell”. Jämförelser av be-
räknad och uppmätt vibration i ledbuss visade dock på dålig likhet. En orsak är att ledbussen
har ett komplext rörelsemönster som inte återges av den enkla modellen. Uppgiften att skapa
en rimlig ”ledbussmodell” är tämligen stor. VVK söker därför medfinansiärer och partners til
detta utvecklingsarbete. Om det bär frukt, kan man i framtiden nyttja den nya bussmodellen 
för att i efterhand beräkna färdvibration utifrån de vägprofiler som mätts upp i detta projekt.  
 

etD
Sverige nya vägmärket ”Varning för farthinder”, vilket enligt Figur 29 har ett stiliserat Cir-
kelgupp som symbol. Vägbulans existens bör inte bara kommuniceras med vägmärket; det är 
också viktigt med belysning samt markeringar på och vid sidan av vägbanan. Gupp måste sy-
nas tydligt även i mörker och vintertid, under snö och is. 
 
1999 mättes färdvibration på förarsits i timmerlastbilar som körde på den tjälskadade Rv 90 n 
v Sollefteå [Ahlin et al, 2000]. Resultaten visade högre medelvibration än i denna studie av 
vibration i bussar med ca 30 km/tim över vägbulor. Vid den tiden fanns tyvärr ingen metod a
beräkna hälsorisken från "guppstötar" i vibrationsdata; metoden att beräkna kotkompressions
trycket Sed kom först 2004. Därför saknas Sed–värde för timmerbilsförarna. Subjektiv upple-
velse av buss över vägbulor respektive av timmerbilar på Rv 90, samt det faktum att laser-
skanningar visade många decimeterhöga gupp på Riksvägen, talar för att det var minst lika 

rliga stötar i timmerbilarna somfa
visso byggts om ifrån grunden efter mätningarna. Men det finns hundratals mil lika trasiga 
vägar i norra Sverige. Därför vore det intressant att nu i efterhand beräkna guppstötar ur spa-
rade rådata från vibrationsmätning på förarsits i timmerbilarna på Rv 90. 
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Färdvibration 
Platågupp på Vikingavägen i Täby 
 

Ovägd uppåtriktad 
vertikalacceleration, toppvärde 
5.1 m/s2.
SS-ISO 2631-5:
S = 0.3 MPa, låg hälsorisk.ed

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 1.25 m/s2, ”Myc
obehagligt”.

ket 

 
Figur 43 Vikingavägen, riktning mot Täby. Ledbuss i 15 km/tim 
 
 

Uppåtriktat toppvärde 6.9 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
S = 0.6 MPa, måttlied g 

obehagligt”.

hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 2 m/s2, ”Extremt 

 
Figur 44 Vikingavägen, riktning mot Täby. Ledbuss i 30 km/tim 
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Uppåtriktat toppvärde 8.0 m/s2.

orisk.

obehagligt”.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 1.1 MPa, hög häls

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 2.5 m/s2, ”Extremt 

Figur 45 Vikingavägen, riktning mot Täby. Ledbuss i 35 km/tim 
 
 

Uppåtriktat toppvärde 4.3 m/s2.

SS-ISO 2631-5:

ed = 0.3 MPa, låg hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 1.25 m/s2, ”Mycket 
obehagligt”.

S

 
Figur 46 Vikingavägen, riktning mot Vallentuna. Ledbuss i 15 km/tim 
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Figur 47 Vikingavägen, riktning mot Vallentuna. Ledbuss i 30 km/tim 
 
 

Uppåtriktat toppvärde 12.0 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.8 MPa, hög hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 2.5 m/s2, ”Extremt 
obehagligt”.

Uppåtriktat toppvärde 12.3 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 1.1 MPa, hög hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 2.5 m/s2, ”Extremt 
obehagligt”.

Figur 48 Vikingavägen, riktning mot Vallentuna. Ledbuss i 35 km/tim 
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Platågupp på Flyghamnsvägen i Täby 
 

Uppåtriktat toppvärde 6.5 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.4 MPa, låg hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 1.5 m/s2, ”Mycket 

gt”.obehagli

Figur 49 Flyghamnsvägen, riktning mot Hägernäs. Ledbuss i 5 km/tim 
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igur 50 Flyghamnsvägen, riktning mot Hägernäs. Ledbuss i 10 km/tim F

Uppåtriktat toppvärde 5.8 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.4 MPa, låg hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV = 1.5 m/s2, ”Mycket 
obehagligt”.
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Figur 51 Flyghamnsvägen, riktning mot Hägernäs. Ledbuss i 15 km/tim 
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Uppåtriktat toppvärde 10.4 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.9 MPa, hög hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 2.5 m/s2, ”Extremt 
obehagligt”.

Uppåtriktat toppvärde 12.7 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 1.4 MPa, hög hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 3 m/s2, ”Extremt 
obehagligt”.

Figur 52 Flyghamnsvägen, riktning mot Hägernäs. Ledbuss i 20 km/tim 
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Uppåtriktat toppvärde 15.4 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 1.4 MPa, hög hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV ca 4 m/s2, ”Extremt 
obehagligt”.

Figur 53 Flyghamnsvägen, riktning mot Hägernäs. Ledbuss i 25 km/tim 
 
 

Uppåtriktat toppvärde 17.3 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 1.6 MPa, hög hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 3.5 m/s2, ”Extremt 
obehagligt”.

Figur 54 Flyghamnsvägen, riktning mot Hägernäs. Ledbuss i 30 km/tim 
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Uppåtriktat toppvärde 19.1 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 1.8 MPa, hög hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 4 m/s2, ”Extremt 
obehagligt”.

Figur 55 Flyghamnsvägen, riktning mot Hägernäs. Ledbuss i 35 km/tim 
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igur 56 Flyghamnsvägen, riktning mot Hägernäs. Ledbuss i 40 km/tim 

 

Uppåtriktat toppvärde 17.7 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 2.1 MPa, hög hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 4 m/s2, ”Extremt 
obehagligt”.

F
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Uppåtriktat toppvärde 14.9 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 2.1 MPa, hög hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 4 m/s2, ”Extremt 
obehagligt”.

Figur 57 Flyghamnsvägen, riktning mot Hägernäs. Ledbuss i 45 km/tim 
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Figur 
 

Uppåtriktat toppvärde 17.1 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 2.0 MPa, hög hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 4.5 m/s2, ”Extremt 
obehagligt”.

58 Flyghamnsvägen, riktning mot Hägernäs. Ledbuss i 50 km/tim 
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I Figur 59 och Figur 60 visas ”kalibreringsresultat” från kort buss respektive lång ledad låg-
golvsbuss. Observera att värdeaxeln har olika skala, samt att mätningen i kort buss endast om-
fattar det första guppet. 
 

 
Figur 59 Flyghamnsvägen, riktning mot Hägernäs. Kort buss resp ledbuss i 15 km/tim 
 
 

 
Figur 60 Flyghamnsvägen, riktning mot Hägernäs. Kort buss resp ledbuss i 30 km/tim 
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Busskuddar på Skolvägen i Åkersberga 
 

Uppåtriktat toppvärde 4.2 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.4 MPa, låg hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV = 1.5 m/s2, ”Mycket 
obehagligt”.

Figur 61 Skolvägen, riktning från Åkersberga Centrum. Ledbuss i 15 km/tim 
 
 

 
Sid 63(70) 

 
Figur 62 Skolvägen, riktning från Åkersberga Centrum. Ledbuss i 30 km/tim 
 
 
 
 
 

Uppåtriktat toppvärde 4.9 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.4 MPa, låg hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 1.5 m/s2, ”Mycket 
obehagligt”.
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igur 63 Skolvägen, riktning mot Åkersberga Centrum. Ledbuss i 30 km/tim 

Uppåtriktat toppvärde 6.4 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.5 MPa, måttlig 
hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV = 1.5 m/s2, ”Mycket 
obehagligt”.

F
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na) GP-gupp på Vadavägen i Karby (Vallentu

Uppåtriktat toppvärde 4.5 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.4 MPa, låg hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV = 1.8 m/s2, ”Extremt 
obehagligt”.

 
Figur 64 Vadavägen, riktning mot Brottby. Kort buss i 15 km/tim 
 

Uppåtriktat toppvärde 6.1 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.6 MPa, måttlig 
hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV = 2 m/s2, ”Extremt 
obehagligt”.

Figur 65 Vadavägen, riktning från Brottby. Kort buss i 30 km/tim 
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Cirkelgupp på Armévägen i Täby 
 

Figur 67 Armévägen, riktning mot Vikingavägen. Kort buss i 30 km/tim 

F
 

Uppåtriktat toppvärde 8.0 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.6 MPa, måttlig 
hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV = 1.9 m/s2,            

t”.”Mycket obehaglig
igur 66 Armévägen, riktning mot Vikingavägen. Kort buss i 15 km/tim 

Uppåtriktat toppvärde 10.2 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 1.1 MPa, hög hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV = 3 m/s2, ”Extremt 
obehagligt”.
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Figur 68 Armévägen, riktning från Vikingavägen. Kort buss i 30 km/tim 
 

Uppåtriktat toppvärde 11.0 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 1.2 MPa, hög hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 3 m/s2, ”Extremt 
obehagligt”.
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en i Täby 
 

 

 

Figur 70 Löttingelundsvägen, riktning mot Arninge. Kort buss i 30 km/tim 
 
 

Platåguppen på Löttingelundsväg

Uppåtriktat toppvärde 3.7 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.3 MPa, låg hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 1 m/s2, ”Obehagligt”.

 
igur 69 Löttingelundsvägen, riktning mot Arninge. Kort buss i 15 km/timF

 

 

Uppåtriktat toppvärde 7.3 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.5 MPa, måttlig hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 1.8 m/s2, ”Mycket 
obehagligt”.
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Uppåtriktat toppvärde 3.6 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.3 MPa, låg hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 1 m/s2, ”Obehagligt”.

Figur 71 Löttingelundsvägen, riktning från Arninge. Kort buss i 15 km/tim 
 
 

Uppåtriktat toppvärde 5.5 m/s2.

SS-ISO 2631-5:
Sed = 0.4 MPa, låg hälsorisk.

SS-ISO 2631-1:
MTVV > 1.7 m/s2, ”Mycket 
obehagligt”.

 
Sid 69(70) 

 
Figur 72 Löttingelundsvägen, riktning från Arninge. Kort buss i 30 km/tim 
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r 
– inverkan på bussförares komfort och hälsa 

Civilingenjör Johan Granlund är specialist på vägytemätning vid Vägverket 
Konsult. Han har arbetat med vägbanereparationer i Vägverket sedan 1991. 

ide Quality Meter® för 
utvärdering av vägojämnheters påverkan på färdkvaliteten, det patenterade 
Virtual Tyre Footprint Sensor for Road Profiling som ger 10 % noggrannare 
lasermätning av vägprofiler, samt den patenterade DefektografmetodenTM för 
mätning i landsvägsfart av vägars bärförmågevariationer. Under sin tid vid 
Vägverkets Huvudkontor genomförde Johan landmärkesstudien 
Helkroppsvibrationer vid färd på ojämna vägar. Bland övriga resultat märks 
Vägverkets metodbeskrivningar för fallviktsmätning och analys av vägars 
bärförmåga, samt modell för datorstödd ”Fyll och Fräs” projektering av 
geometriska vägbanereparationer. I rollen som konsult ansvarar han bl a för 
analyser av vägbanerelaterade fordonsvibrationer på vägar och flygfält. Johan 
har utformat vägbanans geometri och rekonstruktion av vägkroppen i ett stort 
antal vägreparationsprojekt. Han är ordförande i Skandinaviska Vibra-
tionsföreningens arbetsutskott om vibrationers inverkan på människan, ledamot 
i Swedish Standards Institutes kommittéer Vibration och Stöt respektive 
Vägytans egenskaper, samt medlem i International Institute of Acoustics and 
Vibration. Johan medverkar som lärare i Asfaltskolan, är en efterfrågad 
föredragshållare och har skrivit artiklar i flera internationella vetenskapliga 
tidskrifter inom fordonsteknik respektive vägteknik. 

 
Vägverket Konsult 

Affärsområde Väg och Trafik 
Röda vägen 1 

Tfn: 0243-943 88, 070-337 53 88 
Fax: 0243-832 28 

E-post: johan.granlund@vv.se 
 

Internet: www.vagverketkonsult.se

 
Johan Granlund 

 
Många bussförare löper risk att skadas av upprepade obehagliga guppstötar under sina dag-
liga körningar över fartdämpande vägbulor. För ett tjugotal gupp i Täbyområdet har färdvib-
ration mätts på förarplats i bussar med olika farter och utvärderats i enlighet med standar-
derna SS-ISO 2631-1 resp 2631-5. Med 2631-5 mäts risken för mekaniska ryggskador från 
stötformig vibration, så som vid guppiga färder. Metoden beräknar tryckpåkänning i ryggko-
torna och redovisar ekvivalent kompressionsdos Sed. Resultaten visar höga Sed-värden även i 
låga farter, vilket innebär hög hälsorisk. Mätresultat från Flyghamnsvägen är så höga, att de 
föranleder misstanke om möjlig hälsorisk även för busspendlare. Mätresultaten har föranlett 
Arbetsmiljöverket att vid vite av 1 000 000 kr förbjuda busstrafik på tre gator i Täbyområdet.  
 
Projektet är utfört på uppdrag av Peter Rosander vid Luleå tekniska universitet. 

Johan har drivit utvecklingen av datorprogrammet R

781 95  BORLÄNGE 
 

  

mailto:granlund@vv.se
http://www.vagverketkonsult.se
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Vägguppen i Karby (Vadavägen) 

 
 
Hej yrkesförare! 
 
Olika typer av gupp är en vanlig form av hastighetssänkande åtgärd. Syftet med vägguppen är 
att få ned hastigheten samt öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Det har dock visat 
sig att komforten för yrkesförare kan försämras vid passage av vissa väggupp.  
 
För att utreda vilka hastighetsdämpande åtgärder som är mest fördelaktiga ur 
arbetsmiljösynpunkt, genomför Luleå tekniska universitet tillsammans med Vägverket 
Konsult ett forskningsprojekt där olika typer av gupp studeras. Eftersom det är Ni som 
dagligen trafikerar våra vägar behöver vi få in data av Er i form av denna enkät. 
 
Var vänlig och svara ärligt och uppriktigt på frågorna, glöm ingen fråga! 
 
Samtliga svar behandlas anonymt, där inga enskilda resultat kommer att kunna 
urskiljas. 
 
Stort tack för Din medverkan! 
 
Kontaktperson vid eventuella frågor: Mikael Lyckman  
                                                            070-578 90 02 
                                                            miklyc-1@student.ltu.se 
              
 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
      Vägguppen på Vadavägen 
      
                                  
    
          
                 

Institutionen för samhällsbyggnad 
Forskargruppen Trafikteknik 

Luleå tekniska universitet 
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Enkät-Vadavägen i Karby 

 
1. Kön 
 

 Man  Kvinna 
 
 

 
2. Födelseår 
 
19______ 

 
 
 

3. Anställningsform 
 

 Heltid      Halvtid      Deltid (______ %)      Extra (ca timmar/månad ______ ) 
 

 
 

4. Yrke 
 

 Busschaufför      Taxichaufför      Annat ________________________ 
 
 
 
5. Hur länge har Du haft ditt nuvarande yrke? 
 
_______ år    _______ månader 

 
 
 
6. Under hur lång tid i Ditt yrke har Du kört över vägguppen på Vadavägen? 
 
_______ år    _______ månader 
 

 
  

7. Hur ofta passerar Du vägguppen på Vadavägen? 
 

 Dagligen 
 

 Någon gång per vecka 
 

 Någon gång per månad 
 

 Sällan 
 

 Aldrig 
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8. Anser Du att vägguppen på Vadavägen har en effektiv hastighetsdämpande 
effekt? 

 
 Ja      Nej      Vet ej 

 
Om Nej, varför inte:  

 
 
 
 
 

9. Finns det enligt Dig någon bättre hastighetsdämpande åtgärd än dagens 
befintliga väggupp på Vadavägen? t.ex. gupp (limpor), gupp (väg/busskudde), 
avsmalningar, sidoförskjutningar, kamera etc. 

 
 Ja      Nej      Vet ej 

 
Om Ja, vilken:  

 
 
 
 
 

10. Anser Du att vägguppen på Vadavägen främjar en säker passage för gående vid 
övergångsstället? 

 
 Ja      Nej      Vet ej 

 
Om Nej, varför inte:  

 
 
 
 

11. Har Du under din yrkesutövning varit inblandad i en situation som blev eller 
kunde ha blivit en olycka med oskyddade trafikanter längs Vadavägen? 

        
 Ja      Nej  

 
Om Ja, hur och varför uppstod situationen:  
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12. Vid halt väglag, upplever Du någon skillnad på vägguppens yta jämfört med den 

övriga körbanans yta? 
 

 Ja, körbanan är halare 
 

 Ja, vägguppen är halare 
 

 Nej, ingen skillnad 
 

 Vet ej 
 
 
13. Hur upplever du komforten vid passage av vägguppen på Vadavägen? 
 

 Mycket bra      Bra      Varken bra eller dålig     Dålig     Mycket dålig 
 

 
14. Om Du upplever att komforten försämras vid passage av vägguppen på 

Vadavägen, från vilka delar på bussen uppkommer försämringen? Rangordna 3 
stycken, där 1 är sämst.  

 
 Ingen försämring        Golvet 

 
 Ratten   Annat_____________________________ 

 
 Sätet 

 
 Ryggstödet 

 
 Nackstödet 

 
  
 

15. Om Du upplever att komforten försämras vid passage över vägguppen, vad anser 
Du att detta beror på? Rangordna från 1-4, där 1 är den främsta orsaken till 
komfortens försämring. 

 
 Ingen försämring 

 
 För hög hastighet över vägguppet 

 
 Bussens egenskaper 

 
 Vägguppets fysiska utformning 

 
 Min fysiska kondition 

 
 
Kommentarer: 
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16. Om Du jämför komforten att köra över guppet på Vadavägen med andra typer 
av gupp, vilken typ har bäst komfort? 

 
 
 

 Vadavägen   Vägkudde (Busskudde) 
  
 
 
   
  
 

 
       Vadavägen      Cirkulärgupp (limpa) 

   
    
 
 
 
 

 Vadavägen   Platågupp av asfalt och kullersten 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
       Vadavägen     Konkavt gupp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vadavägen   Annat väggupp (rita och förklara): 
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17. Har Du fått några fysiska problem som Du anser beror på att Du passerar över 

vägguppen på Vadavägen? 
 

 Ja, nämligen: __________________________________________________________    
 

 Nej     
 

 Vet ej 
 
 
 
 

18. Har Du varit sjukskriven på grund av att Du fått fysiska problem kopplat till  
      passagen av vägguppen på Vadavägen? 
 

 Ja, ca ________ dagar      Nej 
 
 
 
19. Har du fått klagomål från Dina passagerare att komforten försämras vid passage 

av vägguppen på Vadavägen? Hur ofta i sådana fall? 
 

 Varje dag 
 

 Någon gång i veckan    
 

 Någon gång i månaden 
 

 Någon gång per år 
 

 Aldrig 
 
 
 
20. Vilken är Din allmänna åsikt om vägguppen på Vadavägen? 
 

 Mycket bra      Bra      Varken bra eller dålig       Dålig     Mycket dålig 
 
 
 
21. Varför är vägguppen på Vadavägen bra eller dåliga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        



  September 2006 

22. Om inte vägguppen på Vadavägen fanns, hur skulle Du vilja utforma 
övergångsstället, med bibehållen hastighetssänkande funktion och säkerhet för 
gående? Rita gärna under raderna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för att Din medverkan! 
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Vägguppen på Flyghamnsvägen, Täby  

 
 
Hej yrkesförare! 
 
Olika typer av gupp är en vanlig form av hastighetssänkande åtgärd. Syftet med vägguppen är 
att få ned hastigheten samt öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Det har dock visat 
sig att komforten för yrkesförare kan försämras vid passage av vissa väggupp.  
 
För att utreda vilka hastighetsdämpande åtgärder som är mest fördelaktiga ur 
arbetsmiljösynpunkt, genomför Luleå tekniska universitet tillsammans med Vägverket 
Konsult ett forskningsprojekt där olika typer av gupp studeras. Eftersom det är Ni som 
dagligen trafikerar våra vägar behöver vi få in data av Er i form av denna enkät. 
 
Var vänlig och svara ärligt och uppriktigt på frågorna, glöm ingen fråga! 
 
Samtliga svar behandlas anonymt, där inga enskilda resultat kommer att kunna 
urskiljas. 
 
Stort tack för Din medverkan! 
 
Kontaktperson vid eventuella frågor: Mikael Lyckman  
                                                            070-578 90 02 
                                                            miklyc-1@student.ltu.se 
              
 

     Vägguppen på Flyghamnsvägen 

 
 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                                  
    
          
                 

Institutionen för samhällsbyggnad 
Forskargruppen Trafikteknik 

Luleå tekniska universitet 
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Enkät-Flyghamnsvägen 

 
1. Kön 
 

 Man  Kvinna 
 
 

 
2. Födelseår 
 
19______ 

 
 
 

3. Anställningsform 
 

 Heltid      Halvtid      Deltid (______ %)      Extra (ca timmar/månad ______ ) 
 

 
 

4. Yrke 
 

 Busschaufför      Taxichaufför      Annat ________________________ 
 
 
 
5. Hur länge har Du haft ditt nuvarande yrke? 
 
_______ år    _______ månader 

 
 
 
6. Under hur lång tid i Ditt yrke har Du kört över vägguppen på Flyghamnsvägen? 
 
_______ år    _______ månader 
 

 
  

7. Hur ofta passerar Du vägguppen på Flyghamnsvägen? 
 

 Dagligen 
 

 Någon gång per vecka 
 

 Någon gång per månad 
 

 Sällan 
 

 Aldrig 
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8. Anser Du att vägguppen på Flyghamnsvägen har en effektiv hastighetsdämpande 
effekt? 

 
 Ja      Nej      Vet ej 

 
Om Nej, varför inte:  

 
 
 
 
 

9. Finns det enligt Dig någon bättre hastighetsdämpande åtgärd än dagens 
befintliga väggupp på Flyghamnsvägen? t.ex. gupp (limpor), gupp 
(väg/busskudde), avsmalningar, sidoförskjutningar, kamera etc. 

 
 Ja      Nej      Vet ej 

 
Om Ja, vilken:  

 
 
 
 
 

10. Anser Du att vägguppen på Flyghamnsvägen främjar en säker passage för 
gående vid övergångsstället? 

 
 Ja      Nej      Vet ej 

 
Om Nej, varför inte:  

 
 
 
 

11. Har Du under din yrkesutövning varit inblandad i en situation som blev eller 
kunde ha blivit en olycka med oskyddade trafikanter längs Flyghamnsvägen? 

        
 Ja      Nej  

 
Om Ja, hur och varför uppstod situationen:  
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12. Vid halt väglag, upplever Du någon skillnad på vägguppens yta jämfört med den 
övriga körbanans yta? 

 
 Ja, körbanan är halare 

 
 Ja, vägguppen är halare 

 
 Nej, ingen skillnad 

 
 Vet ej 

 
 

 
13. Hur upplever du komforten vid passage av vägguppen på Flyghamnsvägen? 
 

 Mycket bra      Bra      Varken bra eller dålig     Dålig     Mycket dålig 
 

 
14. Om Du upplever att komforten försämras vid passage av vägguppen på 

Flyghamnsvägen, från vilka delar på bussen uppkommer försämringen? 
Rangordna 3 stycken, där 1 är sämst.  

 
 Ingen försämring              Golvet 

 
 Ratten                                Annat_____________________________ 

 
 Sätet 

 
 Ryggstödet 

 
 Nackstödet 

 
  
 

15. Om Du upplever att komforten försämras vid passage över vägguppen, vad anser 
Du att detta beror på? Rangordna från 1-4, där 1 är den främsta orsaken till 
komfortens försämring. 

 
 Ingen försämring 

 
 För hög hastighet över vägguppet 

 
 Bussens egenskaper 

 
 Vägguppets fysiska utformning 

 
 Min fysiska kondition 

 
      Kommentarer: 
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16. Om Du jämför komforten att köra över guppet på Flyghamnsvägen med andra 

typer av gupp, vilken typ har bäst komfort? 
 
 
 

 Flyghamnsvägen   Vägkudde (Busskudde) 
  
 
 
   
  
 

 
       Flyghamnsvägen     Cirkulärgupp (limpa) 

   
    
 
 
 
 

 Flyghamnsvägen   Platågupp av betong och asfalt 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
       Flyghamnsvägen    Konkavt gupp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Flyghamnsvägen  Annat väggupp (rita och förklara): 
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17. Har Du fått några fysiska problem som Du anser beror på att Du passerar över 
vägguppen på Flyghamnsvägen? 

 
 Ja, nämligen: __________________________________________________________    

 
 Nej     

 
 Vet ej 

 
 
 
 

18. Har Du varit sjukskriven på grund av att Du fått fysiska problem kopplat till  
      passagen av vägguppen på Flyghamnsvägen? 
 

 Ja, ca ________ dagar      Nej 
 
 
 
19. Har du fått klagomål från Dina passagerare att komforten försämras vid passage 

av vägguppen på Flyghamnsvägen? Hur ofta i sådana fall? 
 

 Varje dag 
 

 Någon gång i veckan    
 

 Någon gång i månaden 
 

 Någon gång per år 
 

 Aldrig 
 
 
 
20. Vilken är Din allmänna åsikt om vägguppen på Flyghamnsvägen? 
 

 Mycket bra      Bra      Varken bra eller dålig     Dålig     Mycket dålig 
 
 
 
21. Varför är vägguppen på Flyghamnsvägen bra eller dåliga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        



  September 2006 

22. Om inte vägguppen på Flyghamnsvägen fanns, hur skulle Du vilja utforma 
övergångsstället, med bibehållen hastighetssänkande funktion och säkerhet för 
gående? Rita gärna under raderna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för att Din medverkan! 
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Vägguppen på Skolvägen, Åkersberga  

 
 
Hej yrkesförare! 
 
Olika typer av gupp är en vanlig form av hastighetssänkande åtgärd. Syftet med vägguppen är 
att få ned hastigheten samt öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Det har dock visat 
sig att komforten för yrkesförare kan försämras vid passage av vissa väggupp.  
 
För att utreda vilka hastighetsdämpande åtgärder som är mest fördelaktiga ur 
arbetsmiljösynpunkt, genomför Luleå tekniska universitet tillsammans med Vägverket 
Konsult ett forskningsprojekt där olika typer av gupp studeras. Eftersom det är Ni som 
dagligen trafikerar våra vägar behöver vi få in data av Er i form av denna enkät. 
 
Var vänlig och svara ärligt och uppriktigt på frågorna, glöm ingen fråga! 
 
Samtliga svar behandlas anonymt, där inga enskilda resultat kommer att kunna 
urskiljas. 
 
Stort tack för Din medverkan! 
 
Kontaktperson vid eventuella frågor: Mikael Lyckman  
                                                            070-578 90 02 
                                                            miklyc-1@student.ltu.se 
              
 
 

            Vägguppen på Skolvägen 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                                  
    
          
                 

Institutionen för samhällsbyggnad 
Forskargruppen Trafikteknik 

Luleå tekniska universitet 
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Enkät-Skolvägen 

 
1. Kön 
 

 Man  Kvinna 
 
 

 
2. Födelseår 
 
19______ 

 
 
 

3. Anställningsform 
 

 Heltid      Halvtid      Deltid (______ %)      Extra (ca timmar/månad ______ ) 
 

 
 

4. Yrke 
 

 Busschaufför      Taxichaufför      Annat ________________________ 
 
 
 
5. Hur länge har Du haft ditt nuvarande yrke? 
 
_______ år    _______ månader 

 
 
 
6. Under hur lång tid i Ditt yrke har Du kört över vägguppen på Skolvägen? 
 
_______ år    _______ månader 
 

 
  

7. Hur ofta passerar Du vägguppen på Skolvägen? 
 

 Dagligen 
 

 Någon gång per vecka 
 

 Någon gång per månad 
 

 Sällan 
 

 Aldrig 
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8. Anser Du att vägguppen på Skolvägen har en effektiv hastighetsdämpande 
effekt? 

 
 Ja      Nej      Vet ej 

 
Om Nej, varför inte:  

 
 
 
 
 

9. Finns det enligt Dig någon bättre hastighetsdämpande åtgärd än dagens 
befintliga väggupp på Skolvägen? t.ex. gupp (limpor), gupp (platå), 
avsmalningar, sidoförskjutningar, kamera etc. 

 
 Ja      Nej      Vet ej 

 
Om Ja, vilken:  

 
 
 
 
 

10. Anser Du att vägguppen på Skolvägen främjar en säker passage för gående vid 
övergångsstället? 

 
 Ja      Nej      Vet ej 

 
Om Nej, varför inte:  

 
 
 
 

11. Har Du under din yrkesutövning varit inblandad i en situation som blev eller 
kunde ha blivit en olycka med oskyddade trafikanter längs Skolvägen? 

        
 Ja      Nej  

 
Om Ja, hur och varför uppstod situationen:  
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12. Vid halt väglag, upplever Du någon skillnad på vägguppens yta jämfört med den 
övriga körbanans yta? 

 
 Ja, körbanan är halare 

 
 Ja, vägguppen är halare 

 
 Nej, ingen skillnad 

 
 Vet ej 

 
 

 
13. Hur upplever du komforten vid passage av vägguppen på Skolvägen? 
 

 Mycket bra      Bra      Varken bra eller dålig     Dålig     Mycket dålig 
 

 
14. Om Du upplever att komforten försämras vid passage av vägguppen på 

Skolvägen, från vilka delar på bussen uppkommer försämringen? Rangordna 3 
stycken, där 1 är sämst.  

 
 Ingen försämring        Golvet 

 
 Ratten   Annat_____________________________ 

 
 Sätet 

 
 Ryggstödet 

 
 Nackstödet 

 
  
 

15. Om Du upplever att komforten försämras vid passage över vägguppen, vad anser 
Du att detta beror på? Rangordna från 1-4, där 1 är den främsta orsaken till 
komfortens försämring. 

 
 Ingen försämring 

 
 För hög hastighet över vägguppet 

 
 Bussens egenskaper 

 
 Vägguppets fysiska utformning 

 
 Min fysiska kondition 

 
      Kommentarer: 
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16. Om Du jämför komforten att köra över guppet på Skolvägen med andra typer av 

gupp, vilken typ har bäst komfort? 
 
 
 

 Skolvägen   Platågupp av betong & asfalt 
  
 
 
   
  
 

 
       Skolvägen     Cirkulärgupp (limpa) 

   
    
 
 
 
 

 Skolvägen   Platågupp av asfalt och kullersten 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
       Skolvägen    Konkavt gupp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Skolvägen  Annat väggupp (rita och förklara): 
 
 
 
 

 
 
 
 



  September 2006 

17. Har Du fått några fysiska problem som Du anser beror på att Du passerar över 
vägguppen på Skolvägen? 

 
 Ja, nämligen: __________________________________________________________    

 
 Nej     

 
 Vet ej 

 
 
 
 

18. Har Du varit sjukskriven på grund av att Du fått fysiska problem kopplat till  
      passagen av vägguppen på Skolvägen? 
 

 Ja, ca ________ dagar      Nej 
 
 
 
19. Har du fått klagomål från Dina passagerare att komforten försämras vid passage 

av vägguppen på Skolvägen? Hur ofta i sådana fall? 
 

 Varje dag 
 

 Någon gång i veckan    
 

 Någon gång i månaden 
 

 Någon gång per år 
 

 Aldrig 
 
 
 
20. Vilken är Din allmänna åsikt om vägguppen på Skolvägen? 
 

 Mycket bra      Bra      Varken bra eller dålig     Dålig     Mycket dålig 
 
 
 
21. Varför är vägguppen på Skolvägen bra eller dåliga? 
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22. Om inte vägguppen på Skolvägen fanns, hur skulle Du vilja utforma 
övergångsstället, med bibehållen hastighetssänkande funktion och säkerhet för 
gående? Rita gärna under raderna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för att Din medverkan! 
 
 



 



Kodade ytor Karby, Vadavägen, 3 platser

Kommentar:

Yta 3 = på övergångsställe,

övriga utanför övergångsställe



Kodad yta Täby, Flyghamnsvägen

Kommentar:

Yta 3 = på övergångsställe,

övriga utanför övergångsställe



Kodad yta Skolvägen, Åkersberga, 2 platser

Kommentar:

Yta 2 = på övergångsställe,

övriga utanför övergångsställe
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