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FÖRARPLATS I BUSS, ETAPP 3

Förarplats i buss, etapp 3 är en fortsättning på de två tidigare etappema, vilka finns

avrapporterade i VTI Rapport 346 och VTI Meddelande 370. Målsättningen med

etapp 3 är att omsätta kunskapen från de tidigare etapperna i praktiska åtgärder i syfte

att förbättra förarmiljön. En befintlig förarplats i en stadsbuss skall byggas om och

utvärdering av förarmiljön skall delvis ske i reguljär trafik.

Följande områden ingår i projektet:

* Termiskt klimat

* Luftkvalité

* Buller och infraljud

* Vibrationer

* Sikt

* Belysning

* Utrymme, måttsättning

* Informationsöverföring

* Säkerhet vid kollision

* Våld och hot om våld

* Design

Svenska Lokaltrañkföreningen (SLTF) ger ut en föreskrift, "Normbuss", som används

av bussköpare och busstillverkare. Ett avsnitt behandlar förarmiljön. Resultaten från

detta projekt skall användas som underlag vid en revidering av detta avsnitt.

SLTF har via Uppsalabuss AB (UB) sökt och fått medel till en finansiering av etapp

3 av ALF (Arbetslivsfonden i Uppsala).

Projektet löper under tiden 1/9 92 - 30/11 93. Till projektledare har SLTF utsett

Peter Eklund, Uppsalabuss AB. En ledningsgrupp, en arbetsgrupp och en

referensgrupp har utsetts enligt nedan:

Ledningsgr_upp

Christer Hedefalk, Uppsalabuss, ordförande

Olof Nordell, SLTF

Tore Bergström, SLTF-TEK

Sten Törnblom, Kommunal/CYAT
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2. Framtagning av bg: ;skrivning

3. Ombyggnation.

4. Planering av försök och tester.

5. Klimattester.

6. Labtester, kontrollmätningar.

7. Tester, försök i trafik.

8. Utvärdering av försök.
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Detta notat innehåller kravspecifikationer för de 10 områden som VTI ansvarar för.

Linköping i December 1992
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Sammanfattande förslag till åtgärder:

Termiskt klimat och luftkvalité
För att förbättra klimatet på förarplatsen föreslås ventilerad förarstol med

uppvärmning, solskärmar, extra ventilationsdon, framåtriktat golvdon,

luftkonditionering på förarplatsen, en helt ny typ av defroster, värmemattor i väggar

och golv på förarplatsen, eluppvärmd sidoruta och ridåventilation i dörrarna.

Bästa möjliga luftkvalité åstadkoms med de effektivaste filter som fmns på

marknaden, lämplig placering av luftintaget och avgasreduktion.

Buller, infraljud och vibrationer
Avsnittet om buller innehåller krav på en ny fläkt i mittdörren och bättre inkapsling

av motorn. Vibrationema ligger redan nu på en rimlig nivå (svagt okomfortabelt),

inga förslag till åtgärder. Infraljud ligger på en rimlig nivå, inga förslag till åtgärder.

Efter ombyggnation skall buller, infraljud och vibrationer kontrollmätas.

Sikt
Förslagen till siktkrav innefattar Hera åtgärder som sammantaget ger föraren

möjlighet att observera all trafik och enskilda trafikanter inne i bussen, framför

bussen och vid sidorna. Yttre speglar skall kunna justeras från förarplats.
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Förarplats i buss, etapp 3 Kravspecifikation, allmänt

Belysning
Kraven på den yttre belysningen omfattar sådana åtgärder som dels förbättrar

halvljussiktsträckan, dels ökar förarens möjligheter att observera alla passagerare vid

på och avstigning. Den inre belysningen föreslås förbättrad bl a genom åtgärder som

minimerar reflexer mot fordonsrutan, som optimerar förarplatsbelysningen samt ger

en god belysning av hela passagerarutrymmet.

Utrymme, måttsättning
Förarplatsen skall passa förare med en kroppslängd från 150 till 195 cm. Ett större

utrymme totalt för föraren krävs. Förarstolen skall bytas ut mot en stadig, enkelt

justerbar stol och som ger ett ergonomiskt riktig och dynamiskt stöd åt föraren.

Föraren skall ges möjlighet till en bekväm arbetsställning vid både körning och

biljetthantering. Ratten bör bytas ut mot en med mindre radie och med ökade

justermöjligheter. Ett varierbart pedal ställ är önskvärt. Golvet skall höjas i

förhållande till passagerargolvet. Förvaringsutqmme för kläder och övrig personlig

utrustning skall finnas i anslutning till förarplatsen.

Informationsöverföring
Den traditionella instrumenteringen borde bytas ut mot en integrerad "multi screen"

placerad i förarens centrala siktfalt för presentation av visuell information.

Möjligheterna till alternativa kanaler (hörsel, känsel osv.) för infonnationsöverföring

bör undersökas. En analys av förarens behov av information och kommunikation skall

ligga till grund för den specifika utformningen (rätt information i rätt tid). Den

tekniska utvecklingen inom detta område förändrar i rask takt förutsättningar och

möjligheter för infonnationsöverföring. EDG (Ergonomi Design Gruppen) har

föreslagit begränsade åtgärder, som är rimliga att göra inom projektets ram.

Säkerhet vid kollision
De viktigaste förslagen till åtgärder är bälte för föraren, kraven på energiabsorberande

islagszoner (ECE R. 21), kraven på passagerarstolar i bussen (ECE R. 80) och kraven

på busstrukturens hållfasthet (ECE R. 66), förändrat underkömingsskydd, brandkrav

och därtill hörande nödutgångar samt förändrad ratt och rattgeometri.

Våld och hot om våld
* Insatsema för att minska hot och våld mot föraren består av ett flertal åtgärder som

dels minskar möjlighetema till direkt fysiskt våld, dels ger "fotobevis" om våld

förekommer. Förslag till förvaring av kontanter ges.
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Kravspecifikationer för förarplats i buss -

några allmänna överväganden

Bakgrundskunskap

Dessa kravspecifikationer skall i huvudsak ses som ett arbetsmaterial inom projektet,

varför kraven på referenser och språkliga krav har tonats ner. Kravspecifikationema

skall i huvudsak grundas på resultaten från de tidigare etapperna i förarplatsprojektet

(etapp 1 - 2). Kravspecifikationema skall ligga till grund för de beslut som skall tas

innan byggbeskrivningarna skall tas fram och innan bussen byggs om. När

utvärderingen av de införda förändringarna senare skall göras så kommer det att

behövas jämförelsematerial för de olika områdena. Klimatmätningar kan med fördel

göras parallellt med hjälp av en buss av samma typ. Men vissa mätningar (bl a buller,

infraljud, vibrationer) måste göras på just den bussindivid som skall byggas om.

Innan kravspecifikationema får sin slutliga utformning och förslag till åtgärder kan

specificeras måste således vissa mätningar på bussen göras. Men det är bra om det

finns även annan bakgrundskunskap vid den slutliga utvärderingen av den nya

förarplatsen.

För att få ett grepp om hur bussförama själva ser på yrkessituationen i sin helhet

genomförs en enkätundersökning i början av projektet. Detta blir en avvikelse från

de ursprungliga planerna, men kommer att ge ett mervärde till projektet. Resultaten

kommer att användas när den nya förarplatsen skall utvärderas men borde även kunna

användas när beslut skall tas om vilka åtgärder som skall vidtas vid ombyggnation.

För att uppfylla kraven för vissa områden behövs inte någon ombyggnation och vissa

områden blir kanske för dyra att åtgärda i förhållande till den uppskattade vinsten.

Enligt projektplanen är det 11 områden, som skall studeras (se sid 1).

Termiskt klimat och luftkvalité behandlas i ett avsnitt. Buller, infraljud och

vibrationer likaså i ett avsnitt. Kravspecifikation för området design ingår inte i VTIs

åtagande och finns således inte med i detta dokument. Förutom dessa 11 områden

finns det andra viktiga faktorer, som avgörande för den totala arbetsmiljön Lex.

anställningsförhållanden. Enkäten har utformats utifrån en lite vidare vy för att belysa

detta.

Val av buss

Kraven har utformats med tanke på en förarplats i stadsbuss (linjetrañk), i vissa fall är

dock kraven tillämpliga även för andra typer av bussar. Kravspecifikationema
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Förarplats i buss, etapp 3 Kravspeciñkation, allmänt

kommer att anpassas med tanke på att det är en befintlig buss, som skall byggas om.

Kravspeciñkationer som riktar sig till nykonstruktion av bussar måste säkert få en

annorlunda utformning. Den buss som skall byggas om är en låggolvbuss.

Innehållet i kravspecifikationerna.

Kravspeciñkationerna för de olika områdena är kortfattade och innehåller följande

rubriker.

1. Funktionskrav

2. Förslag till tekniska lösningar

3. Metod för tester och utvärdering

4. Motverkar/samverkar med

5. Kostnad för åtgärden

6. Nyttan med åtgärden

Det förekommer dock vissa små avvikelser. Samtliga kravspecifikationer innehåller

alla rubriker (enligt ovan). Funktionskraven är ofta generella och ibland högt ställda

under det att förslag till åtgärder riktar sig mer till den aktuella bussen. För de

områden där kraven redan är uppfyllda i den aktuella bussen framförs inga förslag till

förändringar utom möjligtvis synpunkter av generell karaktär. De områden där

mätningar har gjorts på den aktuella bussen finns redovisade i texten. Kravspeciñka-

tionema skall tjäna som underlag vid utformningen av byggbeskrivningarna.

Metoder för testning och utvärdering är mycket knapphändigt redovisade och måste

utvecklas mer efter det att beslut har tagits om vilka ombyggnationer som skall göras.

Motverkar/samverkar med syftar främst på hur kraven för de olika områdena

interagerar med varandra. Med kostnaden för åtgärden avses kostndema för att

tillgodose kraven vid produktion. Kostnaden och nyttan med åtgärderna är mycket

svåra för oss att uppskatta. Funktionskraven bör lämnas till tillverkare som får svara

på om man klarar av kraven och till vilken kostnad.

Val av målgrupp

Utgångspunkten för kraven, som baseras på kroppsmått, har varit att förarplatsen skall

passa 95 %ilen av Sveriges vuxna befolkning (dvs vi utesluter 5% av de minsta

kvinnorna (« 2,5% av befolkningen) och 5% av de största männen (« 2,5% av

befolkningen)), som vi känner den idag. Egentligen borde målgruppen anges som

95% av svenskabussförare, då mycket tyder på att denna grupp i vissa avseenden

skiljer sig från "95% Svensken" och dessutom inkludera en antropometrisk prognos

för svenska bussförare. Då det inte ligger inom projektets ram att ta fram detta

material får vi grunda våra ställningstagande på det vi redan vet. S Pheasant anger i

sin bok "Bodyspace" ett 95% intervall för total kroppslängd som går från 154 cm till
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Förarplats i buss, etapp 3 Kravspecifikation, allmänt

185 cm för svenska vuxna män och kvinnor. Uppgifterna grundar sig dock på

mätningar gjorda i slutet av 60-talet. Den tabell i Pheasants bok, som beskriver den

svenska befolkningen verkar dock innehålla en del felaktigheter. I etapp 1 (VTI

rapport 346) anges motsvarande intervall till 154 till 191. I etapp 1 fördes ett

* resonemang om att mycket pekar på att gränserna borde vidgas något för att täcka

95% av dagens bussförare. I etapp 2 visade sig att extremema bland dagens aktiva

förare är både större än 185 och mindre än 154. Tyvärr saknas idag säkra

antropometriska uppgifter om dagens bussförare, de uppgifter vi har är 20 - 30 år

gamla. Den ombyggda bussen borde fungera som en experimentplattform, dvs om

möjligt bör kraven på justermåner vara större än de mått som ges av "154 kvinnan"

och "191 mannen" enligt ovan dessutom bör man tillåta att vissa inställningar inte är

vare sig snabba eller enkla. Med utgångspunkt från detta anser vi att förarplatsen skall

utformas för att passa förare med kroppslängd som varierar från 150 cm till 195 cm.

Det är viktigt att "experimentförarplatsen" har den här friheten för att kunna fastställa

rimliga krav på förarplatsen. Det är också viktigt att ta hänsyn till att den ombyggda

bussen skall kunna användas i reguljär trafik, således bör underhandskontakter tas

med den lokala bilprovningen.

Förarplats i buss - en unik arbetsplats

En bra förarplats i en och samma buss måste passa en mycket varierande grupp

förare. Detta gör att kraven på förarplatsen i en buss kommer att skilja sig från

kraven som ställs på de flesta andra fordon (lastbilar, personbilar). Förarplatsen i

personbilar och lastbilar kan "skräddarsys" när så krävs för att passa en mindre grupp

förare. För vissa områden kan man sätta upp krav i form av gränsvärden och

kontrollmäta (bl. a. buller, vibrationer, klimat), men för andra områden gäller att

bättre resultatuppnås om man även gör praktiska prov med bussförare. Speciellt

gäller det faktorer, som är av kvalitativ natur och därför svåra att sätta objektiva mått

på. När byggbeskrivningarna utformas kommer det att bli nödvändigt med

kompromisser. Ett riktigt mått på nyttan går inte att få på kort tid utan här blir det

nödvändigt med uppskattningar. Det vore värdefullt om bussen även efter att

projektet har avslutats var tillgänglig för en längre utvärdering.

När kravspecifikationema har utformats så har även hänsyn tagits till att bussförarens

arbetsuppgifter inte begränsas av att enbart köra fordonet.

Bussföraren skall :

- köra bussen

- ha passagerarkontakt (information, biljetter)

- ha kontakt med trañkledningen
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Förarplats i buss, etapp 3 Kravspeciñkation, allmänt

- följa tidtabell och linjesträckning

- ansvarar för i och urlastning av t.ex. barnvagnar, cyklar

- ansvara för passagerarnas säkerhet

- vara bussförtagets ansikte utåt

Förslag till tekniska lösningar
Mycket av den utveckling som skett när det gäller förarplats (i allmänhet) har inte

tagit sikte på despeciella förutsättningar och behov som gäller för bussförarens

arbetsplats. Om man jämför med både lastbilar och personbilar så har utvecklingen

stått tämligen stilla när det gäller förarplatsen i bussar. Idag finns flera olika

produkter, som skulle kunna användas för att förbättra förarplatsen i buss. Det kan

dock krävas att produkterna anpassas till bussmiljön. Till största delen bygger

förslagen till tekniska lösningar på befintliga produkter, som tämligen enkelt kan

installeras. Men i vissa fall kan det krävas större ingrepp i bussen t.ex. förändringar i

karossen. I vissa fall saknas bra förslag på tekniska lösningar men då ges en antydan

om hur produkter kan anpassas/utvecklas för att passa in i bussföranniljön. Åtgärder

som kan förbättra förarplatsen i sin helhet men som inte är av teknisk natur har inte

tagits med i kravspeciñkationerna.
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Kravspeciñkation

för

termiskt klimat & luftkvalité

l. FUN KTIONSKRAV

Strälningsvärme - fläktvärme

Uppvärmningen ska ske med anordningar som levererar både strålvärme och varm

luft.

Uppvärmning vid start

Värmesystemet ska vara utformat så att förar- och passagerarutrymme på entimme

kan värmas upp till minst 15°C operativ temperatur med extern värmekälla

(parkeringsvärme). Förarstolens dynor ska också kunna värmas med extern effekt.

Förare - passagerare

Värmesystemet ska vara separerat i två kretsar, en för förarplatsen och en för

passagerarutrymmet.

Kallras

Radiator, uppvärmd sidoruta eller annan anordning för att förhindra kallras ska finnas.

Fotsteg

Samtliga fotsteg ska kunna hållas isfria på vintern.

Ventilation

Vindrutan och de två främre sidorutoma ska kunna hållas fria från imma.

Ventilationsluften ska kunna utgöras dels av friskluft och dels av blandluft. Forcerad

ventilation med friskluft ska kunna erhållas. På sommaren ska kylning av luften eller

extra ventilation fmnas för föraren. Detta ska vara lätt reglerban från förarplatsen.

Lufthastighet

Lufthastighetens medelvärde under tre minuter ska vara mindre än 0,25 m/s.

Undantag accepteras for dörröppning. I ögonregionen ska luftrörelsema vara

likvärdiga med ostörd självkonvektion.

Luftströmmar i närheten av förare eller passagerare ska vara laminära.

Luftomsättning

Den kontrollerade luftomsättningen ska byta ut luften minst 15ggr/h i

bussen.

Eva Gustavsson, VTI 11 december 1992 Sida 9



Förarplats i buss, etapp 3 Kravspecitikation, klimat

Luftfuktighet

Den relativa luftfuktigheten ska ligga mellan 30 och 60%.

Luftkvalitet

Luften som tas in i bussen ska renas från damm, pollen, avgaspartiklar och andra

föroreningar. Luftintaget ska sitta så att luft med lägsta möjliga avgasinnehäll tas in i

bussen. Ett avgasfritt framdrivningssystem väljs i första hand, i andra hand väljs ett

avgassnålt dito.

Temperatur

Temperaturen mäts med termisk docka och resultatet ska rymmas inom

komfortpistemas gränser (figur 1 och 2). -Inga värden får medelvärdesbildas. Dockan

ska för prov i sommarklimat ha längbyxor, skjorta, kort kalsong, tunna strumpor och

lågskor. Clo-värdet ska ligga mellan 0,6 och 0,8. I vinterklimat ska detta kompletteras

med tröja eller jacka så att clo-värdet ligger mellan 0,9 och 1,1.

Dessa krav skall uppfyllas under 355 dagar per år inom bussens verksamhetsområde.

Komfortpist - Sommar

Medelvärden av näraliggande kroppsdelar
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Figur 1 Komfortpist för sommarklimat
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Komfortpist - Vinter

Medelvärden av näraliggande kroppsdelar

 

gräns

30

625 Idealplst

320 Nedre gräns
L
0'

15

3310

0
adg050033>I>I>I I

83582>1>=eoå$aass
Emgäm5522§å44»km

:i < 5 i S 5 *I
I ,.

Figur 2 Komfortpist för vinterklimat

2. FÖRSLAG TILL TEKNISKA LÖSNINGAR
Ventilerad förarstol

Principen för en väl fungerande ventilerad stol bör vara att kupéluft skall tvingas

passera så nära huden som möjligt över hela kontaktytan. Luften kan passera helt i

klädskiktet, eller delvis i stolsytans tygskikt. Funktionen av den numera i Sverige, EG

och USA patenterade ventilationsprincipen, som först demonstrerades i AMFs

stadsbussprojekt 1985, har successivt förbättrats och resulterat i den

produktionsanpassade version som numera tillverkas i lastvagnsutförande av BeGe

Industri AB. Stolen rapporteras uppfylla kravet att värmeflödet frän kontaktytoma blir

lika stort som utan stol även utan svettning, och den rapporterade kyleffekten vid

svettning är så stor att behov verkligen finns av de två lägsta inställningsniväerna. Det

rekommenderas att BeGe-stolen monteras i provbussen för mätning och

förarprövning.

BeGe-stolen har även inbyggd värme. Den stängs av automatiskt när stolsytan kan

hållas över 27°C av förarens egen värme.

Nyttan av en ventilerad förarstol under förarens egen kontroll har demonstrerats med

hjälp av en enkel prototypstol. En väl fungerande ventilerad förarstol motsvarar en

sänkning (tillåter en höjning) av förarplatsens lufttemperatur med flera grader Celsius

och tillåter eventuell svett att avdunsta. Den sanitära olägenhet som förarna upplever,

när de måste överta en buss vars förarstol är genomblöt av föregående förares svett,

undviks dessutom helt.

Eva Gustavsson, VTI 11 december 1992 Sida 11



Förarplats i buss, etapp 3 Kravspeciñkation, klimat

Solskärmar

Skärmar som kan monteras utvändigt vid vindrutans övre kant och som skärmar av en

del av solstrålningen finns kommersiellt tillgängliga. De bör vara lätta att montera

bort under vinterhalvåret.

Extra ventilation (Body Cooler)

Två munstycken för utblåsning av luft monteras under ratten och riktas något uppåt så

att den V-formade luftströmmen passerar över låren och fortsätter över bålens

framsida och sidor, utan att luft blåses över ansiktet. Systemet förses med uteluft via

en speciell fläkt. Munstyckena är försedda med bikakeliknande insatser som ger

laminära luftströmmar med välavgränsade kanter, för att undvika att luften blåses

direkt mot kroppen. Föraren kan öka eller minska fläkthastigheten utan att påverka

andra klimatsystem. Vid hög fläkthastighet breddas luftströmmen något så att även

låren kyls. Fläkthastigheten är kontinuerligt variabel, och kan stängas av helt. När

fläkten är avstängd stängs även ett tättslutande spjäll, så att ingen luft passerar

munstyckena, inte ens om fartvinden ökar trycket mot luftintaget.

Body Cooler tillåter att föraren kan kompensera solbelastningen på kroppen även när

den varierar från minut till minut.

Golvdon

All konventionell inblåsning vid fötterna tas bort. Inblåsningsdonet placeras

framåtriktat under och bakom förarstolen. Kupéluft dras med av injektorverkan och

luftströmmen får en behaglig temperatur innan den när de första kroppsdelama,

vanligtvis vaden. Luftströmmen fortsätter förbi benen, vänder uppåt vid pedalerna,

och ökar sedan egenkonvektionen över kroppens framsida, i samverkan med

luftströmmen från Body Cooler-donet, om detta är i gång.

Inblåsningstemperaturen och luftmängden styrs automatiskt av kupéns behov av kyla

eller värme, men föraren måste kunna ställa in fläktens högsta tillåtna hastighet

manuellt, såväl_ som önskad temperatur i kupén. Därmed kan föraren minska

fläktbullret och kastlängden, om dessa skulle upplevas som besvärande under några

körförhållanden. Genom att montera givaren för kupétemperaturen framför föraren i

knähöjd, i skugga för sol framifrån och omedelbart bakom ovannämnda Body Cooler

inblåsningsdon, erhålls en snabb och smidig automatisk styrning av

inblåsningstemperaturen som är opåverkad av andra faktorer.

Luftkonditionering

När stadsbussar testades i ett kylrum vid 18°C var det svårt att minska den upplevda

(ekvivalenta) temperaturen för en termisk mannekäng i förarplatsen under 24°C, även

när prototypversioner av Body Cooler, golvinblåsning och ventilerad stol var i drift.

Deras främsta bidrag var att fördela värmeflödet jämnare över kroppen.

Eva Gustavsson, VTI 11 december 1992 Sida 12



Förarplats i buss, etapp 3 Kravspeciñkation, klimat

Utetemperaturer över 18°C förekommer under den senare delen av dagen under långa

perioder även i Sverige. Luftkonditionering behövs för dessa perioder.

Luftkonditioneringsaggregat för fordon finns kommersiellt tillgängliga. Inblåsningen

av den kylda luften skall ske dels via golvinblåsningsdonet som beskrivs ovan, dels

via Body Cooler-donet. Aggregatet skall starta automatiskt när det behövs för att

sänka kupétemperaturen till den inställda nivån, och en lampa skall indikera att den

behövs för ändamålet. En annan lampa vid sidan av den skall då indikera att den är i

drift. Föraren skall kunna stoppa driften genom att trycka på en knapp, och starta den

när den inte är i drift genom att trycka på samma knapp. "Behövs" + "ej i drift" och

"behövs inte" + "i drift" talar om att bussföraren gjort ett aktivt val av tillstånd, som

nollställs när bussmotom stängs av.

Defroster

Slitsade luftkanaler vid vindrutans övre och nedre kanter monteras så att de kan

kopplas till varmluft eller utsug. Vid behov förses den övre luftkanalen med en

elektrisk slutvärmare med termostat. För defrosterfunktionen dirigeras varmluft till

den övre kanalen. Luften i gränsskiktet kyls av vindrutan och rinner allt snabbare ned,

så att gränsskiktet blir tunnare istället för tjockare. Ett utsug kopplat till den nedre

kanalen ser till att den nu kalla och fuktiga luftströmmen avlägsnas från förarhyttan

utan att alstra drag på någon kroppsdel. Avisning och avimning påbörjas uppifrån, så

att förarens sikt framåt återställs snabbare än med konventionella system. Sidorutans

system slavkopplas till vindrutans.

Under varma och soliga betingelser kopplas kanalerna omvänt, så att det numera

varma gränsskiktet från vindrutan sugs ut utan att belasta förarhytten med värme.

Sommarsystemet borde starta automatiskt när luftkonditioneringen är i läge "behövs"

(se ovan), dvs när kupétemperaturen annars skulle vara högre än det inställda värdet.

Föraren kunde åtminstone under utvärderingen i etapp 3 beredas möjlighet att själv

koppla om mellan inblåsning av defrosterluften vid den övre respektive nedre kanten

av vindrutan under kalla betingelser, såväl som att själv bestämma luftmängden från

defrostern. Utsug bör kopplas automatiskt till den andra kanalen vid omkoppling av

inblåsningen.

Förarplatsgrinden

Förarplatsen måste vara tättslutande inbyggd upp till disken, och grinden måste vara

lufttät, utan springor.

Inbyggd förarplats

En helt inbyggd förarplats kan göra det lättare att ordna ett bra klimat för föraren. Det

gör att dörröppning vintertid inte får samma kraftiga påverkan på lufttemperaturen på

förarplatsen. Övertryck skapas i förarutrymmet med hjälp av övriga föreslagna

lösningar vilket hindrar kall luft att tränga in.
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Värmemattor

Golvet under förarstolen samt de vertikala ytorna till vänster och höger, upp till

fönsterkarrnen respektive disken, bör täckas av värmemattor som kan slås på av

föraren, dimensionerade så att de håller ca 20°C över rådande lufttemperatur, eller

termostaterade till en yttemperatur som föraren kan välja själv. Uppvärmda golv och

vertikala ytor i den nedre delen av förarhytten minskar mängden varmluft som måste

blåsas in vintertid och medger lägre lufttemperatur utan att sänka komforten. Detta

samverkar med andra strävanden att minska avdunstningen från ögonen och

slemhinnorna. Kalla ytor omkring föraren gör det nödvändigt att höja

lufttemperaturen, med åtföljande ökad uttorkning av ögonen och slemhinnorna. Vid

snabb uppvärmning efter en kall vintematt är ytorna besvärande kalla även om

lufttemperaturen har nått inställt värde. Vanna ytor under sidorutan kan motverka

kallras från sidorutan och strålningsförlü'st från förarens vänstra sida till sidorutan.

Elvärmd sidoruta

Sidoruta med inbyggda vänneslingor finns redan idag kommersiellt tillgänglig. Den

utgör en fortsättning på den varma ytan som skapas under rutan med värmemattor och

förhindrar kallras från rutan och nedkylning av förarens vänstra axel. Eftersom det

ovan beskrivna defrostersystemet hittills är oprövat kan elrutan prövas som

komplement.

Radiator

Ett kommersiellt tillgängligt system (t.ex. Comfort Line) monteras provisoriskt under

sidorutan. Detta bör utvärderas som ett alternativ till värrnemattor och elvärmd

sidoruta. Den varma vattenledningen inuti Comfort-Line-radiatom kan simuleras med

ett elektriskt element för proven, om detta är billigare.

Ridåventilation

Slitsade luftkanaler monteras vertikalt vid varje dörröppnings båda sidor så att de kan,

när dörrarna står fullt öppna, blåsa luft på tvären i dörröppningen, snett utåt i den

nedre halvdelen, lite inåt i den övre halvdelen, för att motverka den naturligt

förekommande rotationen. Luften som blåses utåt kan vara kall uteluft, men luften

som blåses inåt i den övre delen bör vara kupéluft.

Vid framdörrarna på bussen måste luftkanalerna monteras på insidan av dörrarnas

mittkanter, annars blockeras de av de inåtöppnande dörrarna, men vid de andra

(utåtöppnande) dörrarna kan kanalerna monteras i bussen, på båda sidor om

dörröppningarna. Fläkten (eller fläktama) som betjänar luftridån vid varje

dörröppning bör starta automatiskt när dörrarna öppnas, om det är kallt ute. Den

varma luften som eventuellt skall användas i den övre delen av luftridån kan vara den

kupéluft som annars skulle ha varit frånluft. Frånluftsfläkten bör stanna när någon

dörr öppnas och det är kallt ute.

Eva Gustavsson, VTI 11 december 1992 Sida 14



Förarplats i buss, etapp 3 Kravspeciñkation, klimat

Luftfilter

Marknadens bästa luftfilter monteras in. 3Ms kombinerade elektret- och aktivt-kol-

filter rekommenderas. Föraren ska lätt kunna kontrollera att filtret inte är förbrukat.

Luftintag

Luftintaget bör sitta vid taket på bussen, eftersom de flesta fordon i omgivningen

släpper ut sina avgaser nära marken.

Avgasreduktion

Motorn borde egentligen bytas ut mot alternativ avgasfn' eller avgassnål drift. Även

den egna bussens avgaserkommer in i bussen liksom avgaser från bussbolagets

övriga bussar. Eftersom detta sannolikt inte ryms i budgeten bör åtminstone bästa

möjliga bränsle väljas och motorn trimmas in på bästa sätt.

3. METOD FÖR TESTNING OCH UTVÄRDERING
Termisk mannekäng med och utan simulerad svettning bör användas för att mäta

klimatet på förarplatsen. Effekten på förarens värmebalans testas kvantitatin med

mannekängen under konstanta förhållanden, med och utan solbelastning på kroppen.

Mätningarna kan förmodligen genomföras i VTIs klimatkammare där man kan

komma ner till -15°C vid gynnsamma omständigheter och upp till +25°C.

Solbelastning simuleras med strålkastare.

Effekten av olika solvinklar kan testas utomhus en solig dag genom att höja bussens

bakända med hjälp av domlcraft.

Vissa parametrar av betydelse för föraren måste mätas påannat sätt. Den operativa

temperaturen mäts med globtermometer och lufthastigheten med

varmtrådsanemometer. Varmtrådsanemometern är ganska riktningsokänslig och

därmed mycket användbar. för att mäta den totala luftrörelsen. Som komplement

används rök för att kartlägga riktning och fördelning av luftrörelserna på förarplatsen.

Utvärdering bör även genomföras med bussen i trañk, så att föramas synpunkter på

justeringsmöjligheterna under varierande betingelser inhämtas systematiskt.

4. MOTVERKAR/SAMVERKAR MED

Krav på kvantitativa kriterier för klimatet (temperatur, luftfuktighet, lufthastighet) i

ögonregionen kommer säkert i konflikt med fysikaliska krav på avisning och

avimning av rutorna omkring föraren. Betingelser som påskyndar smältning och

avdunstning från rutorna är desamma som de som ökar avdunstningen från ögonen,

och de två mot varandra ställda kraven måste uppfyllas samtidigt inom några

centimeter av varandra.
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BeGe-stolen drar endast 20 Watt på högsta fläkthastighet, och normalt mycket

mindre. Den belastar därför bussens elektriska system försumbart.

Solskärmar försvårar automattvätt och påverkar utseendet och kan tänkas bedra till att

snö på vindrutan under vissa väderleksförhållanden om de inte monteras av på

vintern.

En inbyggnad av förarplatsen upplevs av många förare som mycket störande för

kontakten med passagerarna. Den inbyggda förarplatsen är emellertid mycket effektiv

när det gäller att förhindra våld mot föraren.

Värmeslingor i sidorutan motverkar i viss mån god sikt men slingoma är ändå så pass

tunna att inverkan på sikten torde vara liten.

Konvektorer motverkar syftet att minska lufttemperaturen i ansiktsregionen. De kan

inte användas för vindrutans avisning och avimning. De bör ses som ett

konventionellt alternativ till värmemattor på de vertikala ytorna och till elvärrne eller

defrostersystem med utsug för sidorutan.

Luftn'dån vid framdörrama samverkar med de övriga klimatsystemen vid förarplatsen

till att minska drag från öppna dörrar. Luftridåema vid samtliga dörrar bidrar till att

minska draget på förarplatsen genom att minska temperaturskiktningen och

skvalpfenomenet mellan hållplatsema. Det är dock tveksamt om de kan motiveras

enbart genom effekten på förarplatsens klimat, då inbyggnad, värmemattor och

golvinblåsning troligen kan skona föraren helt från nuvarande klimatproblem i

bussen. Luftridåemas största effekt blir förmodligen på passageramas tenniska

komfort. Ridåventilation stänger ute såväl avgasbemängd som kall luft och har på så

sätt betydelse för både klimat och luftkvalité.

5. KOSTNAD FÖR ÅTGÄRDEN
Det är omöjligt för oss att redovisa kostnader för ombyggnad av förarplatsen. Priser

på färdiga enheter typ konvektorer och sidoruta med elslingor är det enda vi kan bidra

med.

6. NYTTA MED ÅTGÄRDERNA
Nyttan av att kunna erbjuda föraren rätt värmebalans har stor betydelse för

trafiksäkerheten. Kan man komma ifrån kyla och drag på vintern kan antagligen

många sjukskrivningar pga värk och snuva sparas in.
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Kravspecifikation

för

buller, infraljud och vibrationer

1. FUNKTIONSKRAV

Buller

Körsätt: Körning på högsta växeln vid en hastighet av 70 km/h för buss växlad för

100 km/h och 50 km/h för buss växlad för 85 km/h vid konstant gaspådrag på torr

horisontell vägbana (slät asfaltväg).

Samtliga tillsatsaggregat (fläktar, kylaggregat och tryckluftventiler) ska vara i drift

och sättas på näst högsta läget om det finns tre lägen(förutom av-läget) eller fler,

annars på det högsta.

Gränsvärde: 72 dB(A), medelvärde över minst 8 5, att uppfyllas på tre platser: på

förarplats (1 dm till höger om förarens högra öra), 1,2 m över golvet mitt i bussen och

mitt över baksätet.

I mätprotokollet ska anges vilken väg och vilka däck (typ och dimension) som

utnyttjats.

Infraljud

Körsätt: Samma som för buller

Resultatet beror av vägens ojämnhet och vägen ska därför ha en definierad grad av

ojämnhet: IRI-värdet (International Roughness Index) ska ligga mellan 2,5 och 3.

(Uppgifter om lämplig väg kan erhållas från Vägverket och RST Sweden, vilka har

mätt IRI med Laser-RST-bilar).

Gränsvärde: 110 dB(Gl), medelvärde över minst 60 3, på förarplatsen 1 dm till höger

om förarens högra öra.

I mätprotokollet ska anges vilken väg och vilka däck (typ och dimension) som

utnyttjats. Runda, balanserade däck ska användas. Mätning av IL ska ske med ett

instrument som kan återge ner till 2 Hz med högst 3 dB dämpning. Filter med

dB(Gl)-karaktäristik ska användas.
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Vibrationer

Körsätt: Samma som för buller

Resultatet beror av vägens ojämnhet och vägen ska därför ha en definierad grad av

ojämnhet: IRI-värdet (International Roughness Index) ska ligga mellan 2,5 och 3.

(Uppgifter om lämplig väg kanerhållas frånVägverket och VTI, vilka har mätt IRI

med Laser-RST-bilar). Runda, balanserade däck ska användas.

Mätningar och viktning görs enligt standard ISO 2631 och 8041.

Riktvärden: Viktade rms-värden för helkroppsvibrationer

<0,315 m/sZ - ingen diskomfort

0,315 - 0,63 m/s2 - svagt okomfortabelt'

0,5 - 1,0 m/32 - ganska okomfortabelt '-
0,8 - 1,6 m/s2 - okomfortabelt

1,25 - 2,5 m/s2 - mycket okomfortabelt

>2,0 m/s2 - extremt okomfortabelt

2. FÖRSLAG TILL TEKNISKA LÖSNINGAR

Buller

Mätningar har visat att bullervärdena på förarplatsen håller sig under föreskriven

gräns (72 dB(A)). Det uppmätta värdet blev 70,7 dB(A). Pga otur med vädret kan

detta värde vara något för lågt (ett mycket tunt snötäcke på vägbanan) men med denna

ganska goda marginal torde det inte vara någon risk för att gränsen överskrids. Ingen

åtgärd är där nödvändig.

Mitt i bussen ligger värdena under gränsen endast då fläkten vid fotsteget är avstängd

(71,8 dB(A)). Med fläkten igång är bullret där ca 74,5 dB(A), dvs 2,5 dB(A) för högt.

Även om denna fläkt inverkar obetydligt på ljudnivån på förarplatsen påverkar den

ljudkvaliteten och bör därför åtgärdas. Längst bak i bussen över motorn är bullret ca 4

dB(A) för högt, Om vi i detta projekt ska ta hänsyn även till passagerarna behöver

motorn kapslas in bättre.

Infraljud

Infraljudet håller sig precis under föreskriven gräns (uppmätt 109,8 dB(Gl), gräns

110 dB(G1)). Ingen åtgärd behövs.

Vibrationer

Vibrationema ligger enligt ovanstående riktlinjer inom området svagt okomfortabelt:

0,483 m/sZ. Det torde mao finnas bättre ställen att lägga projektets resurser på.
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3. METOD FÖR TESTER OCH UTVÄRDERINGAR

VTI har mätutrustning för mätning av både buller, infranud och vibrationer. För

buller används en ljudnivåmätare B&K 2231, för infraljud samma mätare med tillsats

av filter B&K 1627 och för vibrationer mätutrustning enligt ISO 2631 och 8041.

Mätning genomförs på väg 272 utanför Uppsala strax före länsgränsen. För närmare

detaljer se ovan under funktionskrav.

Efter ombyggnaden görs samma mätningar som före utformandet av

kravspeciñkationen för att verifiera att övriga åtgärder inte har orsakat höjda buller-,

IL- eller vibrationsnivåer. Fläkten vid mittdörren bör då också haåtgärdats.

4. MOTVERKAR/SAMVERKAR MED

Här föreslagna åtgärder motverkar inte några andra mål. Möjligtvis kan åtgärder inom

andra områden höja bullemivån, t ex extra fläktar och utblås.

5. KOSTNAD FÖR ÅTGÄRDEN

6. NYTTA MED ÄTGÄRDEN

En dämpning av bullret från fläkten mitt i bussen bidrar till att höja komforten

framför allt för passagerarna och även för bussföraren genom att ljudkvaliteten höjs.
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Kravspecifikation

för

sikt

1. FUNKTIONSKRAV

1.1 Sikten framåt

Föraren skall, sittande i stolen, utan extrema kroppsrörelser, kunna uppmärksamma

fordon, Övriga trafikanter av alla slag och trañksignaler både på kort och långt

avstånd. Det dimensionerande fallet är ett barn nära fronten. Ett skolbarn (6-7 år; 120

cm lång) skall synas till minst en fjärdedel stående eller gående 1 meter framför

bussens front och inom den vinkel som bildas, räknat från förarens ögon, av bussens

främre vänstra resp högra hörn (inkluderat resp hömstolpe om sådan finns). Vidare

skall, inom nämnda område, en cyklande 6-7-åring kunna ses till minst en fjärdedel i

längd eller till hälften i bredd. Sikten uppåt skall vara sådan att trafiktavlor och

trafikljus kan observeras även vid en position nära dessa.

1.2 Sikten åt vänster

Kombinationen av direkt sikt (utan hjälpmedel) och indirekt sikt (via speglar eller

andra anordningar) skall vara sådan att fordon och övriga trañkanter av alla slag skall

kunna uppmärksammas inom hela området till vänster om bussen ända intill bussens

vänstra sida. Fordon eller annan trañkant som närmar sig bakifrån eller från sidan

skall kunna observeras kontinuerligt genom antingen direkt sikt eller indirekt sikt.

Döda vinklar/zoner får inte finnas. Överlappningen mellan direkt och indirekt sikt

skall vara så stor att sikten kan anses vara kontinuerlig.

1.3 Sikten åt höger

Kombinationen av direkt och indirekt sikt skall vara sådan att fordon och övriga

trafikanter av alla slag skall kunna uppmärksammas inom hela området till höger om

bussen ända iñtill bussens högra sida. Passagerare vid hållplats, fordon eller annan

trañkant som närmar sig bakifrån eller från sidan, på- och avstigande vid hållplats,

skall kunna observeras kontinuerligt genom antingen direkt sikt eller indirekt sikt.

Döda vinklar/zoner får inte ñnnas. Överlappningen mellan direkt och indirekt sikt

skall vara så stor att sikten kan anses vara kontinuerlig.

1.4 Sikten bakåt

Tills vidare inga nya krav.

1.5 Sikten inom bussen

Sikten från förarplatsen skall vara sådan att föraren, genom direkt eller indirekt sikt,

kan observera på- och avstigning, om dörrarna kan stängas, samt alhnänt ha en god
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överblick över situationen i hela bussen. Undantag kan diskuteras för området

omedelbart bakom skärmväggen.

2. FÖRSLAG TILL TEKNISKA LÖSNINGAR

Som framgår av avsnittet "..allmänna överväganden", måste de förslag som ges här

ses mot bakgrunden att modifieringarna sker i en redan befintlig buss. Det innebär att

professionella busstillverkare kan tänkas lösa det aktuella problemet med andra

medel, annan konstruktion, kanske nykonstruktion. I detta projekt måste vi acceptera

att befintliga och kända komponenter används, att ingreppen i bussens kaross blir

rimliga, etc. Det primära syftet anser vi vara att visa att man redan med dagens

teknik kan öka säkerheten och förbättra funktionen och arbetsmiljön jämfört

med dagens bussar. '_'

Nedanstående förslag bygger på mätningar utförda på den typ av låggolvbuss, som

skall byggas om. Ur siktsynpunkt är låggolvbussen en relativt bra konstruktion.

2.1 Sikten framåt

a) Skyddet framför vindrutetorkama tas bort eller minskas i höjd så att den övre

kanten av skyddet inte dimensionerar sikten framåt neråt. b) H backspegel är för lågt

placerad mht påstigande (eller förbipasserande). Den måste höjas eftersom

omjustering krävs så fort någon har slagit emot den. Den nya placeringen måste

provas fram. c) Frontmtestolpe V (17 cm) och H (20 cm) är för breda. Vad kan göras

åt detta? (I) Vindrutetorkamas svepyta måste kollas för att se ev skymmande ytor. e)

Vänneslingor bör införas i frontrutan på osvepta partier till V och H och i nederkant

av rutan.

2.2 Sikten åt vänster

a) V sidoruta har tre "inre" ramar. Bredden på konsolema varierar från 3,5 - 7 cm.

Vad kan göras för att minska den skymmande effekten? b) V backspegel är placerad

"mitt i" blickfältet. Måste flyttas. En lägre placering provas fram. c) V sidopanel

dimensionerar sikten neråt vänster. Möjligheten att sänka panelen undersökes. Kan

påverka manövrer-ingen(se dock "Måttsättning", om höjning av golvet på

förarplatsen). d) Sikten snett bakåt V fyller idag inte kraven enligt p 1.2 ovan.

Anordning som fyller kraven installeras. Alternativen är spegel med större siktvinkel

eller flera speglar som överlappar eller TV-kamera/fiberoptik med stor siktvinkel eller

en kombination. e) Yttre spegel skall gå att ställa in från förarplats.

2.3 Sikten åt höger

a) Bredden på den skymmande strukturen mitt i framdörrarna är 24 cm och på

strukturen omedelbart bakom dörrarna 17 cm. Vad kan göras för att minska den

skymmande effekten? b) Rutan bakom framdörrarna slutar 116 cm över mark vilket

är bra. Struktur inne i bussen som dimensionerar sikten genom denna ruta måste dock

bort (kan vara stol eller annan struktur). Sikten från förarplats ska således vara fri till
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en vinkel i höjd med främre H hjulaxel (ca 37 grader). Kontrolleras på UB buss.

LiTAs låggolvbussar har bl a en stol ivägen. c) Sikten snett bakåt H fyller idag inte

kraven enligt p 1.3 ovan. Anordning som möter kraven installeras. Alternativen är

desamma som för p 2.2 ovan, dvs spegel med större siktvinkel eller flera speglar som

överlappar eller TV-kamera/ñberoptik med stor siktvinkel eller en kombination.

Obervera att den indirekta sikten ska täcka kravet om god uppsikt över på- och

avstigande vid alla dörrar. (1) Yttre spegel skall gå att ställa in från förarplats.

2.4 Sikten bakåt

Vi anser att vi i detta skede inte ska kräva anordning som medger säker hackning utan

hjälp från annan person. Prov med TV-kamera tillhörande VTI kan diskuteras. Trots

regel om att backning utan hjälp är förbjudet, är det väl känt att sådan backning ändå

sker. Akustisk varning kan diskuteras som ett första steg, men ev positiv effekt av

sådan varning är inte dokumenterad. '

2.5 Sikten inom bra*

a) Uppsikten över på- och avstigande inom bussen är i de flesta nyare bussar

någorlunda acceptabel. För att nå ytterligare ett steg mot fullt acceptabel uppsikt bör

speglamas utformning och placering vid dörrarna provas fram i UB buss. Den bästa

överblicken fås troligen med TV-kamera/ñberoptik. b) Överblicken över bussens inre

som helhet är i de flesta nyare bussar hygglig. Då denna fråga delvis är kopplad till

problemet med våld, hot och skadegörelse bör dock bästa möjliga överblick

eftersträvas. Området har inte tidigare undersökts i sådan utsträckning att entydiga

förslag kan ges. Ett mindre prov i UB buss kommer därför att behövas.

3. METOD FÖR TESTER OCH UTVÄRDERINGAR
De metoder vi använt i attrappen ska användas även i experimentbussen (BusS) i

tillämpliga delar. Det innebär att vår mätanordning som sitter i attrappen flyttas över

till Bus3. Vi använder oss vidare av sikt-Kalle (den får kanske göras i ordning igen?).

Vi bör använda oss av några korta och långa förare, vilket i sin tur innebär att dessa

måste mätas i några avseenden (längd bl a). För att få en någorlunda hygglig

uppfattning om modiñeringama har gett någon effekt, vad avser föramas uppfattning,

bör dessa tillfrågas. Vi får således använda oss av både objektiva och subjektiva

metoder för att reda ut effekterna av modiñeringama och om funktionskraven

uppfylls.

4. MOTVERKAR/SAMVERKAR MED

Att kvantiñera fördelar och nackdelar med modiñeringama låter sig inte enkelt göras.

Det vore naturligtvis fmt om man kunde jämföra siffror med varandra och se om det

blev plus eller minus i protokollet. Enligt min uppfattning kan vi inte göra det.

Kanske på något annat område. Vad vi kan göra är att presentera intelligenta
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gissningar om fördelar och vådor och därefter bedöma om det är plus i kanten (totalt

sett!) för modifieringen. Vad vi vet om nackdelar för andra områden är att: 1) för

stora glasytor kan ge större instrålning och därmed ett varmare klimat under

sommarbetingelser; 2) för stora glasytor kan ge Ökad risk för infraljudalstring, 3) för

stora glasytor kan ge större temperaturutbyte (kallras) och därmed ett kallare klimat

under vinterbetingelser; 4) glasytor ger sämre kollisionsskydd än plåtytor (lågt

placerade ytor); 5) TV-kameror/monitorer i stället för vanliga backspeglar ger en ny

situation för föraren och kanske sämre synbarhet under vissa ljusförhållanden. Vad vi

vet om fördelar för andra områden är: 6) att förbättrad sikt generellt ger en större

trygghet för föraren genom att situationer som är utom förarens kontroll blir färre, 7)

att säkerheten i trafiken ökar.

5. KOSTNAD FÖR ÄTGÄRDEN
Här måste vi reda ut vad som exakt menas med kostnad. Är det kostnaden för
prylarna vi för in respektive kostnaden att säga upp karossen för ett större fönster,

eller är det den framtida kostnadsökningen för bussen när tillverkarna har infört en

liknande ändring på sitt sätt i en ny modell? Vad en pryl kostar går ju att enkelt reda

ut- när vi vet vilken pryl vi ska sätta in-, men vad kostar installationsjobbet? Framtida

kostnader bör vi inte ens försöka skatta! Eller är kostnad något annat som jag inte kan

komma på?

6. NYTTA MED ÄTGÄRDEN
Här dyker frågan från seminariet upp! Vi får försöka att tillsammans reda ut hur långt

vi kan gå (orkar och har pengar att gå), för att inom varje område peka på sambandet

mellan dagens förarplats och sjukdom, trafiksäkerhet, sjukfrånvaro, komfort etc, och

vad en modiñering skulle kunna göra för att öka säkerheten, minska frånvaron och

öka komforten.
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Kravspeciiikation

för

belysning

1. FUNKTIONSKRAV

1.1 Yttre belysning

1) Huvudstrålkastare framåt ska fylla gällande bestämmelser enl ECE. Beträffande

placer-ingen på bussens front gäller idag att strålkastarna ska vara placerade i höjdled

inom inter-vallet 50-120 cm över mark. Kravet bör vara "så nära 100 cm som

möjligt".Sambandet mellan halvljussiktsträcka och strålkastarnas placering i höjdled

är tydligt. Varje centimeters höjning ger__l meters förlängning av halvljussiktsträckan.

En höjning från 50 cm till 100 cm ger således en förlängning av siktsträckan med 50

meter. 2) Området läng bussens högra sida bör vara belyst så att föraren kan

kontrollera dels avstigning/påstigning, dels ha upp-sikt på ett sådant sätt att kraven

under avsnittet "Sikt" kan uppfyllas även under mörker.

3) I den mån insatser för sikt bakom bussen blir föremål för åtgärd, måste belysning

bak-om bussen införas.

1.2 Inre belysning

1) Förarplatsbelysning ska finnas så att instrument/reglage kan avläsas/lätt hittas

även under mörkerförhållanden. Separat läslampa för tidtabell och övriga skrivna

instruktioner ska finnas. Belysning av biljettbord/biljettmaskin ska ñnnas.Belysning

av förarutrymmets golv bör finnas. 2) Belysning vid dörrar (avstigning/påstigning)

ska finnas. 3) Allmän interiörbelysning ska finnas och vara så arrangerad att dels

passagerarna har tillräcklig belysning och dels att föraren kan ha en god uppsikt över

passagerarutrymmet även under mörkerförhållanden.

Allmänt gäller att att belysningen måste utformas så att reflexer mot frontrutan

elimineras (under körning). Observera att även färgsättning och ytglans på golv,

väggar och övriga ytor har betydelse för intembelysningens reflektion.

2. FÖRSLAG TILL TEKNISKA LÖSNINGAR
2.1 Huvudstrålkastarna bör flyttas upp så att insatsens övre kant ligger så nära 100

cm över mark som möjligt. Yttre belysning längs bussens högra sida införs så att

bussens hela sida och marken cirka 1 meter ut från sidan blir tillfredsställande belyst.

Armaturema mon-teras så att väntande/påstigande personer inte bländas, resp att

föraren inte bländas via backspeglarna . Belysningen ska släckas när bussen börjar

rulla (ev fördröjning kan disku-teras). Belysning bakom bussen diskuteras om

hjälpmedel för backning införs.
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2.2 Den inre belysningen avgörs i sina detaljer på plats i experimentbussen. Bl a ska

de regler som utfärdats av dåvarande Transportrådet avseende passagerarutrymmet

uppfyllas.

3. METOD FÖR TESTER OCH UTVÄRDERINGAR

1) Metod att mäta på strålkastarna är den normalt använda vid justering av halvljus,

dvs efter höjning av placeringen behöver endast halvljusets dumpning

kontrolleras/justeras. 2) För kontroll av belysningen på bussens högra sida får

subjektiv bedömning användas för att nå lämplig nivå resp utbredning. Belysningens

styrka får därefter mätas på konvention-ellt sätt så att ett kvantitativt värde kan

åsättas. Belysningsstyrkan mäts lämpligen i mark-höjd och med notering av

väderomständigheter (snö, barmark,dimma etc). 3) Om backljus blir aktuellt får

lämpliga delar av p 2 användas vid mätning. 4) Lämplig ljusnivå resp plac-ering av

armaturer för den inre belysningen, får på motsvarande sätt som under p 2 först

bedömas och därefter mätas. Speciell uppmärksamhet ska ägnas åt kontroll av

eventuella reflexer i frontrutan.

4. MOTVERKAR/SAMVERKAR MED

1) En höjning av strålkastarna ger längre halvljussiktsträcka och därmed ökad

säkerhet och större trygghet vid körning. Några nackdelar/kollisioner med andra

områden kan vi inte se. 2) Belyst sida ger också ökad säkerhet och trygghet. Inga

kända nackdelar/kollisionen

3) En god inre belysning för både förare och passagerare kan ge försämring av sikten

ut för föraren framförallt genom oönskade reflexer i frontrutan, men även ge en viss

försämring av "mörkerseendet". Kan dock bemästras genom en omsorgsfull

utprovning.

s. KOSTNAD FÖR ÄTGÄRDEN
Hur kostnaden_ska beräknas får diskuteras i nästa steg i projektet.

6. NYTTA MED ÅTGÄRDEN
Nyttan ligger i merparten av åtgärderna, på ökad säkerhet genom färre incidenter och

olyckor och därmed minskade kostnader. Till viss del ger också åtgärderna minskad

stress och därmed större välbefinnande för förarna och troligen färre sjukdagar.
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Kravspecifikation

för

måttsättning av förarplatsen

0. ALLMÄNT

Utgångspunkten för kraven nedan är att förarplatsen skall passa förare med en

kroppslängd som varierar mellan 150 cm till 195 cm (se allmänna överväganden,

avsnittet val av målgrup). De antropometriska måtten säger långt ifrån allt om hur

måttsättningen bör göras. Sitta bekvämt kan man göra på många olika sätt och det är

viktigt att hänsyn tas till att förama enkelt.kan ändra sittställning. Dessutom kan det

vara svårt att ta hänsyn till "oproportionerliga" förare. Prov i enklare attrapp samt

CAD-bilder för att gestalta alternativa lösningar kan vara värdefulla komplement till

kravspeciñkation och byggbeskn'vning.

I etapp 1 och 2 har utgångspunkten varit att sittställningen skall vara den traditionella

sittställningen i buss och lastbil (dvs en tämligen upprätt sittställning) vilken till stor

del ges av den stora ratten. Den stora ratten (diameter på 40 - 50 cm) är en kvarleva ,

från den tid då bussama inte hade någon servostyming. Kravet fmns kvar idag som en

säkerhetsåtgärd om styrservot skulle sluta fungera. Det verkar dock inte fmnas några

klara nationella regeler för ratt storleken. En mindre ratt skulle ge en större frihet vid

valet av sittställning. I Tyskland finns en bestämmelse som säger attw det skall

maximalt krävas 250 Nm för att kunna styra bussen utan servo.

1. FUNKTIONSKRAV

Nedan kommer en del mått att ges med utgångspunkt från p-punkten dvs. gaspedalens

pivotpunkt, för.en utförligare beskrivning av p-punkten se "Förarplats i buss, Etapp

1", VTI rapport 346 och "Förarplats i buss, Etapp 2", VTI meddelande 670.

Beteckningarna X-, Y och Z-axlar används också och definieras enligt följande:

X-axeln går i bussens längdriktning (framifrån och bakåt),

Y-axeln går i sidled (från höger till vänster),

Z-axeln går i höjdled (nerifrån och uppåt)
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1.1 Det totala utrymmet för föraren

Förarutrymmet begränsas av en skännvägg bakom föraren och en grind på höger sida

samt karossen. Ett grovt mått på det totala förarutrymmet ges av en kub på ungefär

130 * 120 * 210 cm (längd * bredd * höjd). Längdmåttet är angivet från p-punkten

och bakåt och bör vara lite större och går fram till frontrutan. Avståndet fram till

karossen (rutan) ges bäst av krocksäkerhetskraven.

Inom förarens närområde skall särskild hänsyn tas till hur man placerar olika

detaljer. Detta område beskrivs grovt av följande variationer på X- Y- och Z-axlarna i

förhållande till p-punkten:

X: 0 - 100 cm

Y: -35 - +75 cm

Z: 0 - 150 cm

En riktigare beskrivning av närområdet ges av en profil där man kan ta hänsyn till

räckvidder, utrymmeskrav för största och minsta förare, möjligheter till krökt

mellanvägg etc. *

Frigången för förarens knän skall vara 10 cm från p-punkten längs X-axeln och 70

cm från p-punkten längs Z-axeln. Frigången skall vara sådan att föraren skall kunna

vrida sig (för biljetthantering) med frigång för sina

1.2 Skärmväggen

Avståndet p-punkt - Skännvägg skall vara minst 130 cm. Hänsyn skall tas till stolens

utformning (ryggstödet), så att stolen går att skjuta till sitt bakre läge utan att något tar

emot. Skärmväggen bör vara justerbar i bussens längdriktning, så att en

förutsättningslös utvärdering av hur stort förarutrymme som krävs kan göras.

Skärmväggen kan ha en utformning så att ett utökat förarutrymme inte behöver

inkräkta på antalet möjliga passagerare. En krökt vägg kanvara ett alternativ.

Det skall ñnnas ett utrymme att förvara kläder och övrig personlig utrustning i för

föraren (klädskåp). Detta skall utformas så att det inte minskar utrymmet bakom

föraren.

1.3 Förarstolen

Ett allmänt önskemål är att stolen skall ge ett aktivt stöd oberoende av vilken

sittställning föraren väljer. Det vill säga stolen bör anpassa sig efter föraren. I

huvudsak växlar föraren mellan två sittställningar en körställning och en vid
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biljetthantering. Stolen borde konstrueras så att föraren enkelt kan växla mellan dessa

två sittställningar.

Allmänna krav på stolen:

* stolen skall gå att justera i längsled

* steglöst höj- och sänkbar stol

* justerbart sittdjup

* justerbar lutning av sittdyna

* steglös justering av lutningen på ryggstödet

* höj- och sänkbart ryggstöd med sidostöd

* ryggstödet skall vara försett med justerbart nackstöd

* justerbart svankstöd (höjd och djup)

* stolen skall kunna förses med justerbart armstöd

* armstödet skall gå att enkelt vika undan

* enkel och snabb inställning

* samlade och enkelt urskiljbara reglage

* reglage skall utformas så att de inte går att komma åt av misstag

* vridbar för bl a biljetthantering

* sträv, mjuk ventilerad klädsel

* stoppningen i ryggdynan skall avpassas så ryggen avlastas effektivt och ges

ett gott sidostöd

* stoppningens hårdheten i sitt- resp. ryggdyna skall förhålla sig som 3:1

* uppvärmda och ventilerade dynor

* varierbar fjädring

* stolen skall ha en stabil och robust konstruktion

Specifika krav på stolen (justermäner):

* Hela stolen skall gå att justera ungefär 30 cm i längsled från 65 cm till 95 cm

från p-punkten till sittdynans bakkant alt ryggstödets insida (ryggstödet i

lodrät läge).

* Sittdynans höjd, skall gå att justera ungefär 15 cm ihöjdled från 35 cm till

50 cm över p-punkten i Z-led.

* Sittdjupet skall gå att justera från ungefär 35 till 55 cm. dvs 5-10 cm luft

mellan knäveck och stolens framkant.
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* Sittdynan skall gå att vinkla ungefär +2°(1utning framåt) - -10°(lutning

bakåt) i förhållande till vertikalplanet.

* Ryggstödets vinkel mot vertikalplanet skall gå att variera 90° - 120°.

* Ryggstödet skall gå att justera i höjdled ungefär 10 om för att passa in

svank- och nackstöd.

* Annstöden skall gå att justera ungefär 15 cm i höjdled (15 - 30 cm över

sittplanet) och i sidled för att passa bredaste (ungefär 50 cm) och smalaste

förare (ungefär 35 cm).

* Stolen skall gå att vrida 90° (biljetthantering) vridningen skall göras så att

frigången knän skall klaras för största föraren (sittdjup ungefär 75 cm) och

så att stolen går fri från vänster manöverpanel.

* Nackstödet skall ge stöd upp till minst ögonhöjd på längsta föraren (ungefär

95 cm över sittplanet).

* Svankstödet bör kunna justeras i både höjd och djupled, egentligen

förhållandet svankstöd - nackstöd. Det är viktigt att svankstödet kan passas

in rätt. Speciellt kan det vara svårt för korta personer att få svankstödet i rätt

höjd.

För att avlasta ryggen effektivt och ge ett gott sidostöd bör densiteten i ryggstödets

stöppning variera (hårdast nertill och mjukare uppåt). Även stoppningen i Sittdynan

bör variera så att framkant på sätet blir mjukt.

1.4 Pedalställ

Ett justerbart pedalställ skulle kunna minska kraven på justerbarhet hos stol och ratt.

Det skulle dessutom göra det möjligt för förarna att ställa in samma sikthöjd, vilket

skulle vara en fördel. Jämför kraven på sikt och våld och hot om våld. Vi har bedömt

möjligheterna till att förverkliga ett justerbart pedalställ som mycket små. Därför

kraven utgår från ett fast pedalställ men med justerbara vinkelutslag för gaspedalen.

Krav på pedalställ:

* Gaspedalen skall utformas och placeras så att föraren kan få stöd för foten av

golvet, dvs gaspedalens pivotpunkt skall vara så nära golvet som möjligt

helst i samma plan som golvet men max. 5 cm över golvet.

* Gaspedalens vinkelutslag bör vara justerbart för att prova vilka vinklar som

är bekvämast. Utgångsläget bör vara en maxvinkel (uppsläppt läge) på 30°

och en minvinkel nära noll. Detta skulle ge en förbättrad sittställning,

specith för korta förare.
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1.5 Ratten

Rattens storlek bör minskas så att den blir mer lik en personbils ratt 30 - 40 cm. Detta

underlättar möjligheterna för förarna att fmna alternativa sittställningar (se även

kravspecifrkationen för krocksäkerhet). Ratten bör gå att justera oberoende i längs och

höjdled. En horisontell ratt kräver mindre kraft men en vertikal ratt medför ökad

snabbhet i rotationen. En vinkel mellan 50 - 60 ° (rattstångens vinkel mot

horisontalplanet) anses vara en rimlig kompromiss. Man bör mäta uppvilka krafter

som behövs för att styra med resp. utan servo i den aktuella busstypen och jämföra

detta med data över maximala krafter för den aktuella förargruppen. I detta fall är det

de minst starka förarna som är dimensionerande.

Krav på ratten:

* enkel och säker justering (enhandsreglage)

* justering skall göras på ett trañksäkert sätt

* oberoende steglös justering längs x- och z-axlarna (längs och höjdled) på

ungefär 20 cm

* steglös vinkeljustering av ratten på ungefär 40° (35° - 75°) nominellt 55°;

rattstångens vinkel mot horisontalplanet

* rattstången bör ges en sådan utformning att den inte inverkar negativt på

frigången för förarens knän

1.6 Räckvidder, placering av manöver- och kontrollorgan

Krav på manöver- och kontrollorgan:

* reglage skall placeras så att man tar hänsyn till förare med minsta

räckvidden (se bilaga 1 figur 6, 7 och 8)

* manöver och kontrollorgan (se Normbuss) skall placeras efter någon tydlig

form av prioritering, mer om detta i kravspecifrkationen för

informationsöverföring

* justerbart betalningsbord och biljettmaskin (engreppsreglage)
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2. FÖRSLAG TILL TEKNISKA LÖSNINGAR
Följande förslag till lösningar bör kompletteras med några provuppstållningar samt

CAD-bilder för att gestalta några alternativa lösningar. Detta bör göras inom ramen

för EDGs engagemang Detta kan göras under tiden som byggbeskrivningen

utformas.

2.1 Måttuppgifter på förarplatsen i den aktuella låggolvbussen; före

ombyggnad

(obsl ungefärliga uppgifter):

* Skännvägg - p-punkt golvnivå 91 cm

ryggstödsnivå 122 cm

* Skännvågg - frontruta 156 cm

* Bredden på förarplatsen 103 cm

* Takhöjd 211 cm

* Nivåskillnad (golv) förare - passagerare 24 cm

* Stolen:

Sittdynans höjd över golvet (obelastad, kant) 5 cm 48 - 53 cm

Längsled (insidan av ryggstödet - p-punkten) 20 cm 68 - 85 cm

* Ratten:

Vinkeljustering (rattstångens vinkel mot horisontalplanet) 68 - 85 °

Längsledsjustering (i rattstångens riktning) 2,8 cm

* Gaspedal:

Vinkel mot horisontalplanet: 34° - 53°

Avstånd rattcentrum - mitten på pedalen 26 cm

2.2 Skärmväggen

Skärmväggen skall göras justerbar i experimentbussen. Skärmväggen på den aktuella

bussen bordegöras tunnare för att spara utrymme. Ett utrymme för kläder och annan

personlig utrustning och som inte inkräktar på det totala förarutrymmet skall finnas

tillgängligt. Golvet bör höjas så att föraren kommer i samma höjd som de stående

passagerarna. Krav och förslagen till åtgärder bör stämmas av mot kraven från sikt,

våld och design.
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2.3 Förarstolen

På marknaden finns en mängd olika stolar tillgängliga, men ingen uppfyller ovan

ställda krav. Många är avsedda för lastbilar, men går säkert att anpassa for att uppfylla

kraven. I kravspeciñkationen för klimat rekommenderas BE-GEs Airvent stol. En

modifierad BE-GE stol skulle kunna vara ett alternativ. Men även leverantörer av

andra stolar (GN, Recaro, Scheele-Man, Ahmné och Grammer) borde kontaktas. Krav

och förslag bör stämmas av mot kraven på krocksäkerhet, sikt, klimat, vibrationer och

design.

Av de kroppsmått som ges i bilaga 1 kan man sluta sig till att nivåskillnaden mellan

förarplatsens golv och passagerarutrymmet borde vara ungefär 50 cm för att föraren

skall komma i samma höjd som passagerarna. I tabell 2 fmner man att blickhöjden

(sittande) varierar mellan ungefär 95 cm och 130 cm och i tabell 1 ser man 95%

svenskens blickhöjd (stående) varierar mellan ungefär 145 cm och 180 cm.

Förarplatsens golv borde således höjas ungefär 25 cm.

Det ñnns en trögelastisk luftgenomsläpplig skumplast, Tempur, som används i

medicinska sammanhang för tryckavlastning. Materialets densitet är värmeberoende.

Eventuth kan detta material användas i stoppningen.

2.4 Rätten

Ratten skall bytas ut mot en mindre ( cirka 40 cm i diameter) och ratten borde gå att

justera ungefär 20 cm i höjd och 20 cm i längsled oberoende. Helst skulle det vara

möjligt att prova olika rattar under utvärderingen. Rattkolonnen skall bytas ut.

Dessutom borde den ges en sådan utformning att den inte inskränker frigången for

FFV Autotech har en rattkolonn som klarar en vinkeljustering på 32° och en

längsjustering på 100 mm. En förfrågan bör göras om FFV eller annan tillverkare kan

klara kraven ovan. Krav och förslag bör stämmas av mot kraven på krocksäkerhet och

design. Detta åtgärdsförslag bör diskuteras med busstillverkaren.

2.5 Pedaler

Gaspedalens pivotpunkt skall sänkas så att den ligger i golvplanet, vinkelutslaget

skall göras justerbart. Kontroll måste göras 'så attdet inte blir för stor nivåskillnad

mellan gaspedal och bromspedal. Detta förslag till åtgärd bör stämmas av med

busstillverkaren.
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2.6 Räckvidder

Justerbart betalningsbord installeras på grinden. Det bör kontrolleras att manöver- och

kontrollorgan ligger inom räckhåll, enligt funktionskraven. Åtgärder vid behov i den

aktuella bussen.

3. METODER FÖR TESTER OCH UTVÄRDERINGAR

Det finns ett antal metoder (EMG, kompression av ryggdiskar, tryckbelastningar,

subjektiva bedömningar, osv.) för att utvärdera (sittande) arbetställningar.

Möbelinstitutet har utvecklat metoder för att utvärdera stolar. Från tidigare studier vet

vi att ett viktigt problem är att förarna inte ställer in stolen rätt bl a beroende på dåligt

placerade reglage. Den mätutrustningen som anvädes i VTIs bussattrapp (etapp 2)

fmns inmonterad i den buss som skall byggas om. Alla reglage förses med skalor så

att enkla manuella avläsningar kan göras för att studera hur reglagen används.

Attitydundersökningar görs bland förarna för att få ett grepp om inställningen till

förändringarna. Någon uppföljning av långsiktiga förändringar (sjukfrånvaro etc)

ligger inte inom ramen för detta projekt. Vilka metder som slutgiltigt skall användas

av de som anges ovan får beslutas senare. En blandning av subjektiva och objektiva

mått kommer att användas.

4. MOTVERKAR/SAMVERKAR MED

Måttsättningen av förarplatsen är ett område som är starkt kopplat till många av de

andra områdena. Krav på tillräckligt utrymme kan ställas från ett krocksäkerhets-

perspektiv lika väl som från ett ergonomiskt. Sikten från förarplatsen beror till stor

del på hur föraren sitter. Kraven på säkerhet kommer i flera fall att samverka med

måttsättningen, men när det gäller placering av manöver och kontrollorgan

(räckvidder) kan kraven vara motstridiga. Kraven på sikt kan i vissa stycken

motverkas av kraven på måttsättning speciellt om det visar sig möjligt att utforma

förarplatsen med utgångs punkt från en större frihet när det gäller att välja

körställning. Kraven på informationsöverföring samverkar att i stort sett med kraven

på måttsättning. Kraven m a p belysning, buller, vibrationer, klimat och luftkvalité

kan till stora delar formuleras oberoende av kraven på måttsättning. Kraven på

design bör inte motverka kraven på måttsättning.
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5. KOSTNAD FÖR ÄTGÄRDEN
Uppgifter saknas för att beräkna kostnaden. Detta avsnitt får kompletteras med

uppgifter från UB.

6. NYTTA MED ÄTGÄRDEN A
Denna fråga kan inte säkert besvaras innan åtgärden utvärderats. Men om man gör en

relativ uppskattning av nyttan med skärpta krav när det gäller måttsättningen så bör

den bli tämligen stor då just sjukskrivning som har sin orsak i dåliga arbetsställningar

är ett stort problem.
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Kravspeciñkation

för

informationsöverföring

0 BUSSFÖRARES INFORMATIONSUTBYTE

0.1 Allmänt

Bussförarens utbyte av information sker i princip med fyra olika "motparter":

- den omgivande trafikmiljön

- fordonet, i detta fall bussen

- passagerarna

- trafikledningen.

Information från/till den omgivande trafiken och fordonet är grundläggande för att

bussföraren ska kunna utföra sin primära uppgift, att köra bussen. Den information

som är nödvändig och önskvärd för själva köruppgiften skiljer sig inte i någon större

utsträckning mellan förare av olika fordonstyper. Att ge service (främst information) i

olika form till passagerarna är däremot en uppgift som väsentligen skiljer

bussförarens situation från de flesta andra fordonsförares situation.

Informationsutbytet med passagerarna läggs till själva köruppgiften och kan ske både

under färd (samtidigt med köruppgiften) och vid stillastående. Ytterligare en uppgift

som (än sålänge) skiljer bussförarna (särskilt i stadstrañk) från de flesta andra

fordonsförare är att de har att samspela med någon form av trafikledning. Också detta

informationsutbyte kan ske samtidigt som båda eller någon av de tidare nämnda

uppgifterna aktiv körning och passagerarservice, eller vid stillastående utan

passagerarkontakt.

Trañkmiljön

Informationen från den omgivande trañkmiljön är till största delen visuell och

inhämtas av föraren via vindrutan. (Nödvändiga krav för optimal sikt ställs i avsnittet

"Sikt".) Exempel på information som föraren inhämtar genom vindrutan vid körning i

känd stadsmiljö (stadsbuss) är 1) vägytans beskaffenhet och vägens sträckning för att

kunna anpassa hastigheten och hålla sig på vägen, 2) budskap från skyltar och

signaler för att kunna följa lagar och regler och samspela med andra trafikanter, 3)

information om andra trafikanters avsikter och beteende för att t ex hålla tillräckligt

avstånd vid kököming, stanna vid övergångsställe, byta körfält osv. Viss information

från trañken överförs akustiskt, t ex varning vid jämvägsövergång och för

utryckningsfordon. Föraren informerar sin omgivning via blinkers, signalhorn,

bromsljus, inbromsning etc. Olika typer av system för att hjälpa föraren med de

uppgifter som nämnts här är under utveckling, bl a i de Europeiska

forskningsprojekten PROMETHEUS och DRIVE. Rekommendationer om t ex
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lämpligt avstånd till framförvarande, lämplig hastighet, signalstatus i ett antal

korsningar framåt i färdriktningen kan alltså i framtiden komma att presenteras

"artificiellt" (visuellt, akustiskt, taktilt) för föraren parallellt med att hon/han inhämtar

information på konventionellt sätt;

Fordonet

En mängd information av varierande slag och prioritet ges idag till föraren via visuell

visning på instrumentpanelen. Exempel på information som är relevant för

köruppgiften är aktuell hastighet via hastighetsmätaren, aktuellt motorvarvtal,

indikeringar för blinkersaktivering, helljusaktivering, dörröppning mm, status för

olika fordonssystem som bromsar, temperatur, bensin, oljetryck mm och

varningslampor. Information om hastighet, vägytans beskaffenhet och läget på vägen

överförs, förutom via visuella "cues" och hastighetsmätare, även taktilt

(kraftpåkänning och vibrationer) till föraren via fordonet. Föraren kontrollerar

fordonet via ratten och pedalerna, ställer in och styr olika funktioner med hjälp av

rattar, spakar och knappar.

Passagerarna

Under körning har föraren att upptäcka passagerare som väntar vid en hållplats och

också "förstå" om dom önskar åka med den aktuella bussen eller inte. Under färd ska

föraren även uppmärksamma att passagerare önskar stiga av, och informera

passagerarna om nästa hållplats. Förarens uppgift att "serva" passagerarna innefattar

att ge information tex om biljettpriser, linjesträckning, tidtabell mm. Den senare

typen av dialog förs främst under stillastående, men kan förekomma under körning.

Trafikledningen

Från trafikledningen får föraren information om aktuella trafikförhållanden, främst

sådana som rör den egna uppgiften men också av mer allmänt slag för att ha över-

blick, vilket är viktigt för passagerarservicen. Informationen kan handla om

besvärliga förhållanden som halka på specifika platser, att "passa" annan buss, att

buss på anslutande linje är försenad, att gata ingående i den linjesträckning man kör

på av någon anledning avstängts och omledning blivit nödvändig. Den erhållna

informationen ska i många fall vidarebefordras till passagerarna. Trafikledningen är

dessutom förarens möjlighet att nå omvärlden och påkalla hjälp i nödsituationer eller

då andra problem t ex fordonsfel uppstår.

0.2 Information till föraren

En grundläggande princip då "artificiell" information ska presenteras för

fordonsförare är att detta inte får störa förarens inhämtning och bearbetning av

information den konventionella vägen, dvs från den omgivande trafikmiljön och via

naturliga taktila "cues". Att ge "extra" information som avleder uppmärksamheten

kan vara särskilt olämpligt och medföra överbelastning i kritiska situationer.
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Sex viktiga frågor att ställa

Varför information?

Det måste finnas ett klart uttalat syfte varför viss information ges till bussföraren samt

någon idé om troliga konsekvenser. Hänsyn måste tas både till säkerhetsaspekter och

förarkomfortaspekter. Eftersom absoluta normer för säker och komfortabel körning i

hög grad saknas bör ett informationstillskott åtminstone inte leda till en försämring

utan helst till en förbättring i något avseende.

Vilken information?

Budskapets innehåll och innebörd måste klargöras. Det kan vara en ren upplysning

som ges, vilken to m kan vara redundant men ändå befogad för att verkligen göra

föraren uppmärksam på något som inte händer så ofta, inte brukar gälla under denna

tid, dessa förhållanden etc. Budskapet kan också vara en varning, dvs ange att en

gräns har passerats, eller ett råd som talar om hur föraren kan lösa ett uppkommet

problem, eller en order som måste följas för att något dramatiskt eller oreparabelt ska

inträffa. Kombinationer av infonnationstypema kan förekomma och olika nivåer kan

särskiljas när det gäller informationsinnehållet.

Här ges exempel på vad som kan presenteras för en förare av en stadsbuss då problem

uppstår.

Nivå 1: Föraren informeras om typ av problem. "Storgatan är oframkomlig" eller

"Bromssystemet fungerar inte".

Nivå 2: Föraren informeras om typ av problem och om orsaken till problemet.

"Storgatan är oframkomlig, olycka" eller "Bromssystemet fungerar inte, för lite

bromsvätska".

Nivå 3: Föraren informeras om typ av problem, om orsaken till problemet och om

lämplig åtgärd för att lösa problemet. "Storgatan är oframkomlig, olycka, från

Stortorget kör Tvärgatan, Parallellgatan och Mellangatan åter till Storgatan" eller

"Bromssystemet fungerar inte, för lite bromsvätska, stanna och tillkalla hjälp/ny

buss".

Lämplig nivå på informationsinnehållet bestäms i hög grad av förarens erfarenhet

och kunskap.

Mängden information?

Mängden information som föraren erhåller vid varje presentation måste vara "lagom"

utifrån de förutsättningar föraren har och som situationen medger. För lite information

eller information som upplevs som oväsentlig/obefogad kan upplevas negativt och

leda till tristess, ointresse, dålig uppmärksamhet och dålig beredskap. För mycket
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information kan leda till överbelastning, delad uppmärksamhet, stress, glömska och

liknande negativa effekter.

För informationspresentation som kräver att föraren tittar direkt på en display av

något slag finns en tumregel . Denna säger att inhämtning av budskapet inte ska kräva

mer än tre fixeringar och att varje fixering inte bör vara längre än 1.0 sekund, med

absolut maximum 1.3 sekunder. Den tid det tar att inhämta budskapet beror

naturligtvis inte enbart på mängden, utan också på hur, var och när informationen

presenteras.

Hur presentera information?

I vilken sinnesmodalitet informationen ska ges, visuellt, akustiskt, eller kanske taktilt

(och varför inte via lukten eller smaken) måste övervägas. Eftersom fordonskörning i

grunden är en visuell uppgift bör övriga "kommunikationskanaler" övervägas. Senare

tids forskning ger vissa riktlinjer för val av sinnesmodalitet. När föraren kör i en

komplex trafikmiljö är akustisk information att föredra, eftersom den då inte medför

visuell distraktion. Av samma skäl är akustisk information att föredra i okända

trañkmiljöer, medan det är lättare att hantera visuell information, samtidigt som man

kör, om omgivningen är välkänd. I mindre komplexa trañkmiljöer kan visuell

information också användas. Ett alternativ är att presentera både visuell och akustisk

information. Akustisk information kan då lämpligen indikera förändringar just då de

inträffar, medan den visuella informationen mer tjänar som en back-up. Med parallell

presentation kan också individers olika preferenser tillmötesgås. Information relaterad

till styrning skulle kunna ges taktilt via ratten, och information relaterad till

hastigheten skulle kunna ges taktilt via gaspedalen eftersom det är med hjälp av dessa

reglage erforderlig åtgärd kommer att utföras och alltså en logisk koppling föreligger.

Grundläggande varseblivningskn'terier kan användas vad gäller aspekter som storlek,

kontrast, proportioner, läsbarhet osv för visuell information och frekvens, tonhöjd,

meddelandelängd, hörbarhet osv för akustisk information. Riktlinjer för sådana

kriterier går att finna i gängse ergonomilitteratur. (För exempel, se separata blad).

Informationen kan med fördel överföras i kodad form. För visuell information kan

färger, symboler och bilder användas. För akustisk information kan tonsignaler och

talade kommandon användas.

Symboler är ett bra och snabbt sätt att överföra visuell information förutsatt att de

utformas på ett lättbegn'pligt och logiskt sätt, som stämmer överens med användarens

(förarens) föreställningar. Ett exempel: Om en konstruktör och en oteknisk förare

skulle skapa en symbol för växellådan skulle ett möjligt/troligt utfall kunna vara att

konstruktören ritar en symbol som visar växellådans inre, tekniska mekanism, medan

den otekniske föraren ritar en Växelspak som är mer kopplad till användningen under

köruppgiften, kanske i form av själva spaken eller schemat över de olika växellägena.

Lena Nilsson, VTI 11 december 1992 Sida 38



Förarplats i buss, etapp 3 Kravspecifikation, information

Tester av användarnas symbolförståelse och symboltolkning bör alltså utföras.

Rörliga bilder bör inte presenteras kontinuerligt under färd.

Grundläggande kommandon kan med fördel användas för akustiska meddelanden om

de kan göras "enordiga" och entydiga. Det sätt på vilket meddelandet sägs verkar ha

betydelse för förarens agerande. Kvinnlig kontra manlig röst är en aspekt. En annan är

med vilken grad av "bestämdhet" kommandot sägs. Ett meddelande som sägs mycket

bestämt kan leda till den så kallade "kommando effekten", dvs att föraren vekställer

uppmaningen utan att först se sig omkring i trafiken (plötsligt byter körfält och

blinkar först efteråt) och därmed kan sätta medtrafikantema i svårpredicerade

situationer. Med kritiskt val av kommandotyp och god kommandoutformning kan

sådana risker minimeras.

Människans sinnesorgan är konstruerade för att registreraförändringar. Rörelser,

höga toner med kort varaktighet och starka ljuseffekter drar därför nästan automatiskt

till sig människors uppmärksamhet. Detta bör man utnyttja då man snabbt och med

hög prioritet vill påkalla uppmärksamhet, dvs som vamingssigaler eller för att påtala

att information av högsta prioritet presenteras visuellt.

När presentera information?

Naturligtvis ska information presenteras bara då den är befogad för den aktuella

uppgiften eller i den aktuella situationen. En specifik information kan vara viktig för

vissa förare, under vissa förhållanden eller tider, vid utförande av vissa uppgifter

medan den utgör störande brus för andra förare, under andra förhållanden eller tider,

vid utförande av andra uppgifter. Information kan i princip ges på tre olika sätt:

- kontinuerligt

- situations-/händelsestyrt

- på förarens begäran.

Information som presenteras måste ges med rätt "timing", inte för tidigt men i

tillräckligt god tid för att föraren ska hinna uppfatta den, bearbeta den och om

nödvändigt vidta lämplig åtgärd innan det är för sent. Ingen information alls kan vara

bättre än för sent given information. Vi vet ganska lite om konsekvenserna av hastigt

påkallade åtgärder. Det måste också beaktas att dagens och framförallt morgondagens

tekniska informationssystem för att underlätta för föraren kan ha snabbare

"reaktionstid" än människan. Vi bör alltså försöka undvika att störa föraren i en

påbörjad loop, informationsinhämtning-informationsbearbetning-beslut-åtgärd-

informationsinhämtning-infonnationsbearbetning-ev modifiering-osv, genom att

informera om saker föraren redan känner till och försöker åtgärda. Detta kan leda till

delad uppmärksamhet, frustration och att föraren känner sig övervakad.

Var information?

Informationen ska presenteras så att föraren kan uppfatta (se, höra, känna) den från

alla möjliga sittställningar och i alla förekommande ljus- och ljudförhållanden.

Lena Nilsson, VTI 11 december 1992 Sida 39



Förarplats i buss, etapp 3 Kravspecifikation, information

Kraven på att flytta blicken från trafiken för att ta emot information bör minineras. Ett

sätt att uppnå detta kan vara att presentera informationen i vindrutan med hjälp av en

Head-Up Display (HUD). Endast enkla tecken och symboler som ska visas tillfälligt

bör dock presenteras via HUD.

0.3 Information från föraren

Förare av stadsbuss har en relativt tät och komplex trafik omkring sig. Föraren

kommunicerar då lämpligen med omvärlden via talade meddelanden. Förprogramme-

rade knappar och reglage kan dock vara en bättre lösning för vissa funktioner och

anrop främst till ledningscentralen, exempelvis nödanropsknapp. Även inlästa

hållplatsutrOp för en linjesträckning skulle kunna aktiveras av föraren genom

sekvensiell tryckning på en hållplatsknapp.

0.4 Samordning/prioritering av information

Från det som sagts ovan inses att antalet informationskällor i bussen och trafiken är

stort. Det är också troligt att antalet kommer att öka i takt med att nya tekniska

hjälpfunktioner introduceras. Enligt flera prognoser kommer olika grupper av

yrkesförare att vara dom som först konfronteras med nya informations- och

hjälpsystem i sina fordon. Det är då viktigt att använda de nya möjligheter tekniken

ger till att hjälpa föraren att bättre prioritera och selektera den enorma mängd

information som finns tillgänglig, så att minimal men tillräcklig information till sist

presenteras för föraren.

1. FUNKTIONSKRAV

* Föraren ska kunna se/läsa visuell information från alla möjliga sittställningar,

och ej behöva ändra ställning för att kunna ta del av informationen.

* Föraren ska kunna se/läsa visuell information under alla förekommande

ljusförhållanden (motljus, skymning etc) utan att ändra ställning för att klara

detta.

* Ljusstyrkan hos visuella displayer ska vara variabel, automatiskt eller

manuellt.

* Föraren ska kunna höra akustisk information under alla förekommande

ljudförhållanden.

* Föraren ska kunna höra akustiska meddelanden från alla möjliga

sittställningar.
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* Ljudstyrkan på akustisk information ska vara variabel, automatiskt eller

manuellt.

* Endast information som är relevant för aktuell deluppgift (just här, just nu) bör

presenteras. Aktuell deluppgift kan vara komponenter i köruppgiften

(hastighetsval, avståndshållning etc), röra passagerarkontakten osv.

Informationen bör alltså selekteras bättre än idag, så att mindre

information visas samtidigt och kontinuerligt.

* Information om olika fordons- och systemfunktioner behöver inte presenteras

kontinuerligt sålänge de fungerar på avsett sätt, ligger inom satta normal-

intervall. Bensinmätare, temperaturrnätare, tryckmätare är exempel på

instrument vars information skulle kunna ges endast då gränsvärden passeras,

och då i form av en varning.

* Tillgänglig information bör dock vara möjlig för föraren att kalla upp,

personliga preferenser kan på så sätt tillgodoses.

* Reglage för att kalla upp information ska placeras så att föraren lätt kan

aktivera dem från alla sittställningar.

* Reglage för att kalla upp information bör utformas så de kan särskiljas

visuellt, men också med hjälp av känseln utan att föraren behöver titta (yta,

relief).

* Reglage för att aktivera olika funktioner (dörrar, belysning, nigning och

liknande) bör utformas så de kan särskiljas visuellt, men också med hjälp av

känseln utan att föraren behöver titta (yta, relief).

* Reglage för att aktivera olika funktioner (dörrar, belysning, nigning och

liknande) bör placeras inom förarens räckvidd från alla sittställningar.

* Visuell information bör placeras centralt i förarens siktfält, så högt som

möjligt på panelen.

* "Samma" information ska alltid placeras på samma plats.

* Visuell information ska kräva max 3 fixeringar att inhämta. Varje fixering ska

inte vara längre än 1 sekund.
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* Använda symboler ska ha logisk koppling till meddelandet. Detta innebär att

symbolerna direkt ska förstås av alla förare även om dom presenteras mycket

sällan.

* Föraren måste alltid kunna förvissa sig om att "informationssystemet" är

aktiverat och fungerar, eller är ur funktion helt eller delvis. Vid partiell

felfunktion bör information ges om vad som fallit bort samt lämplig åtgärd på

grund av bortfallet.

* Muntlig information till passagerarna under körning bör kunna ske genom att

föraren pratar "rakt ut".

* Föraren måste alltid kunna förvissa sig om att kommunikationskanalen till

ledningscentralen är aktiverad och fungerar, eller är ur funktion.

* Föraren bör kunna nå ledningscentralen från alla delar av bussen.

* Föraren måste kunna förvissa sig om att inga trafikanter eller föremål befinner

sig inom bussens närzon, särskilt vid avgång från och angöring av hållplats.

* Föraren måste kunna informera sig om vad som händer i bussen.

2. FÖRSLAG TILL TEKNISKA LÖSNINGAR
* För presentation av visuell information föreslås en integrerad "multi screen"

placerad i förarens centrala siktfält.

* Selektion och prioritering av den information som ska presenteras görs med

hjälp av mjukvara utifrån utarbetade strategier.

* Presenterad information skapas med hjälp av mjukvara utifrån data från

aktuella sensorer och satta normalgränser.

* Allvarlig varningsindikering kan presenteras på en HUD och kanske parallellt

också via akustisk signal. Orsak och åtgärd anges på "multi screen".

* Gruppering av informationen har fördelar. Specifika sektioner av "multi

screen" kan reserveras för vissa typer av information.

* Önskemål om avstigning nästa hållplats kan indikeras på HUD, kanske också
med akustisk signal.
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* Reglage för aktivering av vissa funktioner (exempelvis dörrar, belysning,

nigning, inlästa hållplatsutrop) kan med fördel placeras på ratten. Relief

utformning för känseligenkänning kan vara en lösning.

* Mikrofon-konfiguration med variabel riktningskänslighet för att plocka upp

förartal av normal samtalsstyrka från olika punkter (sittställningar).

* Kameror kan användas för att "se" om trafikanter eller föremål finns inom

bussens närzon. Informationen kan presenteras (kanske stiliserat , kodat eller i

symbolform) på "multi screen".

* Indikering att "informationssystemet" fungerar alternativt är ur funktion (helt

eller delvis) bör ges.

* Indikering att kommunikationskanalen till ledningscentralen fungerar

alternativt är ur funktion bör ges.

3. METODER FÖR TESTER OCH UTVÄRDERINGAR
Absoluta normer för säker körning, för föraren komfortabel körning och bästa

samspel med passagerarna existerar inte. Utvärderingen av informationsöverföringen

måste därför vara relativ, dvs nya lösningar jämförs med befintliga lösningar i

realistiska körsituationer. En ny lösning får då åtminstone inte leda till försämring.

Det är av yttersta vikt att de mått som används är relevanta. Som mått kan

säkerhetsrelaterat körbeteende, arbetsbelastning och stress registreras. Förarnas

åsikter och upplevelser är naturligtvis av stort värde och bör insamlas liksom deras

subjektiva skattningar av specifiserade aspekter. Upptäckt och tolkning av

information bör studeras liksom felfrekvens, typ av fel och konsekvens av fel i

infonnationstolkningen. Val och utförande av manövrer initierade av presenterad

information/varningar är andra viktiga variabler. Särskilt viktigt är att

förutsättningarna för förståelse och korrekt tolkning av symbol- och signalkandidater

klargörs innan de införs. Sådana studier kan delvis göras i laboratoriemiljö.

4. MOTVERKAR/SAMVERKAR MED

Kraven på informationsöverföringen påverkar kraven på belysning och lj udmiljö.

Visuell information måste presenteras på ett sätt som inte påverkar sikten negativt,

och därmed försämrar förarens möjligheter till konventionell informationsinsamling.

Rattens position och storlek och en mer variabel sittställning påverkar placeringen av

visuell information. Akustisk överföring kan då vara ett alternativ.
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5. KOSTNAD FÖR ÅTGÄRDEN
Kostnaderna för de föreslagna lösningarna är mycket svåra eller omöjliga att

uppskatta. Komponenterna i det skisserade inforrnationssytemet finns inte i lager för

att direkt installeras i bussen. För att skapa många av funktionerna krävs varierande

grad av utvecklings- och utvärderingsarbete. Det bör ändå övervägas att redan nu

starta ett mer långsiktigt förändringsarbete.

6. NYTTA MED ÅTGÄRDEN
Nyttan med nya lösningar för informationsöverföring kan bedömas först efter

utvärderingsfasen, där även långtidseffekter bör beaktas. Syftet, att Öka förarnas

tillfredsställelse i arbetet genom att reducera stress och överbelastning med hjälp av

ett bättre anpassat informationsutbyte, speglar i viss mån den möjliga nyttan. En

bättre förarsituation bör i sin tur kunna leda till ökad trafiksäkerhet, högre effektivitet

och lägre sjukfrånvaro.
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Kravspeciñkation

för

kollisionssäkerhet

1. Allmänt
Detta avsnitt har en lite annorlunda uppläggning än de Övriga, men samtliga punkter

(funktionskrav till nytta) finns med för varje åtgärdsförslag. Dessutom finns en

prioritering av föreslagna åtgärderna (punkt 7) inom området med. I vissa fall har

även åtgärder för passagerarna tagit med.

Buss är det fordonsslag, som i förhållande till mängden åkande och antalet

passagerarkilometer, kanske är det sämst reglerade fordonet vad gäller

kollisionssäkerhet. Bussens goda olycksstatistik får i första hand tillskrivas

yrkesskickligheten hos det stora flertalet av landets busschaufförer samt bussens höga

vikt och det faktum att merparten av bussarna framförs i relativ låg fart i tätortstrafrk.

Trots utvecklingen av dagens moderna bussar får man anse att fordonet u_r

krocksäkerhetsaspek_t skulle vinna mycket på att snegla på hur andra fordonsslag

utvecklats under senare år samt att aktivt tillämpa flera av ECE-reglementena, ex vis

ECE 66, ECE 21 och ECE 80. Det enda som talar för bussens säkerhet är egentligen

dess höga egenvikt.

Bussen kan tänkas förbättras på två olika sätt, dels redan på konstruktionsstadiet, dels

genom förbättringar av befintliga konstruktioner. På lång sikt önskar man givetvis att

ökad säkerhet skall byggas in redan från busstillverkaren, men i dagsläget, och

särskilt i detta projekt, är det mera realistiskt att arbeta utifrån principen att bygga om

befintliga konstruktioner. Av den anledningen begränsas troligen möjligheterna att

genomföra en del av nedanstående förslag. Trots detta anser jag det vara av vikt att

nedan beskriva även relativt omfattande förändringar eftersom min förhoppning är att

dessa skall införas på sikt.

Två infallsvinklar kan tydligt särskiljas när man närmare studerar bussen ur

kollisionsaspekt, nämligen chaufförens säkerhet och passagerarnas säkerhet. De båda

kategorierna exponeras för delvis olika risker och bör därför skyddas på delvis olika

sätt. Förarplatsen är extremt utsatt pga dess placering längst fram och närmast

mötande trafik samt bussens totala avsaknad av deformationszoner. Låt oss därför

börja med några detaljer viktiga för att öka busschaufförens säkerhet.

2. Förarstolen
Förutom att förarstolen skall vara bekväm och ergonomiskt riktig skall den helt

självklart skydda hela kroppen, dvs även inkludera ett huvudstöd eller i dagligt tal

nackskydd.
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1. Funktionskrav: Skydda föraren från hög nackbelastning vid påkörningssituationer,

särskilt bakifrån.

2. Förslag till teknisk lösning: Högt ryggstöd alternativt ryggstöd med extra

huvudskydd. Finns färdiga sysem att köpa.

3. Metod för test och utvärdering: Krav som för personbil, dvs ECE R. 21 Invändiga

fordonsdetaljer samt tillämpliga delar av ECE R. 17.

4. Motverkar/samverkar med: Samverkar med förarstol, bälte, bältesförsträckare,

airbag.

5. Kostnad: ?

6. Nytta: Minskar risken för nackskador, sk Whiplash.

7. Prioritet: Hög prioritet, nödvändig åtgärd.

3. Bälte
Förarmiljön i en buss får ur säkerhetssynpunkt anses som mycket spartansk. En

mycket upprätt sittställning i kombination med stora glasytor, en stor ratt, närheten till

andra för huvudet farliga islagszoner (mellanvägg, avgiftsapparatur mm) i

kombination med närmast obefintliga deformationszoner gör föraren extremt utsatt

vid ev kollisioner. Bälte skulle avsevärt förbättra säkerheten för föraren. För de allra

flesta av oss är det en självklarhet att använda bälte i personbil. Lika självklart borde

det vara att använda bälte i en buss, vilken ju rent tekniskt och juridiskt både kan och

får framföras i farter liknande de som gäller för personbil. Erfarenhet från ett antal

bussolyckor visar på mycket svåra konsekvenser för föraren vid kollision. Särskilt för

föraren kan man dessutom anse att bältet fyller en dubbel funktion, dels genom att

skydda vid ev kollision, dels, och kanske minst lika viktigt, hjälper bältet föraren att

sitta kvar i förarsätet vid häftiga undanmanövrar. Det senare ger föraren en möjlighet

att till fullo koncentrera sig på trafikmiljön. Flera företag har visat upp lösningar med

integrerat trepunkts rullbälte i stolar, dvs bältesfästpunktema direkt i stolen, och även

luftfj ädrade förarstolar med integrerat rullbälte finns på marknaden.

1. Funktionskrav: Skydda föraren från att slungas in i ratt och ruta vid kollision.

2. Förslag till teknisk lösning: Trepunkts rullbälte integrerat i förarstolen. Finns

färdiga system att köpa.

3. Metod för test och utvärdering: ECE R. 14, 16 och 17. Eventuellt lägre krockpuls

enligt ECE R. 80.

4. Motverkar/samverkar med: Samverkar med förarstol, bältesförsträckare, ratt,

airbag, instrumentbräda och övriga islagszoner.

5. Kostnad: ?

6. Nytta: Det mest effektiva skyddssystemet. Ger optimalt skydd redan vid låga

farter.

7. Prioritet: Högsta prioritet, den mest kostnadseffektiva åtgärden.

4. Bältesförsträckare

Mekaniska eller pyrotekniska bältesförsträckare förbättrar funktionen hos bältet högst

avsevärt. Framför allt eliminerar bältesförsträckaren slack i bältet. Bältesslack orsakas
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av faktorer som bandpackning i bältesrullen, tjocka kläder och/eller det faktum att

bältet inte spänts manuellt efter det att det blivit påtaget. En sensor av något slag

känner av retardationskraftema i en kollision och utlöser därvid en mekanism som

spänner åt bältet i inledningsskedet av kollisionen.

1. Funktionskrav: Begränsar slack i bältessystemet.

2. Förslag till teknisk lösning: Mekanisk eller elektronisk sensor vilken känner av

krock och därvid utlöser en fjäder eller pyroteknisk laddning som drar åt

bältesbandet. Färdiga system finns att köpa.

3. Metod för test och utvärdering: Samma som för bälte.

4. Motverkar/samverkar med: Samma som för bälte.

5. Kostnad: ?

6. Nytta: Minskar framkast och risken för rattislag.

7. Prioritet: Hög prioritet, en effektiv åtgärd om bältets funktion skall optimeras.

5. Ratten
I en modern buss, med tillförlitlig servostyming, kan man fråga sig varför ratten

måste vara så stor och placerad i en sådan vinkel att den utgör en uppenbar risk för

inre bukskador på chauffören vid kollision. Man kan dock ana någon formav

psykologiskt samband mellan stort fordon och stor ratt samt att den stora ratten är en

kvarleva från "muskelservotiden" och som aldrig ifrågasatts. Vinkeln på dagens stora

rattar är sådan att rattringens nedre del normalt hamnar rakt framför chaufförens nedre

magregion. Vid minsta kollision ger detta arrangemang, i kombination med det

faktum att dagens bussar saknar bälte på förarplats, en mycket hög risk för inre

bukskador hos chauffören då han med stor kraft slungas in i rattkransen. (Man anser

att den högsta hastighet som någon klarar av att skydda sig enbart genom att hålla sig

fast är ca 7 km/h.) En ratt i storlek med de man finner i personbilar skulle vara att

föredraga. Rattvinkeln borde också vara betydligt mera vertikal liknande

personbilsarrangemang. Detta skulle något mera gynnsamt fördela krafterna över

chaufförens bröst vid lindrigare kollisioner. Vid allvarligare olyckor är dock detta inte

tillräckliga skyddsåtgärder. Provmetoder finns beskrivna inom

personbilsföreskriftema, kanske är ett modifierat rattinträngningsprov enligt ECE-

reglemente 12 tillämpligt.

1. Funktionskrav: Mera krockvänlig ratt.

2. Förslag till teknisk lösning: Personbilsliknande ratt med mera upprätt montage.

3. Metod för test och utvärdering: Modifierat ECE R. 12 i kombination med

bedömning av framkastkrav i samband med bältesprovnin g.

4. Motverkar/samverkar med: Bälte, airbag och förarstol samt ev synergonomiska

frågor i kombination med placeringen i förhållande till instrumentbrädan.

5. Kostnad: ?

Nytta: Ur krocksynpunkt avsevärd skadereducerande nytta.

7. Prioritet: Näst efter bälte den högsta prioriteten.

9*
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6. Airbag
Airbag, eller om man så vill luftkudde eller krockkudde, kommer starkt inom

personbilsparken. Oftast sitter airbagen integrerad i ratten. Syftet med rattairbag är att

skydda föraren från rattislag vid kollision. Det är betydligt vanligare än man kanske

tror vid kollisioner. Det är definitivt ingen omöjlighet att introducera airbag även i

tunga fordon, och sådana försök har redan gjorts. Airbag skall alltid kombineras med

_b_êüt_e, därför att det är viktigt att sitta rätt i förhållande till airbagens utblåsningszon.

1. Funktionskrav: I ratten integrerad anordning som blåses upp vid kollision. Avsedd

att förhindra eller mildra rattislag.

2. Förslag till teknisk lösning: I samråd med airbagtillverkare välja ut befintligt

system.

3. Metod för test och utvärdering: Krockprov.

4. Motverkar/samverkar med: Måste absolut kombineras med trepunkts bälte.

Samverkar i övrigt med ratt.

5. Kostnad: ?

6. Nytta: Ger gott skydd i svårare kollisioner, medelmåttig effekt i små

sammanstötningar.

7. Prioritet: Ej så hög prioritet på tunga fordon, kan ses som önskvärt på längre sikt.

7. Deformerbar ratt
Ratten bör förutom kraven på placering och storlek också vara krockvänlig utifrån

den aspekten att den bör kunna deformeras någorlunda vid ev islag. Moderna

personbilsrattar kan anses uppfylla dessa krav, varför en dylik bör väljas.

1. Funktionskrav: Deformerbar ratt.

2. Förslag till teknisk lösning: Välj befintlig personbilsratt.

3. Metod för test och utvärdering: -

4. Motverkar/samverkar med: Bälte, airbag, rattstång mm.

5. Kostnad: ?

6. Nytta: God nytta i kollision.

7. Prioritet: Medel.

8. Mellanväggen
Mellanväggen bakom föraren kan anses ha många funktioner, att skydda föraren från

störande passagerare, att skydda föraren från störande ljus från passagerarutrymmet

vid mörkerköming mm. Klimatmässigt kan den hjälpa föraren att slippa drag och att

hålla en dräglig temperatur kring föraren. En bortglömd funktion är att skydda föraren

från bakifrån flygande föremål vid kollision, se resonemanget kn'ng ECE 80 ovan. På

mellanväggen bör man dessutom ställa energiabsorptionskrav enligt ECE 21.

Mellanväggen skall vara slät, fri från ev klädkrokar, klädskåp mm vilka kan vara en

skaderisk vid kollision.

1. Funktionskrav: Skydda för i bussen kringflygande föremål samt inte öka

skaderisken vid huvudislag.
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2. Förslag till teknisk lösning: Slät mellanvägg, energiabsorberande samt tillräcklig

som skydd för bakifrån kommande "projektiler".

3. Metod för test och utvärdering: ECE R. 21 samt modifierat ECE R. 80-prov (2*75

kg docka och retardation ca 8 g).

4. Motverkar/samverkar med: Ev samverkan med stolsraden bakom föraren, dvs om

denna uppfyller ECE R. 80.

5. Kostnad: ?

6. Nytta: Skyddar föraren från bakifrån kommande föremål och passagerare vid

kollision.

7. Prioritet: Hög prioritet.

9. Knäskador
Placering av reglage omedelbart framför chaufförens knän, utan någon form av

täckande energiabsorbent, kan ge upphov till mycket plågsamma och svårbehandlade

skador även vid mindre kollisioner. Återigen efterlyses en klar säkerhetsstrategi i

kombination med någon form av metod att utforma och mäta

energiabsorptionsförmågan. ECB-reglemente 21 är en sådan lämplig metod.

l. Funktionskrav: Energiabsorberande islagszoner.

2. Förslag till teknisk lösning: Se ECE R. 21 ovan.

3. Metod för test och utvärdering: Slagprov enl. ECE R. 21.

4. Motverkar/samverkar med: -

5. Kostnad: Låg.

6. Nytta: God nytta, dock ej livsavgörande skadeverkningar.

7. Prioritet: Medel.

10. Islag
Ovan har jag nämnt risken för islag i inredningsdetaljer. Ur skadesynpunkt kan man

konstatera att våld mot huvudet är det mest livshotande. En självklarhet är att tillämpa

energiabsorptionskrav enligt ECE 21 på förarmiljöns alla ingående komponenter, dvs

såväl bussens fasta inredning som ev eftennonterad kommunikationsutrustning och

avgiftsapparatur.

l. Funktionskrav: Energiabsorberande islagszoner.

2. Förslag till teknisk lösning: Se ECE R. 21 ovan.

3. Metod för test och utvärdering: Slagprov enl. ECE R. 21.

4. Motverkar/samverkar med: -

5. Kostnad: Låg.

6. Nytta: God nytta, dock ej livsavgörande skadeverkningar.

7. Prioritet: Medel.

ll. Rutor
Ur kollisionsaspekt är bussens stora glasade ytor enbart att anse som en försvagning

av strukturhållfastheten. Särskilt när det gäller den idag mycket stora frontrutan. Det

är möjligt att andra aspekter kan läggas på detta när det gäller förarens klimat och
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möjlighet att överblicka trafiksituationen. Primärt kan man givetvis önska sig mindre

frontruta, men ett mera realistiskt steg är att förse bussrutans insida med ett plastskikt

i avsikt att i någon mån minska risken för glassplitter och skärskador. Idag finns en

självhäftande plastñlm med denna förmåga. Försök med dessa sk antilacerativa rutor

har utförts vid VTI.

Funktionskrav: Minskad risk för skärskador.

Förslag till teknisk lösning: Sk antilacerativ plastñlm appliceras på rutorna.

Metod för test och utvärdering: ?

Motverkar/samverkar med: Ev förändring av synergonomin.

Kostnad: Låg.

Nytta: God nytta vid vissa typer av kollisioner, ex vis viltolyckor.

Prioritet: Medel.S
Q
M
P
W
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12.Bromsar
Momentet före kollision är normalt att föraren bromsar inför den annalkande faran.

Det kan därför vara lockande att inkludera ABS-bromsar i säkerhetsfunderingama

kn'ng kollision.

1. Funktionskrav: Optimala bromsar.

2. Förslag till teknisk lösning: ABS-system.

3. Metod för test och utvärdering: ?

4. Motverkar/samverkar med: ?

5. Kostnad: ?

6. Nytta: God nytta i svåra trafiksituationer. Förarträning troligen nödvändig.

7. Prioritet: Hög.

13. Sidokollision
Bussens sida är i det närmaste helt oskyddad. I Sverige finns en föreskrift om en

sidoskyddsplåt som i princip knappast fyller någon funktion mer än på det

psykologiska planet. Under sommaren skedde ett antal bussolyckor i Europa där bl a

vägräcken penetrerade bussidan och orsakade stora skador och omkomna passagerare.

En vanlig olyckstyp är mötesolyckor där fordonen kommer inpå varandras väghalvor

och bussidan skalas bort. Denna svepande sidokollisionstyp är förmodligen betydligt

vanligare än rena 90° sidointrängningar. I framförallt USA förser man skolbussarna

med sidokollisionsskydd i form av en rejäl balk längs bussidan.

1. Funktionskrav: Förbättrat sidokollisionsskydd.

2. Förslag till teknisk lösning: Längsgående balkar i kombination med

strukturhållfasthetskrav enligt ECE R. 66.

Metod för test och utvärdering: ?

Motverkar/samverkar med: ?

Kostnad: Hög.

Nytta: Mycket god nytta.

Prioritet: Hög prioritet för framtida bussar.8
9
9
1
:
5
5
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14. Kollisionsbur för föraren
Det primära är givetvis att öka krocksäkerheten för alla åkande i bussen, inte bara

föraren. Detta görs lämpligast genom ett allmänt införande av ECE R. 66 och 80. I

brist på detta kan man till nöds tänka sig att, likt en rallybil, låta förarplatsen placeras

i någon form av krockbur, dvs förstärka upp busstrukturen runt förarplatsen så att

risken för inträngning vid kollision minskar. En absolut förutsättning för att detta

skall fungera rent praktiskt är dock att bälte används.

Funktionskrav: Kollisionsskydd.

Förslag till teknisk lösning: System av balkar runt förarplatsen.

Metod för test och utvärdering: -

Motverkar/samverkar med: Bälte, airbag och övrig skyddsutrustning.

Kostnad: ?

Nytta: Nödlösning i brist på ECE R. 66

Prioritet: Tveksam.H
Q
P
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15. Underkörningsskydd
Fronten på tunga fordon ligger ofta högre än personbilars stötfångarhöjd. I synnerhet

gäller detta lastbilar, men även bussar kan ibland vara lite för höga för optimal

säkerhet. Man kan tycka att detta i sig inte påverkar säkerheten i det tunga fordonet

utan bara spelar roll för ett optimalt utnyttjande av personbilens deformationszon och

skydd av de åkande i personbilen. Man får dock inte glömma att om det tunga

fordonet inte har ett fullgott frontskydd kommer även relativt lindriga kollisioner med

tom små personbilar att kunna resultera i skador på bussens styrsystem. Man kan tom

tänka sig scenariot en långt allvarligare olycka med bussen inträffar just pga att en

mindre påkörning skadar styrsystemet. Inom EEVC (European Experimental Vehicle

Committee) har pågått en diskussion om att sänka stötfångarhöjden till 400 mm.

Förslaget har avancerat till att nu allvarligt behandlas inom ECE och bör givetvis

införas * snarast möjligt.

1. Funktionskrav: Frontalt underkömingsskydd.

2. Förslag till teknisk lösning: 7

3. Metod för test och utvärdering: '.7

4. Motverkar/samverkar med: ?

5. Kostnad: ?

6. Nytta: God nytta för både bussen och andra fordons säkerhet.

7. Prioritet: På längre sikt hög prioritet.

16. Risker med låggolv
Tidigare har jag poängterat vikten av lågt placerade Stötfångare. Detta går givetvis

helt i linje med utformningen av låggolvbussarna. Dock skall man komma ihåg att

äldre bussar med högt placerade Stötfångare ännu finns i trafik. Denna blandtrafik

innebär särskilda risker för just låggolvmodellerna. Om låggolvbussen har sin

stötfån gare så lågt placerad att den går under stötfångaren på andra bussar och

lastbilar så saknar låggolvbussen mer eller mindre all form av krockzon. Man kan i
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extremfallen tänka sig att låggolvbussen kilas fast in under det "normala" fordonet

och att själva karossen trycks bakåt och lossnar från chassiet.

Funktionskrav: I höjdled tillräckligt tilltagna deformationszoner.

Förslag till teknisk lösning: Förstärkt front ända upp till ca 800 mm över marken.

Metod för test och utvärdering: ?

Motverkar/samverkar med: ?

Kostnad: ?

Nytta: God nytta.

Prioritet: Hög.S
Q
M
F
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17. Vilt
Viltolyckor är en olyckstyp ingen av oss kan skydda oss emot. För bussens del är det

så gott som enbart större vilt som kan anses farligt. Vid olycka med större vilt såsom

älg, hjort eller möjligtvis rådjur och ren, finns det vitala detaljer i bussens front som är

mycket utsatta och skadekänsliga. Förutom den helt uppenbara skaderisken för

chauffören har jag personlig kännedom om en olycka där bussens styr- och

bromsservo helt slogs ut efter en älgkollision. (Bussen, en ledbuss, framfördes i 90

km/h och hade många passagerare. Busschauffören lyckades dock hålla fordonet kvar

på vägen och senare få hejd på det.) Bussens totala säkerhet skulle alltså vinna på en

mera genomtänkt säkerhetsstrategi redan på konstruktionsstadiet.

1. Funktionskrav: Förbättrat frontalkollisionsskydd.

2. Förslag till teknisk lösning: Förstärkning av fronten. Placering av vitala delar i

mera skyddat läge.

3. Metod för test och utvärdering: ?

4. Motverkar/samverkar med: ?

5. Kostnad: ?

6. Nytta: Hög praktisk nytta.

7. Prioritet: Hög.

18. Brand
Brand i buss är med tanke på inredningsmaterial och nödutgångar ett skräckscenario.

Extra hög risk kan särskilda passagerarkategorier innebära, såsom skolskjutsning av

barn eller bussresor med många pensionärer. Ett helt självklart val är givetvis att hela

bussinredningen uppfyller samma brandkrav som för personbil, dvs FMVSS 208

(Federal Motor Vehicle Safety Standard). Därutöver skulle det kunna vara lämpligt att

föreskriva att passagermqummet skall motstå motorbrand i X antal minuter, ex vis

45 minuter, fullt tillräckligt för räddningstjänsten att påbörja insats.

Funktionskrav: Tillräckliga brandkrav.

Förslag till teknisk lösning: Materialprovning enligt FMVSS 208 eller liknande

Metod för test och utvärdering: FMVSS 208.

Motverkar/samverkar med: ?

Kostnad: ?

Nytta: Mycket god nytta både för chaufför och passagerare.?
M
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7. Prioritet: Hög.

19. Nödutgångar
Vid många bussolyckor kan man notera dels att sätena slits loss från sina fästen och

på så sätt förhindrar utrymning genom de tänkta utgångarna, dels att karossen ofta blir

så sned i kollisioner att normala dörrar och takluckor blir svåra att öppna. Många av

dagens nödutgångar kräver handgrepp eller klättrande som är avpassat för frisk vuxen

åkande. Flera alternativa nödutgångar är därför att föredra. Det finns redan lämpliga

krav utomlands, bl a ECE R. 36.

1. Funktionskrav: Flera lättidentifierade alternativa nödutgångar i olika riktning.

2. Förslag till teknisk lösning: ?

3. Metod för test och utvärdering: ?

4. Motverkar/samverkar med: ?

5. Kostnad: ?

6. Nytta: God nytta.

7. Prioritet: Hög på lång sikt, kanske inte riktigt praktiskt genomförbar i befintlig

buss.

20. Automatiskt radiolarm
I många olyckor går värdefull räddningstid till spillo pga att larmet försenas. Tyvärr

får man räkna med att också bussen kommunikationssystem, både ev radioanläggning

och ev mobiltelefon, slås ut vid en svårare kollision. Pga det ofta stora antalet åkande

i en buss vore det önskvärt att installera en utrustning som automatisk larmar vid

olycka. Rent principiellt borde en krocksensor av samma typ som de som finns för

airbag kunna starta en g-tålig radioanläggning som då också sänder ut position eller

en signal möjlig att pejla.

Funktionskrav: Automatiskt larm.

Förslag till teknisk lösning: ?

Metod för test och utvärdering: ?

Motverkar/samverkar med: ?

Kostnad: ?

Nytta: God nytta vid svårare olyckor.

Prioritet: Låg på kort sikt, högre på längre sikt.F
Q
M
P
W
N
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21. Kaffebryggare, Videoapparater mm
Många långfärdsbussar utrustas idag med passagerarbekvämligheter såsom

kaffebryggare eller tom pentry, videoapparater, toalett, sovkabin mm. Bra eller inte,

utrustningen bör ivarjefall ägnas en särskild "krocksäkerhetstanke" vid installation.

Förankra utrustningen så att den inte kan flyga omkring och så att hett kaffe inte

stänker. Videon bör ej manövreras av föraren under färd. Den, och monitorema, skall

givetvis placeras så att man inte kan slå sig på dem och så att de inte slits loss vid ev

trafikolyckor. Toaletten bör placeras så, och inredas så, att om någon råkar befinna sig

där vid en ev olycka så skall islagsytoma vara fria från hårda detaljer. Det innebär i
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princip att framväggen skall vara slät och fri från inredningsdetaljer samt att ECE 21

bör tillämpas. Sovhytt (för extraförare) bör placeras tvärs färdriktningen. Sovplatsen

skall placeras mot hyttens framvägg för optimalt skydd. Möjlighet till alternativ

utrymningsväg skall finnas. Denna, och även de övriga nödutgångarna, bör vara

märkt så att räddningspersonal snabbt kan lokalisera dessa och ev instängda personer.

Något lite om dessa problem kan man finna i ECE R. 36.

1. Funktionskrav: Bättre säkerhet.

2. Förslag till teknisk lösning: Bättre infästning samt viss omtanke vid placering

och montering.

Metod för test och utvärdering: Ev ECE R. 36.

Motverkar/samverkar med: -

Kostnad: -

Nytta: God nytta i kollisionssituationen.

Prioritet: Mycket hög prioritet både på kort och lång sikt.S
P
M
U
'
P
P
J

22. Alternativa drivmedel
Andra framdrivningssätt kommer att påverka bussens säkerhet i framtiden. Citydiesel,

metanol, etanol, batterier av skiftande slag, trådbussar, gas och tom mekaniskt lagrad

energi i svänghjul har debatterats. Fn verkar det som om batteriet och gasen leder

utvecklingen. Man kan med fog anta att dessa system optimeras med tanke på

funktion vid normal drift och att kollisionssäkerhetsaspekter kommit i skymundan.

Man bör dock betänka vad som kan hända i en batteripack vid kortslutning eller om

batterisyra kommer ut. Svavel/Natrium-batterier med en arbetstemperatur på 200-

3000 C har aviserats. Gas kommer att förvaras i tankar i bussen under 200-300 bars

tryck. Normalt klassas detta som transport av farligt gods, men förvaras idag i tankar

avsedda för stationärt bruk och leds via ventiler, också avsedda för stationärt bruk, i

bussen. Inga extra åtgärder för att skydda dessa installationer från vibrationer eller

påkörningsvåld har vidtagits på de experimentfordon som rullar i Sverige idag.

1. Funktionskrav: Optimal säkerhet.

2. Förslag till teknisk lösning: ?

3. Metod för test och utvärdering: ? (Jag jobbar på det enligt TSV-uppdrag.)

4. Motverkar/samverkar med: ?

5. Kostnad: Hög.

6. Nytta: Hög.

7. Prioritet: På sikt mycket hög prioritet.

23. ECE 21
BCE-reglemente 21 handlar om inre säkerhet i personbilar. Det handlar i huvudsak

om energiabsorberande inredning i de tänkta islagszonema för både förare och

passagerare. För busschauffören borde man tänka på möjliga huvudislag i den

bakomvarande mellanväggen, i instrumentpaneler, radio och annan

kommunikationsutrustning samt sist men inte minst den ofta kantiga apparat som

används för att ta betalt av de resande. En särskild "provdocka", en huvudatrapp på en
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pendelliknande stång ledad i sätets R-punkt, används för att definiera möjliga

islagszoner. Glasade ytor undantages idag från krav på islagsskydd, men jag

kommenterar vind- och sidoruta nedan. ECE 21 föreskriver därmed en viss

energiabsorberande förmåga för fordonsinredningen och borde tillämpas fullt uti hela

bussen, inte enbart i förarmiljön.

1. Funktionskrav: Inredningen skall vara utförd så att den inte i onödan ökar risken

för skador, särskilt huvudskador, vid en olycka.

2. Förslag till teknisk lösning: Energiabsorptionsmaterial. Flera lösningar finns

tillgänliga. (Styropor, EPS, EPP, Ethafoam mm.)

3. Metod för test och utvärdering: Slagprov enligt ECE R. 21.

4. Motverkar/samverkar med: -

5. Kostnad: '.7

6. Nytta: Minskar avsevärt skaderisken på förarplats.

7. Prioritet: Hög prioritet.

24. ECE 80
ECE-reglemente 80 är ett ganska nytt reglemente som handlar om bussen inre

säkerhet, i huvudsak relaterat till skydd för passagerarna. Det handlar om bussätenas

förmåga att skydda passagerarna vid en kollision. Rent principiellt är det tänkt så att

sätet framför den åkande på ett kontrollerat och någorlunda mjukt sätt skall hjälpa till

att bromsa den åkande. Man kan definiera några delområden inom reglementet. Först

och främst skall sätet sitta fast i golvet. Så är sällan fallet idag, och på bilder från

allvarliga bussolyckor ser man oftast hur passagerarsätena slitits loss från golvet och

kastats fram i bussen. Detta försvårar såväl utrymning som räddningsaktioner och

innebär givetvis även en risk för föraren att träffas av flygande inredningsdetaljer.

Mindre seriösa karossörer monterar idag sätena med träskruv i träfiberplatta. När man

fått sätet att sitta kvar vid kollision så handlar resten av reglementet om att sätet skall

deformeras på ett säkerhetsmässigt gynnsamt sätt, inga vassa detaljer skall friläggas

vid deformation samt att inga tveksamma detaljer såsom askkoppar, klädkrokar,

handtag och serveringsbord finns i ansiktshöjd på sätet framför.

Funktionskrav: Tillräckligt bra infästning av stolar.

Förslag till teknisk lösning: Beror av vald stol.

Metod för test och utvärdering: ECE R. 80.

Motverkar/samverkar med: -

Kostnad: Troligen hög, få godkända stolar finns ännu. (Bl a Vogel har dock

godkända stolar.)

6. Nytta: Troligen den mest effektiva åtgärden för att öka säkerheten för

passagerarna. Relativt marginell effekt för föraren. På längre sikt troligen

ovillkorligt krav.

7. Pn'oritet: Hög för passagerare, låg för förare.
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25. ECE 66
BCE-reglemente 66 handlar om busstrukturens hållfasthet och är ett reglemente som

vänder sig till busstillverkaren. Provmetoden enligt ECE 66 går ut på att man låter

bussen rulla runt på taket från höjden 80 cm. Takintryckningen och passagerarnas

överlevnadsutrymme mäts och bedöms enligt förutbestämda kriterier. ECE 66 måste

tas hänsyn till redan då bussen konstrueras.

l. Funktionskrav: Tillräcklig strukturhållfasthet.

2. Förslag till teknisk lösning: Kan inte anges, beror av bussens konstruktion.

3. Metod för test och utvärdering: Prov enligt ECE R. 66. (Fullskaleprov med buss

som rullas över på taket alt. matematisk utvärdering.)

4. Motverkar/samverkar med: -

Kostnad: Kan inte anges.

6. Nytta: Mycket stor nytta för skyddet av passagerare, något mindre nytta för

föraren pga förarplatsen utsatta läge. I ljuset av några av desenaste årens

bussolyckor måste ECE R. 66 betraktas som ett ovillkorligt krav på längre sikt.

7. Prioritet: Låg på kort sikt pga höga kostnader för att bygga om befintliga bussar.

Hög prioritet på längre sikt.

.U
1

26. Stående passagerare
Stående passagerare är ett stort problem. Givetvis önskar de busstrafikdrivande

företagen kunna transportera så många passagerare som möjligt och för den

kommunala skolskjutsningen vill man också givetvis av ekonomiska hänsyn

transportera många barn i bussen. Ur säkerhetssynpunkt är detta helt förkastligt. Om

man accepterar att de sittande.: passagerarna måste erbjudas ett bättre skydd genom

exempelvis ett obligatoriskt införande av ovan nämnda ECE 80 är det helt oförenligt

att fortsätta acceptera stående passagerare. Inte ens i stadstrafik är det möjligt för

stående passagerare att kunna hålla sig fast vid en verklig kollision. Man räknar med

att en normal vuxen kan hålla sig kvar med handkraft vid hastighetsändringar på ca 7

km/h. Givetvis kan kollisionsförlopp även i stadstrafik bli betydligt häftigare ändå.

Förutom skaderisk för de stående passagerarna i sig kan man även räkna med

betydande skaderisk för både sittande passagerare och föraren om de stående

passagerarna kastas runt i bussen. Slutsatsen blir att stående passagerare måste

förbjudas.

Funktionskrav: Tillräckligt bra skydd för de åkande.

Förslag till teknisk lösning: Förbjud stående åkande

Metod för test och utvärdering: -

Motverkar/samverkar med: -

Kostnad: Minskar utnyttjandegrade av bussen, dvs färre passagerare.

Nytta: Troligen en av de mest effektiva åtgärderna för att öka säkerheten för

passagerarna. Relativt marginell effekt för föraren. På längre sikt troligen ovillkorligt

krav.

7. Prioritet: Hög för passagerare, låg för förare.
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27. Räcken, ledstänger mm
I många bussar, där man önskar underlätta för stående passagerare, bygger man upp

en formidabel skog av hårda ledstänger och räcken. I en krocksituation utgör dessa en

fara för islag då de sannolikt är alldeles för hårda. Antingen kan man göra dem mer

energiabsorberande eller så tar man konsekvensen av att stående passagerare ej bör få

förekomma och tar bort stängema helt.

Funktionskrav: Tag bort eller förbättra handtag och stänger inne i bussen.

Förslag till teknisk lösning: Tag bort.

Metod för test och utvärdering: ECE R 21.

Motverkar/samverkar med: -

Kostnad: -

Nytta: Troligen en av de mest effektiva åtgärderna för att öka säkerheten för

passagerarna. Relativt marginell effekt för föraren. På längre sikt troligen

ovillkorligt krav.

7. Pn'oritet: Hög för passagerare, låg för förare.
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Kravspeciñkation

för

våld och hot om Våld

l. FUNKTIONSKRAV

Området tillåter inte en entydig kravsättning i kvantitativa termer. Vad som kan

beskrivas är en delvis abstrakt målsättning. Således måste en arbetsmiljö eftersträvas

där bussföraren känner rimlig trygghet även under de turer där hot och våld är som

vanligast. Ett krav bör då vara att: 1) föraren i alla lägen under körpasset har snabb

access till ledningscentralen. Ett annat krav bör vara att: 2) stora penningsummor inte

ska hanteras av föraren i bussen. Ett tredje krav borde vara att: 3) föraren är skyddad

från möjligheten att passagerare kan nå fysisk kontakt. Detta krav är dock

kontroversiellt då många förare inte vill vara instängda. Ett fjärde krav borde vara att:

4) "busen" kan identifieras under/efter hotsituationen genom någon form av

hjälpmedel. * Föraren i den aktuella låggolvbussen sitter mycket lågt i förhållande till

stående passagerare. Passageraren kan sägas ha ett "psykologiskt" övertag om

han/hon skulle vilja utnyttja detta. Ett krav borde vara att: 5) sittställningen höjdes till

en nivå där "balans" råder. * Samtliga dessa krav är knutna till bussen och kan

åtgärdas genom att fysiska anordningar införes.

Förutom ovan nämnda finns en rad ytterligare krav som är att betrakta som

"organisatoriska" och således faller utanför fysisk modifiering av bussen. Som

exempel kan nämnas utbildning av föraren, insatser i skolor för att minska vandalism,

att polis medföljer bussen på vissa turer i avskräckande syfte.

2. FÖRSLAG TILL TEKNISKA LÖSNINGAR

2.1 Snabb access till ledningscentral

Förbindelse med central skall kunna ske på minst två sätt, dels genom talad

radiokom-munikation, dels genom tyst larmning via lannkanal. Bussens position bör

dessutom via transponder (eller motsvarande) kunna följas från centralen så att snabb

hjälp kan fås utan att föraren behöver vidta annan åtgärd än att trycka på larmknapp

eller öppna talkanalen. Då transponder fordrar utbyggnad av systemet både i

ledningscentral och i buss, är denna lösning inte aktuell i detta projekt.

2.2 Stora penningsummor

Större summor ska undvikas. Om detta är svårt att administrera ska en rimligt säker

sedelbox finnas på förarplatsen där föraren stoppar undan ej nödvändiga kontanter.

Placeringen av boxen bör vara sådan att den är svåråtkomlig för passagerare. Boxar

av olika typ finns troligen på marknaden (har tidigare funnits).
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2.3 Inbyggnad av föraren

En inbyggnad av föraren enligt den modell som GS har på sina spårvagnar/bussar

torde lösa en del av de hotsituationer som idag dyker upp. Den exakta

konstruktionen/dimen-sioneringen måste mätas fram när busstypen är bestämd. Enl

GS har antalet rapporterade våldssituationer minskat efter det att skyddet infördes på

deras bussar.

2.4 Identifiering av "busen"

Erfarenheter från bl a England har visat att fotografering av pågående bråk vid förar-

platsen kan dels avskräcka att bråk uppstår, dels hjälpa till att i domstol fälla

"busama" om bråk trots allt förevarit. Ett förslag till lösning vad avser identifiering är

att förarplatsen förses med en kamera (Stillbild eller video av god kvalitet) med en

placering som ger sådana bilder att ansikte och kläder på en angripare kan

identifieras. Placeringen bör vara snett till vänster bakom föraren och i en höjd så att

förarens huvud inte skymmer. Om videokamera används måste

inspelningsapparaturen (med kassetten) placeras så att den är svåråtkomlig för

passagerare. Start av kameran sker lämpligen via knapp som är placerad till vänster

om föraren. Exakta placeringar måste provas ut på plats i bussen. Ytterligare ett krav

på kameran är att datum och tid finns med i bilden. Det finns idag vissa restriktioner

för var i samhället övervakningskameror får användas. Detta måste utredas och

tillstånd sökas.

2.5 Psykologisk inverkan av förarens sittställning

För att möta kravet enligt p 1.5 bör golvet på förarplatsen höjas. Med hänsyn till

skillnaden i ögonläge mellan korta och långa förare, måste höjningens storlek provas

fram på plats.

3. METOD FÖR TESTER OCH UTVÄRDERINGAR
Bra objektiva metoder för att mäta ev skillnader avseende våld, hot och skadegörelse

finns knappast. Ett sätt är att: 1) reda ut hur statistiken ser ut före resp efter åtgärd

Vad vet UB om dagens situation inom sitt företag? En svaghet med denna metod är

att vi inte hinner att få särskilt många fall efter modifieringen pga kort tid. En annan

metod är att: 2) fråga förarna om åtgärderna bedöms ha gett effekt. Båda metoderna

bör om möjligt användas. Att fråga förarna är en självklar metod då även frågor om

ev förändring av tryggheten i arbetet etc, bör ställas. I statistik över våld, hot och

skadegörelse finns ett visst mått av objektiv information såtillvida att bortovaro pga

hot och våld ger kostnader, resp att skadegörelse ger kostnader. Den korta tiden efter

åtgärd ger dock ett svagt statistiskt underlag.
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4. MOTVERKAR/SAMVERKAR MED

1) Genom inbyggnad av föraren (om detta blir aktuellt) skulle en bättre klimatkomfort

kunna nås utan större insatser på klimatsystemet. Det är vidare tänkbart att Övriga

åtgärder mot våld och hot då inte är nödvändiga. 2) Sedelbox kräver en extra

hantering som är utanför nuvarande rutiner. Hanteringen är dock enkel. Man måste

möjligen vara motiverad att använda boxen för att inte känna den som en belastning.

3) Att manövrera (starta) kameran i kritiska situationer kan möjligen vara en mental

extra belastning. Vid stillastående buss är det ingen trafiksäkerhetsfråga, men om

bussen rullar i trafik när bråket startar kan möjligen den kognitiva förmågan bli

påverkad av kravet att trycka på rätt knappar och i rätt ordning.

5. KOSTNAD FÖR ÃTGÄRDEN
Här måste vi reda ut vad som exakt menas med kostnad. Är det kostnaden för

prylarna vi för in respektive kostnaden att säga upp karossen för ett större fönster,

eller är det den framtida kostnadsökningen för bussen när tillverkarna har infört en

liknande ändring på sitt sätt i en ny modell? Vad en pryl kostar går ju att enkelt reda

ut- när vi vet vilken pryl vi ska sätta in-, men vad kostar installationsjobbet? Framtida

kostnader bör vi inte ens försöka skatta! Eller är kostnad något annat som jag inte kan

komma på?

6. NYTTA MED ÅTGÄRDEN
Här dyker frågan från seminariet upp! Vi får försöka att tillsammans reda ut hur långt

vi kan gå (orkar och har pengar att gå), för att inom varje område peka på sambandet

mellan dagens förarplats och sjukdom, trafiksäkerhet, sjukfrånvaro, komfort etc, och

vad en modifiering skulle kunna göra för att Öka säkerheten, komforten och

tryggheten, samt minska frånvaron.
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Bilaga 1

Tabell 1 Kr0pps mått - en jämförelse mellan etapp 1 och etapp 2

(se figur 3 och 4 för beteckningar)

  

Mått Etapp 1 Etapp 2 Etapp 1 Etapp 2
Min Min Max Max

Vikt (kg) 48 128
Totallängd, stående 1540 1497 1910 2020

A Sittytans höjd 344 350 518 498
B Knäskålens höjd 446 434 598 632
C Lårets höjd 497 486 655 665
D Inre sittdjup 432 435 528 631
E Yttre sittdjup 521 527 667 748
F Skuldrans höjd 492 520 641 668
H-G Hjässa-Ogon 90 65 103 104
H Sitthöjd 782 795 975 1010
G Blickhöjd 692 710 872 928
I Armbågshöjd 149 210 269 329
K Underarmslängd 228 220 295 312
K+M I;Iand+Underarm 383 400 509 535
L Overarm 306 304 471 425
M Handlängd 155 153 214 231
N Skulderhöjd 1242 1246 1577 1677
0 Fingerhöjd 570 577 745 755
NO Armlängd 672 644 832 922
X Sittbredd 349 336 420 495
Y Armbågsbredd 404 487 710

Bukmâtt 167 62 400
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1412:11; Beräkande kroppsmått - en jämförelse mellan etapp 1 och 2

(se ñgur 5 för beteckningar)

Mått Etapp 1 Etapp 2 Etapp 1 Etapp 2
Min Min Max Max

Av = (A + 30) cos25ö 339 344 497 479
BV = (B + 30) cos25° 431 421 569 600
Ah = (A + 30) sin25° 158 161 232 223
Bh = (B + 30) sin25° 201 196 265 280
Dh = D cosS° 430 433 525 629
En = E cosS° 519 525 664 745
DV = D sin5° 38 38 46 55
Ev = E sin5° 45 46 58 65
HV = H cos20° 735 747 916 949
Gv = G cosZO° 655 667 819 872
FV = F cos20° 462 489 602 628
Hh = H sin20° 267 272 333 345
Gh = G sin20° 238 243 298 317
Fh = F sin20° 168 178 219 228
IV = I cos20° 140 197 253 309
Lv = L cos45° 216 215 333 301
Lh = L sin45° 216 215 333 301
Kv = (K + M) sin35° 220 229 292 307
Kb = (K + M) cos35° 313 328 417 438
Ph = Bh + Eh + Hh 987 993 1262 1361

Rv = Av - DV + GV

sv = Av - DV + Iv

Th = Lh + Kh 529 543 750 729
Uh = (Ah + Dh) - (Lh + Kh) 132 20 152 126
VV = Sv + Kv 661 769 996 959
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Figu_r 5 Definitioner av kroppsmått, ergonomiska grundställningen
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1000 Förare med största räckvidd
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Figgr 6 Maximal räckvidd på 580 mm höjd övergolvet för förare med största
respektive minsta räckvid .
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Figu_r 7 Maximal räckvidd på 740 mm höjd över golvet för föraremed
största respektive minsta räckvidd
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Lim Maximal räckvidd på 1000 mm höjd Övergolvet för föraremed
största respektive minsta räckvidd
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