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FÖRORD

Pâ uppdrag av Transportfackens yrkes- ocharbetsmiljö-

nämnd (TYA) utför statens väg- och trafikinstitut

(VTI) en undersökning av yrkesförarnas fysiska arbets-

miljö.

Första etappen behandlar bussförarnas arbetsmiljö.

De fortsatta studierna kommer att omfatta förarmiljön

i taxi, trafikskolebilar, lastbilar, arbetsmaskiner

samt specialfordon.

De olika miljövariabler som studeras är klimat, vibra-

tioner, buller, infraljud, stolens utformning och

egenskaper, förarplatsens utformning i övrigt, sikt,

belvsning, övriga arbetsuppgifter samt effekter orsa-

kade av fordonens åldring.

Syftet med studierna är att söka ta fram underlag för

kravspecifikationer för de olika miljöerna i de olika

fordonsslagen.

Projektet finansieras huvudsakligen av Arbetarskydds-

'fonden. Metodutveckling bekostas av VTI.

Den enkätundersökning som redovisas i detta meddelande

är utformad av Sven Dahlstedt (då VTI, nu FOA 56).

Han svarar också för sammanställningen av svaren.
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Bussförares arbetsmiljö. Övriga arbetsuppgifter

av
Sven Dahlstedt.och Carl-Adolf Öström

Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Som en del av projektet Bussförares arbetsmiljö har

en intervjustudie genomförts i syfte att kartlägga,

förarnas övriga arbetsuppgifter. Telefonintervju

genomfördes med 130 bussförare representerande ett

brett spektrum av trafiktyper och -miljöer. Resul-

taten redovisas i tabellform med kommentarer.
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II

Working environment for busdrivers: tasks besides

driving

by Sven Dahlstedt and Carl-Adolf Öström _
National Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

A field survey has been carried out within the project

Work Environment for Busdrivers. The aim of the survey

was to find out what other tasks the busdriver has to

take care of besides driving; Telephone interviews

with 130 busdrivers representing a broad spectrum of

traffic types and traffic environments were carried

out. The results are reported in tabular form, with

comments.
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1 BAKGRUND

Det har inte, såvitt oss bekant, gjorts någon inven-

tering av bussförarnas arbetsuppgifter.

Bussföretagen har gjort vissa studier, se t ex

Silfwergård (1976), framför allt av biljettexpedie-

ring. Dessa studier är snarast av tidsstudiekaraktär

och används framför allt i två syften, tidtabells-

läggning och som underlag för rationaliseringar i
a

syfte att nedbringa körtiderna till ett minimum.

Godshantering har studerats närmare, se Sandberg

(1979). Denna studie gäller dock trafik med speci-

elltstor godsvolym, diligenstrafiken. Denna typ

av trafik omfattas inte av projektet yrkesförares

arbetsmiljö, varför någon ytterligare fördjupning i

detta ämne inte görs här.

I syfte att få en bred översikt över bussförarens

arbetsuppgifter genomfördes därför denna intervju.

Syftet var vidare att komplettera projektets övriga

planering genom att med hjälp av intervjun finna

förbisedda uppgifter, stressmoment och andra faktorer

med arbetsmiljökonsekvenser.

Studien begränsades till faktorer som direkt har med

bussen att göra. Övriga faktorer som arbetstider,

sociala effekter etc har studerats av en grupp vid

Stockholms Universitet (Aronsson och Barklöv 1980).
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2 URVAL, GENOMFÖRANDE OCH BORTFALL

2.1 Urval

I syfte att få ett så brett förarspektrum som möjligt

(med avsikt på olika typer av trafik) gjordes ett

urval enligt följande.

Urvalet skedde i två steg. Först valdes ett antal

trafikföretag/åkerier och därefter ett visst antal

förare vid dessa enligt nedan. Det finns två anled:

ningar till detta förfarande. Dels existerar ingen

samlad matrikel över förarna, dels är det lättare

att klassificera företagen efter olika miljöer/verk-

samhetsområden och därigenom olika typer av kör-

ningar/uppgifter.

Steg 1: Förteckning över samtliga företag med buss-

trafik. Dessa kategoriserades i tre grupper:

- lokaltrafik

- linjetrafik

- övrig trafik

Vissa företag kunde alltså hamna i flera grupper.

Från varje grupp valdes 50 företag enligt följande:

Lokaltrafik: Lokaltrafikföretagen i de tre storstä-

derna (Stockholm, Göteborg och Malmö) valdes, övriga

12 slumpmässigt från listan.

Linjetrafik: De regionala stationerna för SJ, Linje-

buss och GDG användes som urvalsenhet. Slumpmässigt

drogs 25 stationer från listan.

övriga: Från listan drogs 50 företag slumpmässigt.
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VTI

Steg 2: De valda företagen/stationerna kontaktades

och ombads att slumpmässigt dra 5 (storstäderna),

3 (övrig lokaltrafik), 2 (linjetrafik) eller en

(övriga) förare, som sedan skulle intervjuas, från

en personalförteckning. Detta fungerade väl med ett

undantag.

Lokaltrafiken-i Malmö vågade inte ställa upp utan

fackets godkännande. Vid kontakt med fackets ombud

uppgav denne att han inte Vågade godkänna detta utan

styrelsens formella samtycke. Nästa styrelsemöte

skulle dock inte äga rum förrän om ca en månad. Malmö

fick därför utgå ur studien då intervjuerna skulle

ske 2 veckor senare och dessa om möjligt skulle ske

samtidigt.

Den slutliga klassificeringen av förarna i de tre

grupperna skedde på grundval av intervjuerna. En

viss omfördelning av förarna mellan grupperna visade

sig då nödvändig, varför antalet förare som svarat

på intervjun fördelade sig enligt:

- Lokaltrafik 43 st

- Linjetrafik 54 st

- övrig trafik 33 st

Summa 130 st

Antalet förare i slutliga urvalet var 145, varför

svarsfrekvensen var 90%.

Urvalsmetoden medför alltså att urvalet inte kan

betraktas som representativt för bussförargruppen

men däremot täcker ett brett förarspektrum med av-

sikt på olika arbetsuppgifter.

Vid en granskning av den geografiska placeringen av

företagen finner man dessutom att slumpen gynnat före-

tag i sydvästra Sverige.
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2.2 Genomförande

 

Förarna informerades brevledes om syftet med projekê

tet och om att de skulle bli kontaktade per telefon

för intervju. Informationen gavs 1 - 2 veckor före

intervjun.

Förarna kontaktades av intervjuaren per telefon.

Intervjuerna skedde vanligtvis på kvällstid. Om

förarna uppgav att de för tillfället inte hade tid '

träffades överenskommelse om ny intervjutid. Inter-

vjun genomfördes på 30 - 90 minuter beroende på hur

Omfattande svar förarna gav på frågorna.

2.3 Bortfall

Som bortfall räknades två grupper, de som av olika

skäl (avflyttning medrqüxztelefonnummer hemligt,

oanträffbara vid 5 tillfällen etc) inte kunde nås

eller vägrade delta i intervju. Någon särskild studie

av bortfallet har inte gjorts då urvalet ej var

representativte
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3 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUSVAREN

3.1 Erfarenhet m m

Av de 130 förare som ingick i urvalet hade de flesta

lång erfarenhet. Av tabell 1 framgår att inte mindre

än 60% av förarna hade mer än 5 år i yrket.

- Erfarenhet av olika bussmodeller fanns också, 59% av

förarna hade under sin karriär kört mer än 5 olika mo-

deller. 10 av förarna (8%) uppgav att de kört mer än

25 olika modeller.

Tabell 1 Förarvana uppdelat efter antal år i yrket

och antal körda bussmodeller

  

    

 

 

Antal år

som förare
0-2 3-5. 6-10 11-17 18-25 >25 Summa

Antal körda '

bussmodeller

(J L 4 .3 2 '

3-5 6 8 6 5 7 s 37

6-10 1 3 11 9 3 3 30

11-17 - 2 2 4 5 6 19

18'25 - - 2 2 6 8 18

>2 5 - - 1 2 4 3 10

Summa 13 14 26 25 27 25 130

   

   

 

 

 

 

Medelföraren i detta urval hade alltså arbetat som

förare i ca 13 år och hade under den tiden kört när-

mare 10 bussmodeller. Endast 10% av förarna hade ar-

betat mindre än 2 år, vilket förefaller vara en liten

andel då rörligheten i yrket enligt uppgift är ganska

stor.
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För att få en uppfattning om hur ofta förarna byter

förarmiljö ställdes frågan hur många olika busstyper

som förarna kört under de senaste fem arbetsdagarna.

Svarsfördelningen framgår av tabell 2.

  

 

Tabell 2 Antal körda bussar vid olika körningar

under de senaste 5 arbetsdagarna

Antal
bussar l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa förare

Körning

Lokal 9 7 3 3 2 1 l 1 36

Linje 8 9 3 - 2 - - 33

Fjärr 6 l - - - - - - - - 7

Skol 6 3 2 l 1 - - d - - 13

Best - 2 - m m - _ - - - 2

Lokal-kskol - - 1 a 1 - - - - l

Linje-*Skol 2 3 l 2 - - l - l - 10

Linje-Pfjärr - l 1 - l - - - _ _

Fjärr-+skol l 2 2 - - - _ - - -

Fjärr4-best 2 - - - - - _ - - _

Skol-+best l l - - - - - _ - _

Andra kombinationer - - l 4 3 3 1 l - 14

Summa förare 35 29 23 13 12 6 3 4 p 3 2 130

   

 

 

  

 

      

En fjärdedel av förarna har kört en enda busstyp och

de flesta (67%) har kört

naste fem dagarna. Detta

bussföretag har några få

typer är dock fler på de

18 st (14%) har kört mer

förare byter alltså miljö ofta, vilket ställer stora

krav på förarplatsens utformning.

VTI MEDDELNADE 264

tre typer eller färre de se-

var också väntat, de flesta

typer av bussar. Antalet buss-

typ SL.

än en busstyp/dag, Dessa

större trafikföretagen,



Tabell 3 Vana vid den senaste körningen för fem
olika typer av trafik

 

   

    

 

Senaste H

Gången \\ korvag Lokal Linje Fjärr Skol Best ' iåiäie

tidigare

0-4 - - 1 - 3 4

5-10 - 1 1 - 1 3

10-50 4 2 2 1 3 12

50-100 7 4 l l 2 15

100-500 11 12 1 10 - ,34

>500 17 23 2 10 - 52

Ej svar - 2 1 5 2 10

Summa förare 39 44 9 27 11 130

 

 

 

   

 

  

Förarna tycks dessutom ofta köra samma tur. På frågan

hur ofta de gjort samma körning som den de senast

gjorde svarade ungefär hälften av de förare som körde

* lokal och linjetrafik att de kört denna mer än 500

gånger. Även förarna i fjärr- och beställningstrafik

hade i oväntat hög grad kört sina turer förut.

3.2 Biljettexpediering

 

Det förekommer olika färdbevissystem för olika typer

av körningar. De följande frågorna ställdes därför

för den senaste körningen förarna haft. Detta för

att undvika sammanblandningar mellan olika system.

Tabell 4 visar vilka olika färdbevissystem som före-

kommit vid förarnas senaste körning.
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Tabell 4 Olika förekommande färdbevissystem vid kör-
ning i lokal- eller linjetrafik

 

 

   

   

Körning S
. . umma

" q r' Lokal Linje förare

FardbeVis

Enskilda bilj. 39 44 83

Rabattkort ' 38 44 82

(månads- etc) ,

Rabattbilj. 29 36 65

Klippkort 4 3 7

Andra, t ex 2 9 11

lågtrafik-, .
vpl-, tåg/buss-
biljetter

Antal förare 39 44 83

 

ä

Dessa kräver naturligtvis mer eller mindre aktivitet

från förarna och varje aktivitet har sina speciella

problem. Den aktivitet som förarna i lokal- och linje-

trafik får ägna åt biljettexpedieringen framgår av

tabell 5. Aktiviteter som sälja, stämpla och klippa

ställer i huvudsak krav på kringutrustningen medan

kontrollen kräver god belysning.
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Tabell 5 Aktivitet som krävs av föraren för före-

kommande färdbevis

   

Kö '
rnlng Lokal Linje

Aktivitet

Att sälja 38 44

Att stämpla/makulera 26 36

Att klippa 4 3

Att kontrollera 36 43 ,

Speciella och svår- 2 6
klassade färdbevis

Antal förare 39 44

 

  

 

 

Biljettförsäljning kräver aktivitet från föraren på

_flera sätt. Förutom själva försäljningen till passa-

gerarna skall kassa och biljettförsäljning redovisas

och inte minst gäller det att hålla reda på de olika

biljettpriserna, se tabell 6. 0

3

Tabell 6 Antal biljettpriser vid senaste körningen

 

  

Antal Summa

priser Lokal Linje förare

2 15 5 20

3-4 13 16 29

5-7 8 8 16

8-12 3 6 9

13-20 - 4 4

21-50 - 3 3

>50 - 2 2

Summa 39 44 83
förare
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Inom lokaltrafiken har man i stor utsträckning infört

zonindelning med ett fåtal biljettpriser medan man

inom linjetrafiken ofta har biljettpriser som är

(närmast) en direkt funktion av resans längd. Detta

framgår Också av tabell 6, variationen i antalet bil-

jettpriser är större inomlinjetrafiken.

Det finns också två principiellt skilda system för

biljettexpedieringen, ett för lokaltrafiken och ett

för linjetrafiken.

Inom lokaltrafiken används i allmänhet följande system.

När bussföraren börjar sin anställning kvitterar han/

hon sin växelkassa, i storleksordningen 1 000 - 4 000

kr. Med denna växelkassa köper sedan föraren, av bola-

get, de biljetter som han/hon sedan säljer till paSsa-

gerarna. Vid försäljningstillfället makuleras (stämp-

las) biljetten med tång, stämpel eller i maskin.

Inom linjetrafiken används till största delen biljett-

maskiner. Föraren kvitterar en mindre växelkassa, i

storleksordningen 100 m 500 kr, som används just till

växling. Allteftersom biljetter tillverkas i maskinen

registreras summorna i ett räkneverk. Vid redovisnings-

tillfället, ofta 1 gång/vecka, tar föraren med sig

maskinen till redovisningsstället (bank eller bolagets

kontor) där avläsning och nollställning av räkneverket

sker. Föraren redovisar då pengarna för de sålda bil-

jetterna.

För att minska risken för rån försöker man minimera

den summa kontanter som föraren bär med sig. Detta

sker ofta genom att föraren lämnar ifrån sig dagens

biljettintäkter vid arbetsdagens slut, antingen på

företaget eller i bankfack. Detta görs då "â conto"

och detaljredovisningen sker senare. Föraren ges dess-

utom oftast möjligheten att låsa in sin väska, 1 an-

slutning till arbetsstället, vid arbetsdagens slut.

VTI MEDDELANDE 264
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Gemensamt för både linje- och lokaltrafiken är dock

att biljetterna skall tryckas eller makuleras i eller

med någon form av stämpelanordning, maskin, handstäm-

pel eller tång.

För de båda förstnämnda gäller, såvida dessa inte är

helautomatiska, att tids- och/eller linjeinställning

skall ändras av föraren med mer eller mindre jämna

mellanrum. Antalet gånger föraren behövt ändra tids-

eller linjeinställningen vid senaste körningen framgår

av tabell 7.

Tabell 7 Antal gånger föraren har behövt ändra linje-
eller tidsinställning på biljettmaskinen/

    

 

 

 

stämpeln

Körning

0 âgåâår Lokal Linje :ägäie

s

Nej 7 16

1-5 3 11

6-10 8 3

11-15 3 10

16-25 9 2 ll

26-50 5 2

50- l l 1

Andra ändr. l 6 7

Ej svar 2 O 2

Förekommer ej 0 6 6

Antal förare 39 44 83
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Vid diskussioner har flera förare uppgett att de känner

sig pressade av att hela tiden komma ihåg att ändra

denna inställning. En felstämplad biljett kan t ex

innebära att en passagerare får erlägga ny avgift

efter linjebyte, Denna funktion borde kunna automati-

seras .

Ett något oväntat förhållande visade sig i samband med

dessa frågor. När vi frågade hur ofta, och var, man

var tvungen att byta rulle/remsa i biljettmaskinen

under senaste körningen uppgav 6 förare att de bytt

under körning (se tabell 8).

 

Tabell 8 Antal förare som bytt rulle/remsa i biljett-

  

 

maskinen

Lokal Linje 53mma
. forare

Ja, 12 ' 9 21

därav under körning 4* 2 (6)

under paus i 3 3 (6)

osäkert 5 4 (9)

Nej 21 27 48

Annan bilj.anordn. 6 8 14

Antal förare 39 44 83

     

 

,Att detta inte är förenligt med trafiksäkerhetskrav

behöver väl knappast påpekas. Det är dock svårt att

utifrån dessa data veta varför förarna bytt rulle

under själva körningen, varför vi avstår från vidare

tolkningar.

Att förarna går runt i bussen och säljer biljetter

tycks dock vara ganska ovanligt. Endast förare i lin-

jetrafik har svarat på denna fråga. En fjärdedel (11

VTI MEDDELANDE 264
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av 49) av förarna uppgav att de vid senaste körningen,

och då på ändhållplatsen, gått runt i bussen och tagit

upp avgiftQ Nio förare uppgav att de aldrig brukade gå

runt och ta upp avgift. Se tabell 9.

Tabell 9 Antal förare som rapporterat att de går
runt i bussen och säljer biljetter, antingen

vid senaste körningen eller vid annat till-

  

fälle

Ja Nej 4 Ej svar ?giâié

Senaste ll 26 7 44

Annat till- *

fälle, 32 9 3 44

ibland

 

 

  

   

En annan bit av biljetthanteringen är kontroll av re-

dan inköpta biljetter och rabattkort. Den rapporterade

frekvensen av dessa uppgifter från förarna korstabelle-

_rad mot vad som skulle kontrolleras på biljetten/kortet

återfinns i tabell 10. Observera att varje förare kan

kontrollera flera detaljer.
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Tabell 10 Antal rapporterade kontroller för över-
gångsbiljetter respektive rabattkort av
förare i lokal- respektive linjetrafik

   

Tidigare köpta Rabattkort

Kontroll (övergångs-)bilj

Lokal Linje Lokal Linje

Pris 6 8 1 1

Linje 20 18 4 11

Datum,månad I 18 17 31 36 '

Tid,klockslag 27 12 5 -

Typ,färg - 1 9 7

Zon 2 1 5 1

Stämpel,klipp 1 2 4 2

Namn - . - 16 19

Foto - - t 7 12

Antal förare 39 . 44 39 44

     

  VTI MEDDELANDE 264
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De 83 förare som brukade utföra kontroller av biljett/

kort tillfrågades också om eventuella problem i sam-

band med denna kontroll. Detta föranleddes av att det

i diskussioner med olika förarkategorier framkommit att

problem, framför allt med den lilla och ofta otydliga

stämpelmarkeringen på biljetterna, fanns. Svaren på

denna fråga finns sammanställda i tabell 11.

Tabell 11 Antal förare som rapporterar svårigheter
att kontrollera biljetter, antingen under
senaste körningen eller vid annat tillfälle

   

Ja, p 9 a

Vet ej, Ej till- Antal
Nej Bilj Belysn Bilj-+bel Ej svar frågad förare

Senaste 48 13 6 2 7 9 83
körningen

Annat

tillfälle 22 31 22 5 4 - 83

"ibland"

         

 

Som väntat var det vanligaste problemet att biljetten

var svår att läsa. Belysningen tycks också vara otill-

fredsställande i vissa situationer, ett problem som

borde kunna undanröjas.

3.3 Tidtabell/Körschema

 

Vid diskussioner med bussförare framförs ofta synpunk-

ten att tidtabellen utgör en stressfaktor. På frågan

hur ofta förarna under den senaste körningen kontrolle-

rat tidtabell/körschema fördelade sig svaren enligt

tabell 12 nedan.
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Tabell 12 Hur ofta förarna kontrollerade tidtabell/
körschema

Ej tillfrågade, enq
dast spontana rap-
porter

Gånger/dag Lokal Linje (Skol T/F Best)

20 l 2 - - -

11-20 6 3 l - -

6-10 4 2 2 - -

1-5 5 8 - - l '

l - 2 2 l -

O (dvs . _ _ _
aldrig) 23 27

Summa 39 44 (5) (l) (l)

  

   

 

 

 

Något oväntat gav över hälften av förarna svaret att

de inte kontrollerat tidtabellen någon gång underden

senaste körningen. Tabell 3 ger dock en ledtråd till

detta förhållande. Med tanke på att nästan hälften av

förarna "med turlista" kört sin tur mer än 500 gånger

och att turlistebyten inte är alltför frekventa är det

kanske inte så konstigt om förarna så småningom kan

sin turlista utantill.
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3.4 Destinationsskylt

Förarna tillfrågades hur många gånger/dag de brukar

ändra eller ställa in destinationsskylten. Svaren

framgår av tabell 13.

 

 

 

Tabell 13 Antal gånger förare i olika typer av trafik

har ändrat destinationsskylten

o . . Summa
Ganger/dag Lokal Linje Skol Best T/F förare

0 10 18 6 49

1-2 4 3 3 14

3-5 2 12 4 2 - 20

6-9 8 18 l - - 27

10-15 7 4 l - - 12

16-20 6' - - - -

>20 2 - - - -

Antal . 39 44 27 11 9 130
förare

 

 

  

 

   

Momentet är som synes ganska frekvent vilket borde

vara ett skäl att förbättra och/eller förenkla manöv-

reringen. Detta gäller i synnerhet destinationsskylt

av den typ som visas i ett fönster ovanför frontrutan.

Manövreringen av dessa är problematisk,

för kortväxta förare.

3.5 Hållplatser

 

Antalet hållplatser (linje- och lokaltrafik) är

i synnerhet

naturligtvis avhängigt av turens längd. Antalet håll-

platser vid senaste körningen för de tillfrågade fö-

rarna framgår av tabell 14 nedan.
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Tabell 14 Antal hållplatser vid senaste körningen
för förare i lokal- respektive linjetrafik

Lokal Linje

1 - 10

11 - 20 6

21 - 30 20 9

31 - 50 9 10

51 - 70 2 4

71 - 100 l 2

> 100 - 1

Inga fasta hållpl - 5

.Antal förare 39 44

  

 

  

Turerna är helt naturligt längre inom linjetrafiken,

vilket också återspeglas i siffrorna.

För att utröna i vilken omfattning förarna missar

passagerare och/eller hållplats, ställdes frågan

enligt tabell 15.

 

 

Tabell 15 Antal förare som beroende på dålig sikt
eller andra skäl någon gång har missat
passagerare eller hållplats

Ja, Ja, Ja, både Nej, Vet ej,
passagerare hållplats pass. o hållpl. aldrig ej svar

32 18 15 44 21
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Det mest anmärkningsvärda är att 44 förare uppger att

de aldrig missat vare sig passagerare eller hållplats.

I övrigt ber vi att få hänvisa till avsnittet "Sikt

och belysning" i detta projekt (Helmers 1981) som

diskuterar hållplatsutmärkning och belysning.

I linjetrafik förekommer det att på- och avstigning

sker på ställen utan markerad hållplats. På frågan

hur ofta det förekom fördelade sig svaren enligt

tabell 16.

Tabell 16 Hur ofta förare i linjetrafik brukar stanna
ute på vägen (utan markerad hållplats) för
att släppa av eller ta upp passagerare

 

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

 

V 6 11 14 5 8

  

     

Detta förekommer i stort sett uteslutande i linjetra-

fik varför endast förare från denna finns med i tabel-

len.

Utrop av hållplatser förekommer i stort sett inte

i linjetrafiken. Anledningen till detta är att linje-

trafikens passagerare är en stabil grupp som är

välbekant med linjen- I lokaltrafiken har dock passa-

gerargruppen en mer varierad sammansättning varför

hållplatserna i större utsträckning ropas ut.

Vissa försök attautomatisera hållplatsutropningen

genom bandinspelade utrop har också gjorts. Antal

förare i lokaltrafik som brukar ropa ut hållplatser

framgår av tabell 17.
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Tabell 17 Hur ofta förare i lokaltrafik ropar ut

 

 

hållplatserna

. . .. ' ,, . S
Frekvens "Regelbundet" "Ibland" "Pa begaran Ne] fägäie

AEtal 3 2 11) 33 39
forare

 

   

  

  

 

1) "Glad om han slipper".

Observera kommentaren!

En lösning på detta problem är en "hållplatsvisare"

som presenterades på internationella bilutställningen

i Frankfurt 1979. På en skylt i passagerarutrymmet

visades de tre kommande hållplatserna. Hela systemet

var automatiskt och uppdaterades allt eftersom håll-

platserna nåddes.

3.6 Frågor etc

 

Antal förare som uppgett att de brukat få frågor samt

typer av frågor framgår av tabell 18 och 19.

Tabell 18 Antal frågor från passagerare till förare
i olika typer av trafik

   

. . Summa
Frågor/dag Lokal Linje Skol Turist Best förare

O (+Ej svar) 11 13 25 7 64

1-5 12 17 2 3 35

6-10 7 7 - - 1 15

_llø15 2 3 - - -

l6-25 3 3 - - -

>25 4 l - - -

AEtal 39 44 27 9 11 130
forare
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Tabell 19 Vad passagerarna har frågat förare om i

olika typer av trafik

   

Frågor om Lokal Linje Skol Turist Best Summa

Priser 1 9 - - - 10

Byten 11 13 1 - - 25

Tider 15 23 - - 3 41

Avstigning 24 17 - - 2 43

Annat 7 4 - 1 1 * 13

Summa 58 66 1 1 6 132

  

   

 

  

 

Frågor är följdaktligen inte speciellt vanliga i nor-

malfallet. Undantagen bör dock observeras. Dessaförare

bör alltså få utbildning och hjälpmedel så att

han/hon kan ge passagerarna den information som önskas.

Detta torde ha effekter på effektivitet, goodwill

och trivsel.

3.7 Barnvagnar, resgods 

Antal förare som hjälpt passagerare med barnvagnar

e11er resgods framgår av tabell 20 respektive 21.

Tabell 20 Antal förare som hjälpt till med barnvagn

  

Lokal Linje ååüäie

Nej 19 34 52

1-2 5 9 14

3-5 11 . 1 12

6-9 -

10-15 1 -

>15 1 -
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Tabell 21 Antal förare som hjälpt till med resgods
av olika slag under senaste körningen

 

 

 

. . Summa
Lokal Linje förare

Väskor 2 '4 ' 6

Paket 5 9 14

Cykel v - 2 2

Nej ' 31 29 60

Ej svar 1 - l

AEtal 39 44 83
forare

  

 

 

  

Gods och barnvagnar är välkända problem ixunn buss-

trafiken. Om problemen inte kan lösas så att föraren

slipper att gripa in måste ökad hänsyn tas till dessa

vid arbetsplatsutformning i framtiden.

368 Skolskjuts

 

Skolskjutstrafik utgör en icke obetydlig del av buss-

trafiken. Detta återspeglas även i intervjumaterialet.

Inte mindre än 75% av förarna uppgav att de kör skol-

skjutsturer mer eller mindre frekvent, se tabell 22.
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Tabell 22 Hur ofta förare från olika trafikföretag
brukar köra skolskjutsturer

 

Företag Större Mindre SJ Andra Övriga Summa

Frekvens lokal lOkal linjer .åkerier förare

 

7 12

11 36

I

b
d>lO/vecka

S-lO/vecka

2-4/vecka

l/vecka

l-2/mânad

>5/halvår

<5/halvår

Aldrig

16

»
m
a
t
-
4

l ko

m
+4

b
+4

N
*a

N
k*

l
-
'
N
N
H
L
u
w

to
N)

o

I

I I

q
+4

k*
H

q

10 5 -

I l I I

NEj svar

 

22 39 15 33 130N ..
.uAntal förare

A
7

    

 

 

 

 

 

För skolskjutstrafiken existerar ett unikt problem,

skolskjutsskylten som enligt SFS måste finnas på alla

fordon i denna typ av trafik. Oftast används fordonen

i annan typ av trafik mellan skolskjutsturerna, varför

skylten måste kunna avlägsnas eller på annat sätt

göras osynlig. Vid diskussioner med förare har det

framförts att det kan vara problem att komma ihåg

att sätta upp eller ta ner skyltarna. De intervjuade

förarna tillfrågades därför om detta. Svaren finns

sammanställda i tabell 23.

Allmänt tycks förarna uppleva att det är svårast att

komma ihåg att ta ner skylten efter en skolskjutskör-

ning. Det mest anmärkningsvärda är dock att tre förare

uppger att de inte använder skylt vid skolskjutsning.

Enligt uppgift från TSV ges inga dispenser från detta

krav.

Blinklyktorna på skylten ska dessutom tändas och

släckas vid varje hållplats. Även detta tycks vara

svårt att komma ihåg. På frågan om detta fördelade

sig svaren enligt tabell 24.
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Tabell 23 Hur ofta förarna glömmer att sätta upp/ta
ned skolskjutsskylten för olika skyltvari-
anter, och u pdelat efter Vilket av uppsätt-
ning eller nedtagning som rapporterats svå-
rast (eller lika svårt).att komma ihåg
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Tabell 24 Hur ofta förarna glömmer att tända/släcka
blinklyktorna på skolskjutsskylten

 

      

Frekvensrelaterade svar Övriga svar

>300/år Används ej 2

50-300/år 14 Ofta ur funktion 6

_"Ofta" 2 Hjälp av indikator 3

20-50/år Beror på reglaget l

"Ibland" Glömmer aldrig tända 1
5-20/år Vet ej 3

"Sällan" 14

l-5/år Ej svar 2

<l/ar 22

"Aldrig"

Summa 79 18

 

Antal förare 97

Även detta tycks vara allt för vanligt att man glömmer

bort. När det gäller skolskjutsskylten tycks det

alltså finnas utrymme för nya lösningar som gör att

glömskan i dessa båda avseenden kan minimeras.

Inspektion, säkerhetskontroll

 

På frågan huruvida förarna brukade genomföra invändig

inspektion av bussen före eller efter körning förde-

lades svaren enligt tabell 25.
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Tabell 25 Invändig inspektion av bussen före eller
efter körning av förare i olika företag

   

 

 

  

 

 

  

Större Mindre SJ Andra Övriga Summa
lokal lokal linje åkerier svar

Ja ospec. 6 5 2 2 6 21

Ibland, ospec. 5 2 7 1 17

Kvarglömt 3 6 6 6 18

Städning 3 3 4 4 10 24

Div. fel * l 4 3 2 10

Stolar - l 1 - -

Värme 4 - l 1 - -

"Annat" 2 - l - -

Summa svar 19 19 26 11 23 98

Nej' ingen 4 5 2 2 6 19
insp. '

Antal förare 21 22 39 15 33 130

 

Motsvarande svar för utvändig inspektion framgår av

tabell 26.

Tabell 26 Utvändig inspektion av bussar av förare i
olika trafikföretag

   

Större Mindre SJ Andra övriga Summa
lokal lokal linje åkerier

Ja, ospec 11 7 16 4 16 54

Skador l 1 5 l 2 10

Skyltary inkl. skol 3 l 4 - 12

Speglar l l - - - 2

Rutor - - - 2 l 3

Dörrar - 2 - - - 2

Linjenr 2 - - - l 3

"Övrigt" 2 - - 4 l 3

Summa svar 20 12 25 7 25 89

Nej, ingen insp. 11 15 23 11 17 77

Antal förare 21 22 39 15 33 130

 

 

 

    

  

Omfattningen av den säkerhetskontroll förarna genom-

för framgår av tabell 27.
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Tabell 27 Omfattning av säkerhetskontroll före körning
för förare i olika företag

   

Större Mindre SJ Annan Andra Summa
lokal lokal linje åkerier svar

"Allmänna" _ 2 l 5 1 10 19

Strålkastare 10 5 17 7 17 56

Blinkers 4 2 H 3 2 7 18

Belysning 8 10 10 6 11 45

Bromsar 5 l 8 3 11 28

Däck 4 6 17 6 17 50

Tryckluft l l 6 2 11

Förarplats l - - - 6 7

Dörrautomatik 2 2 l - - 5

Frysskydd - - - - l l

Helt enl schema - - - - l l

"Annat, Div." 5 - l l 2 9

Frågar andra,
tittar i felrapp. 2 l l - - 4

Ingenting, litar
på garagepersonal l 5 8 6 1 21

Summa svar 45 34 78 34 85 276

Antal förare 21 22 , 39 15 33 130

    

 

 

 

 

 

Varken inspektion eller säkerhetskontroll är följakt-

ligen särskilt omfattande. Vi undandrar oss att be-

döma om omfattningen är otillräcklig. Om så skulle

vara fallet, fordras dock tre saker för att omfatt-

ningen ska kunna öka:

1. Att förarna motiveras

2. Att förarna instrueras

3. Att förarna ges möjlighet, framför allt tidsmässigt
att genomföra en adekvat kontroll
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Aktivitet
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Reparations- och serviceåtgärder

 

Antal förare som kontrollerar/fyller olja, vatten

etc framgår av tabell 28. Frekvensen för övriga

serviceåtgärder framgår av tabell 29.

Tabell 29 Reparations- och serviceåtgärder som förarna
gör själva uppdelat efter trafikföretag

 

 

  

Företag , u .
Större Mindre SJ Andra Ovriga

Åtgärd lokal lokal linje åkerier

"Småfel" 7 4 15 6 21

Säkringar '

Lampor 4 3 7

"Stannar"- l l _ _ _
linor

Varierande - l l_ -

"Alla" rep. - J- -

Ingen åtgärd 12 14 20

Antal förare 21 22 39 15 33

  

  

 

 

Av dessa båda tabeller framgår att mer än hälften av

alla förare utför någon form av åtgärder på fordonet.

Det framgår dock inte under vilka förhållanden, finns

skyddskläder, tvättmöjligheter etc. Det verkar inte

orimligt att anta att det skulle medföra vissa posi-

tiva effekter (effektivitets- och motivations-) om

förarna ges visst ansvar för bussen, dvs vissa repa-

rationsresurser i form av tid, hjälpmedel m m.

Siktproblem och värme

 

Vid diskussioner med förare har det påpekats att de

ofta var tvungna att manuellt torka vindruta och

backspeglar. Förarna i urvalet tillfrågades därför
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om detta. Svarsfördelningen framgår av tabell 30.

Tabell 30 Hur ofta förarna måste torka av vindruta

och yttre backspeglar

   

Vindruta Speglar

Gånger/dag Invändigt Utvändigt Vänster Höger

lO - - 3 l

"Ofta" 7 6 10 8

4-9 - 5 10 8'

3 4 5 l

2 4 20 26 24

"Ibland" 18 20 10 9

1 16 19 20 14

"Sällan" 8 13 .8 6

Aldrig 75 43 38 59

Summa 130 ' 130 130 130

 

 

 

 

 

 

Frekvensen, speciellt för speglarna, är hög. Även

här tycks det finnas utrymme för tekniska förbätt-

ringar. Även värmeregleringen har anförts som proble-

matisk. Antal gånger som förarna i detta urval ändrat

värmeinställningen vid senaste körningen finns samman-

ställda i tabell 31.
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Tabell 31 Antal gånger förarna ändrat värmeinställ-
ningen vid senaste körningen

   

' Kuoê Egen ' Defroster
Antal * "
gånger Ökn Minskn Ökn Minskn Okn Minskn

0 79 75 72 67 60 64

1 8 12 8 13 10 10

2-5 6 6 8 8 15 12

>5 2 2 2 2 4 4

Vi* ej 5 5 10 10 11 11 '
Ej svar

  

 

    

 

Summa 130

Vanligast var att man ändrat defrosterinställningen.

övriga system är automatiserade i moderna bussar.

För en diskussion kring nedsmutsning och Värmeregle-

ring ber vi att få hänvisa till_delrapporterna för

sikt (Helmers 1981) respektive klimat (Lövsund 1981)

inom detta projekt som diskuterar dessa punkter

utförligt.

3.12 Skärmvägg

Det har i många sammanhang framförts att förare

önskar någon form av hel vägg mellan sig och passa-

gerarna. Oftast har detta motiverats med att den

skulle ge ökad säkerhet mot överfall för föraren.

För att utröna hur utbrett detta önskemål var till-

frågades förarna i detta urval om detta. Svaren finns

sammanställda i tabell 32.
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Tabell 32 Antal förare som önskat någon form av hel
vägg mellan förare och passagerare i orter

av olika storlek

       

   

 

Storstad 150-60 60-15 Mindre Summa

inv. inv. orter förare

Jax) 11 8 8 3 30
Tveksam 3 3 4 - 10

Nej 6 15 33 21 75

Ej svar 1 8 6 - 15

§5 . ma 21 34 51 .24 130
orare

x) Många av de förare som önskade ett väggarrangemang gav
flera, eller andra, motiv än de rena skyddsaspekterna,
eller önskade vissa inskränkningar i skyddsanordningen:

Nödvärnsanordning, utlöses vid behov l förare 7

Enbart natt, eller vissa turer '3

Undvika ljus och reflexer _ '

För att kunna röka " ? 12

Minska drag

 

2

2

3 H

1Minska smittospridning

Det är värt att notera att ungefär hälften av förarna

i storstäder önskar någon form av vägg. I övrigt ber

vi att få hänvisa till Aronsson och Barklöv (1980)

som mer utförligt undersökt de upplevda hotaspekterna.
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4 DISKUSSION

Den enkät som här redovisas är baserad på ett i sta-

tistisk mening icke representativt urval. Urvalet

ger i stället en bred översikt över de i olika typer

av trafik förekommande arbetsuppgifterna.

Vidare är frågorna mycket försiktigt formulerade.

Detta innebär_att svaren snarare ger en underskatt-

ning än en överskattning av omfattningen av de problem

som förekommer.

studien hade som delmål att finna arbetsmiljöfaktorer

av betydelse som inte hade beaktats i planeringen av

projektet "Bussförares arbetsmiljö". Några sådana

har inte framkommit men en rad detaljproblem har no-

terats.

Hantering, försäljning och kontroll av färdbevis är

ett område där en rad problem visat sig. Försäljning

och hantering ställer kravframför allt på kringut-

rustningen, myntbord etc. En studie av den delen av

problematiken pågår för närvarande vid Rygginstitutet

i Sundsvall i syfte att förbättra den ergonomiska ut-

formningen av förarplatsen i dessa avseenden.

Kontrollen av färdbevis ger en något annorlunda

problematik. Intervjusvaren visar att både biljett

och belysning ger problem. I fallet med biljetten

tycks det främst vara storleken på de påtryckta tids-

och linjeangivelserna som gör att de är svåra att

läsa. Att inte detta är åtgärdat är något förvånande

då problemet har existerat länge. Trafikföretagen

borde vara intresserade då förarna knappast bryr sig

om att kontrollera biljetten om det upplevs som an-

'strängande. Av samma skäl borde företagen vara

intresserade av att belysningen är adekvat för bil-

jettkontroll.
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Några av de funktioner som finns på bussen borde med

fördel kunna automatiseras. Detta gäller t ex

destinationsskylt, hållplatsutrop (-visning) och

tidsinställning på biljettmaskin (-stämpel).

Vidare bör utformningen studeras speciellt i några

fall. Detta gäller ruta och backspeglar med avseende

på nedsmutsningsproblem. Resgodshanteringen bör kunna

förenklas och problemen i samband med skolskjutsskyl-

ten undanröjas. Dessa områden ger gott utrymme för
,-

nytänkande och innovationer.

Hållplats och passagerarutmärkning bör studeras, se

Helmers (1981). Slutligen bör de eventuellt positiva

effekter (effektivitets- och motivations-) som ett

eventuellt utökat deltagande i service, inspektion

och underhåll kan medföra för_förarna studeras.

VTI MEDDELANDE 264



35

REFERENSER

Aronsson, G och Barklöv, K. Att arbeta inom lokal-

trafiken. Arbetsförhållanden - hälsa - fritid.
Rapport nr 26, Psykol. inst. Stockholms Universitet
1980.

Helmers, G. Bussförares Arbetsmiljö. A. Förarens
sikt. B. Bussens belysning. VTI meddelande 263,

1981.

Lövsund, P. Bussförares Arbetsmiljö. En Vinterklimat-
studie. VTI rapport 225, 1981.

Sandberg, H. Arbetsmiljöundersökning - Postens ,
Diligensförare i Z-län. Statshälsan, östersund,
1979.

Silfvergård, Ö. Påstigning och expediering. Svensk
lokaltrafik nr 3, 1976.

VTI MEDDELANDE 264




