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Två huvuddelar med en bok från varje: 

-  Konstfack:  Design and Innovation for Rail Vehicles 
-  KTH:          Attractive and Efficient Train Interiors 
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KTHs fokus: 

-  Vad är resenärerna 
      villiga att betala för? 

-  Hur mycket? 

-  Nytta och attraktivitet 
    jämfört med kostnader 
 
“Comfort, functionality 
and operating cost” 
 
Bygger på KTHs forskning 
och erfarenheter under ca 
15 år, delvis inom Gröna 
Tåget. 

KTH 
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  Att skapa en attraktiv och funktionell passagerarmiljö 
       till låga kostnader (≈många platser per meter tåg) 

    -  Funktionellt: kläder, bagage, äta-läsa-skriva, servering 

    -  Bekvämt: benutrymme, armbågsutrymme, svankstöd …. 

    -  Anpassat till funktionshindrade 
            inte bara rullstolsbundna; även barnvagnar, synskadade ... 

    -  Utrymmeseffektiva sittplatser 

  Detta handlar mest om tågets inredning 

 

 

     

Attraktiv passagerarmiljö 

KTH 
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(KTH Kottenhoff) 
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  Ett stort antal studier har gjorts vid KTH 1991─2008.   

    -  Intervjuer av resande på tåg (och bussar) 

    -  Särskilda försökspersoner 

  Metoder 

    -  “Stated-preference” studier: Vad man säger sig vilja ha i 
 val mellan olika alternativ, inkl olika priser. 

    -  “Revealed-preference” studier: iakttagelser av hur 
 resande faktiskt beter sig, t ex vilka sittplatser de 
 spontant väljer. 

    -  Fokusgrupper, en systematiserad dialog om vad som är viktigt. 

 

  2008 genomfördes tillsammans med Konstfack experiment med 
 försökspersoner i inredningsattrapp 

 

 

 

 

 

 

 

     

Forskning om passagerares 
preferenser och värderingar 

2008 genomfördes med hjälp av Konstfack 

   - Experiment med försökspersoner i inrednings-attrapp (mock-up) 

2008 genomfördes med hjälp av Konstfack 

   - Experiment med försökspersoner i inrednings-attrapp (mock-up) 

2008 genomfördes med hjälp av Konstfack 

   - Experiment med försökspersoner i inrednings-attrapp (mock-up) 
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Resenärers betalningsvilja (exempel) 

(KTH Kottenhoff) 

 

Attraktiv passagerarmilö 

Slutsats: 

Ordna både “motsittning”  
och “medsittning”. 

Men motsittning tar  
5-15 % större plats,  
så inte mer än nödvändigt  
(ca 30 %) 



Järnvägsgruppen KTH 
Centrum för forskning och 
utbildning i järnvägsteknik Attrapp hos Konstfack 

möblerad för experiment 
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• Hur kan vi få 2+3-möblering rymlig och bekväm? 
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Faktorer 

 

1. CC (83/93 cm) 

2. Höjd under sätet framför 
  (22/30 cm) 

3. Ryggstödsbredd (45/58 cm) 

4. Eget ryggstöd är bakåtlutat 

5. Ryggstödet framför är lutat 

6. Sitter på mittplatsen 

7. Sitter vid fönstret 

Experiment design 
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(45 cm) (55 cm) 

Bred mittstol       
kontra dubbla armstöd 
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Vad ger bekvämlighet, rymlighet och revir-känsla ? 

Statistiskt experiment 
(hösten 2008) 

Omgång ___   Plats____

Betygsätt hur bekväm den här sittplatsen känns:

Mycket
obekväm

             Mycket

bekväm

Betygsätt hur rymlig sittplatsen känns:

Mycket
trång

             Mycket
rymlig

Är platsen tillräckligt rymlig?  nej   ja

Betygsätt känslan av personligt revir:

Mycket låg              Mycket

hög/brax 

x 

x 

IV 2 
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CC spacing Height Ow n back I n front Arm  rest Middle seat By w indow

• Uppfällda armstöd i mellansätet ökar känslan av utrymme 
med 1,4 poäng (1,4 points) 

• 10 cm större benutrymme ger också plus (0,8 poäng) 

• Dubbla armstöd ger högre komfort och revirkänsla. 

Slutsats:  Dubbla uppfällbara armstöd ger valmöjlighet. 
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RailwayInteriors  
24.11.2009 

Dr. Katrin Dziekan 15 
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Fokusgrupper 

RailwayInteriors  
24.11.2009 

Dr. Katrin Dziekan 16 
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Bekväma, funktionella och utrymmessnåla sittplatser 
(exempel 1) 
 
Prov med totalt 6x8  
försökspersoner i attrapp  
(KTH-Konstfack hösten 2008) 

Attraktiv passagerarmiljö 

KTH, Konstfack 

Resultat: Tunnare ryggstöd (-6 cm) 
+ avrundning + högre under stolen  

 ca 15 % flera stolar med samma 
bekvämlighet. 

Eller ökad bekvämlighet! 
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Bekväma sittplatser (2) 

Flera studier har visat att lutning av stolens ryggstöd har 
ett stort upplevt värde. 

Lutningen bör ske med ett vridningscentrum ungefär i 
knähöjd, för att inte menligt inverka på bakomvarandes 
utrymme. 

Stolens lutning 
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Existing evidence (example) 
(3.19 m bredd invändigt, ej individuella armstöd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Low willingness to pay for 2+2 seating 
 

Would you choose 2+2 seating 

or the cheaper ticket price? 

3+2 sittning 
i breda tåg 
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Varför värderas breda tåg med 2+3 sittning nästan lika 
högt som “normalt” tåg med 2+2 ?  
 

Attraktiv passagerarmiljö 

KTH 

1. Så länge mittplatsen inte är belagd med “främmande” resenär, så 
skapar mittplatsen ett “revir” för både fönster- och gångplats 

2. Några resenärer vill sitta tre i bredd (exempel: familj, ungdomar) 

3. Ett bredare tåg känns “luftigare” och “rymligare”. 

Om “tre i bredd” är ett problem, så är det först vid mer än c:a 85 % 
beläggning 
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Bekväma, funktionella och utrymmessnåla sittplatser (3)  
 

Attraktiv passagerarmiljö 

KTH, Konstfack 

Hur bör sittgrupper med 3 i bredd 
utformas för att bli mycket 
komfortabla ? 

-  Individuella armstöd! 
-  Ev något större benutrymme (3-5 cm) 

Flera undersökningar har visat 

2+3 i bredd (utan individuella  
   armstöd) värderas i medeltal   
   nästan lika högt som 2+2 
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Bekväma sittplatser (4)  

Attraktiv passagerarmiljö 

KTH, Konstfack 
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Funktionalitet (1): Äta, läsa, skriva, jobba med dator 

Attraktiv passagerarmiljö 

KTH, Konstfack 

Fällbart bord   

-  Bord ca (30->40)x45 cm,  

       fällt uppåt (för att ge plats för knäna) 

-  Glid-hinder (upphöjd kant) runt om 

-  Hållare för glas/kopp 
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Funktionalitet (2): Bagage och kläder 

Attraktiv passagerarmiljö 

KTH, Konstfack 

Plats för bagage även för familjeresenärer: 

-   Ca 0.5 stora kolli per resande i fjärrtåg  
        (större än “kabinväska”) 

-   Att placeras i bagageställ  
         eller på hylla över sittplatsen 

-  Olika kapacitet i fjärrtåg och “regional” 

Resenärerna vill 
om möjligt ha 
bagage och kläder 
nära sittplatsen 
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Servering (resenärers betalningsvilja) 

Attraktiv passagerarmiljö 

KTH, Konstfack 

Fråga: 

Hur mycket är resenärerna villiga att 
betala i förhållande till kostnad för 
personal och utrymme? 

OBS: 1 m2 ≈ 1 stolsplats                     
=> 0.2 – 0.3 milj kr intäkter per år 

=> 20 m2 ger intäkter 4-6 milj kr per år 



Anpassning till funktionshinder 
-   Detaljkrav enligt TSI PRM (Persons with Reduced Mobility) 

-   Svensk tradition kräver delvis högre grad av anpassning än TSI  

-   Detta gäller spec instegen 

        SE:  lågt insteg, helst “plant insteg”  

        EU:  lyft med truck från plattform accepteras (ex TGV) 

-   Starkt påverkande på tågets koncept och konstruktion 

Attraktiv passagerarmiljö 

KTH, Konstfack 

Förslag Gröna Tåget TGV 
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Vad är grönt i Gröna Tåget?   

Framför allt: 

Tåget är så attraktivt att folk väljer att 

ta tåget istället för flyget eller bilen! 

Kortare restider 

Sänkta kostnader -> lägre biljettpriser 

Tillförlitlighet -> punktlighet 

Attraktiv passagerarmiljö 
i förhållande till betalningsvilja 



Järnvägsgruppen KTH 
Centrum för forskning och 
utbildning i järnvägsteknik  

 

Gröna Tåget   

Dokumentation finns på 

http://www.gronataget.se 

=> Dokument => Rapporter 

  

http://www.gronataget.se/

