
 

VÄfrapport

346 1989

   

- Probleminventering

- Kartläggning av ideer

- Vissa mätningar

- Vissa enkäter

 

 

Förarplats i buss

Etapp 1

Bertil Morén och Lena Nilsson

 

atv

    

Vag-och Trafik- Statens väg- och trafikinstitut (VT!) * 581 01 Linköping

Institutet Road and Traffic Research Institute * $-581 01 Linköping Sweden&



 

l/TIraii"

 

 

7.989

Färarplats i buss

Etapp 7

Bertil Morén och Lena Nilsson

  

  

. Våg' 00/1 Statens väg- och trafikinstitut (VTI) - 581 0 1 Linköping

'IIIStltl/tet Swedish Roadand Traffic Research Institute - 3-58 1 0 1 Linköping Sweden



FÖRORD

FÖRARPLATS I BUSS är en "state of the art"-rapport (1987) över olika

aspekter av förarmiljön i bussar. Rapporten är resultatet av ett projekt

som genomförts under ledning av en arbetsgrupp bestående av bransch-

organisationerna Svenska Lokaltrafik Föreningen (SLTF) och Svenska

Busstrafikförbundet (SBF), busstillverkarna Scania, Volvo och Säffle

Karosseri samt Statens väg- och trafikinstitut (VTI) och Centrala Yrkes-

och Arbetsmiljörådet för Trafikområdet (CYAT). Transportforskningsbe-

redningen (TFB) har haft möjlighet att deltaga i arbetsgruppens samman-

träden. Kontakter har också tagits med transportfacken Kommunal,

Transportarbetarförbundet och Statsanställdas Förbund (SF).

Ragnar Törnblom, Storstockholms Lokaltrafik (SL) har varit projektledare.

Ansvaret för det praktiska arbete, som genomförts avseende de olika

aspekterna på förarmiljön, har varit fördelat enligt:

Termiskt klimat Lena Nilsson, VTI

Luftkvalité Lena Nilsson, VTI

Bussförarutrymmets mått Lena Nilsson, VTI

Informationsöverföring Bertil Morén, VTI

Ljudmiljö Ulf Sandberg, VTI

Vibrationsmiljö Georg Magnusson, VTI

Sikt Håkan Alm, VTI

Bussbelysning Gabriel Helmers, VTI

Kollisionssäkerhet Thomas Turbell, VTI

Våld och hot om våld Bertil Morén, VTI

De ansvarigas rapportering över sina respektive delområden återfinns som

bilagor i slutet av rapporten. Lena Nilsson har sammanställt detta

material till själva rapporten, vilken skrivits ut och redigerats av

Ann-Sofie Senneberg.
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Projektet har :finansierats av:

Transportforskningsberedningen (TFB)

Scania Bussar AB

Säffle Karosseri AB

Volvo Bussar AB

Ett stort tack riktas till de bussförare och bussbolag runt om i Sverige

som välvilligt ställt upp för intervjuer och studiebesök.

Tyvärr har utgivningen av rapporten dragit ut på tiden på grund av att

bidraget från delområdet "Förarstol" inte förelegat. Denna del saknas

fortfarande, men arbetsgrupp och finansiärer har beslutat att nu ge ut

rapporten utan redovisning av detta.
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Förarplats i buss

av Bertil Morén och Lena Nilsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

REFERAT

Förarplatsen i buss har under senare år alltmer, vad gäller arbetsmiljö-

aspekter, kommit att jämställas med inomhusarbetsplatser. I takt med

detta har Önskemål och krav från förarnas fackliga organisationer stegrats

vad gäller förarplatsens utformning och funktion.

Den redovisade studien (etapp av projektet "Förarplats i buss") är en

genomgång av förhållandena på förarplatsen i stadsbussar avseende ter-

miskt klimat, luftkvalité, måttsättning, ljud- och vibrationsmiljö, stol,

säkerhet vid kollision och mot passagerarvåld, sikt, belysning i och om-

kring bussen samt Överföring av information till och från föraren.

De olika arbetsmiljöaspekterna har belysts av olika forskare, vars kom-

pletta redovisningar återfinns som bilagor i slutet på rapporten. De en-

skilda bilagorna innehåller (i förekommande fall) sammanfattning och re-

ferenslista för aktuell förarplatsaspekt. Då bidragens angreppssätt och de-

taljeringsgrad varierar relativt mycket har deras innehåll sammanfattats i

den del som utgör den egentliga rapporten. Denna del har en enhetlig

rubriksättning i samtliga kapitel, vilket medför att innehållet rörande

samtliga miljöaspekter fokuseras mot 1) en allmänt beskrivande inledning,

2) gällande normer och rekommendationer, 3) faktiska förhållanden i da-

gens bussar, 4) problemidentifikation samt 5) förslag till förbättringsåt-

gärder.

Rapporten är till övervägande delen ett resultat av teoretiska övervägan-

den och analyser av befintligt material, men vissa avsnitt baseras delvis

på resultat från enkätundersökningar och intervjuer samt nya beräkningar.

Resultaten kan användas som riktlinjer vid den fortsatta utvecklingen mot

en med tanke på arbetsmiljö och säkerhet optimal förarplats i buss. Det

redovisade materialet utgör basen för det fortsatta arbetet (etapperna 2

till il) inom projektet.
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Driver's cabs in buses

by Bertil Morén and Lena Nilsson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

In the last few years driver's cabs in buses have more and more been

compared with indoor working places as regards the working environment.

Concurrently, the desires and demands of the driver organisations con-

cerning the design and function of the driver's cab have been intensified.

The reported study (stage 1 of the project "Driver's cab in buses") is an

examination of the conditions of the driver's cabs in buses concerning

thermal climate, air quality, dimensioning, environmental noise and vibra-

tion, seat, safety in collisions and against passenger violence, visibility,

inside and outside lighting, and information exchange to and from the

driver.

The different environmental aspects have been elucidated by various

researchers, and their entire findings will be found as appendices at the

end of this report. The separate appendices comprise (if applicable)

summaries and lists of references for the appropriate driver's cab aspects.

As the way of approach and the degree of details of the contributions vary

considerably, their contents have been summarised in the part forming the

proper report. This part has a uniform headlining in all chapters, which

means that the contents concerning all environmental aspects are focused

towards l) a general descriptive introduction, 2) applicable standards and

recommendations, 3) actual conditions in today's buses, 4) problem identi-

fication and also 5) pr0posals for improvements.

To a major degree the report is a result of theoretical considerations and

analyses of existing material, but certain sections are partly based upon

results from questionnaires, interviews and new calculations.
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III

The results can be used as guidelines in the continued development

towards a driver's cab in buses which can be considered as optimum from

working environment and safety points of view. The reported material

forms the basis of the continued work (stages 2 to 4) within the project.
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l BAKGRUND

Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) har under en lång följd av år till-

handahållit en föreskrift som hjälp för bussköpare. Föreskriften, som kal-

las "Normbuss", är en rekommendation som innehåller både "krav" och råd

beträffande det tekniska utförandet av bussar. "Normbuss" måste ses som

ett bra hjälpmedel för bussköpare men också för busstillverkare.

Vissa väsentliga avsnitt saknas dock eller är bristfälligt behandlade. Av-

snittet som beskriver förarens situation och vilka krav som ska ställas på

förarplatsen måste fördjupas och få en tydligare inriktning mot förarens

arbetsmiljö, i termer av effektiv, komfortabel och säker körning.

Inför den fortlöpande revideringen av "Normbuss" beslutade SLTF att en

bred studie av förarplatsens miljö skulle genomföras och projektet "Förar-

plats i buss" startades. Projektets övergripande målsättning var att for-

mulera samt i mock-up och verklig buss utvärdera funktionskrav och se-

nare tekniska specifikationer för en ny, optimerad förarplats att integrera

i kommande generationer av "Normbuss". Arbetet planerades att utförasi

flera etapper under en 5-årsperiod.

Föreliggande rapport är en "State of the art"-rapport inom området förar-

miljö och redovisar etapp 1 av "Förarplats i buss". Denna etapp som varat

från 1 juli 1985 till 30 juni 1987, har omfattat beskrivning av nuvarande

förhållanden, probleminventering, kartläggning avidéer för fortsatt ut-

veckling samt rekommendationer till förbättringsåtgärder. De områden

som behandlats har varit: bussförarplatsens termiska klimat, luftkvalité,

måttsättning, ljud- och vibrationsmiljö, stol, säkerhet vid kollision och

mot passagerarvåld samt sikt från förarplatsen, bussbelysning och över-

föring av information till och från föraren.
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2 SYFTE

Syftet med etapp 1 inom projektet "Förarplats i buss" var att kartlägga

och belysa problem med förarplatsen i dagens bussar. Detta skulle göras

främst på teoretisk väg, vilket medfört att det redovisade materialet

baseras på litteraturgenomgångar och erfarenheter från de ansvarigas

egna, tidigare arbete.

Undantag utgör avsnitten "Bussförarutrymmets mått", där de mått som

presenteras är resultatet av nya beräkningar utförda inom ramen för detta

projekt, "Termiskt klimat på förarplatsen i buss" och "Luftkvalité på

förarplatsen i buss". För att kartlägga de två senareområdena besöktes

bussbolag i Linköping, Stockholm, Göteborg, Malmö och Östersund. För-

arna besvarade en enkät och intervjuades. Resultaten från denna datain-

samling tillsammans med tidigare uppmätta förhållanden ligger till grund

för dessa båda avsnitt.

Målsättningen med studien var dessutom att rekommendera förbättrings-

åtgärder samt att ange inriktningen för fortsatt utvecklingsarbete.
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3 TERMISKT KLIMAT PÅ FÖRARPLATSEN I BUSS

Det termiska klimatet på förarplatsen bestäms av luftens temperatur,

omgivningens värmestrålning, luftens rörelse (hastighet och riktning),

luftens fuktighet samt yttemperaturen hos de detaljer föraren är i direkt

kontakt med. Samtliga dessa variabler påverkar förarens värmebalans, dvs

hans/hennes möjligheter att hålla sig varm under kalla förhållanden

respektive att avge överskottsvärme under varma förhållanden. Redan

lufttemperaturer på l8OC har påvisats ge nedsättningar i motoriska

färdigheter mätta i termer av antal felaktigt utförda uppgifter och

minskad snabbhet. Sambandet mellan den mentala prestationsförmågan

och omgivningsklimatet är mycket mera komplicerat. Hur mycket och i

vilken riktning prestationen påverkas beror bl a av hur stark nedkylning-

en/uppvärmningen är. Arbetsuppgifter som tar olika mentala resurser i

anspråk påverkas därtill inte på samma sätt ens under likvärdiga klimat-

förhållanden.

3.1 Normer

I SLTFs Normbuss-föreskrift finns tekniska normer och rekommendationer

för bussens värme- och ventilationssystem. I föreskriften föreslås lämp-

liga material, placeringar och utformningar av systemdetaljer som radia-

torer, defrosteraggregat etc. Däremot ges inga riktlinjer för vilka krav

som bör ställas på systemets klimatologiska egenskaper, dvs krav på vilka

temperaturer, luftrörelser och luftfuktigheter som bör vara möjliga att

erhålla på förarplatsen vid varierande yttre förhållanden.

Förslag till riktlinjer angående arbetsplatsers klimat har utarbetats av

Arbetarskyddsstyrelsen (ASS). Huvudinnehållet i förslaget kan sammanfat-

tas enligt följande "Arbetslokalen ska ha sådant termiskt klimat att hälso-

fara ej uppstår och att acceptabel komfort normalt upprätthålls; hänsyn

ska tas till arbetsintensitet, beklädnad och uppehållstid". Mer preciserade

temperaturgränser ges också i ASSs förslag.

För busskörning, som oftast klassas som lätt arbete, får medeltemperatu-

ren under en timma inte understiga 14°C. (Den temperatur som avses är

VTI RAPPORT 346



då ett sammanvägt medelvärde av luft- och strålningstemperatur). Likaså

ska temperaturen alltid ligga mellan 18 och 26°C. I ASSs skrivning sägs

vidare att "Besvärande ensidig uppvärmning/avkylning ska i möjligaste

mån undvikas". Beträffande lufthastigheten ska medelvärdet under 3

minuter vara mindre än 0,25 m/s, men undantag accepteras för öppna por-

tar etc. Det är mycket tveksamt om ASSs riktlinjer på grund av den vaga

skrivningen angående förhållanden som är frekvent förekommande på

förarplatsen i buss, är av något som helst värde i bussförarfallet. Dess-

utom klassas såvitt vi känner till bussens förarplats ännu inte som arbets-

lokal.

3.2 Termiskt klimat på förarplatsen i dagens bussar

Medelvärden, över såväl tid som rum, för lufttemperaturer uppmätta

under varierande väderlekstyper ligger inom intervallet ZO-BOOC. Skillna-

derna i lufttemperatur mellan olika mättillfällen och mellan olika mät-

punkter är emellertid mycket stora. Under vintern kan t ex lufttempera-

turen vara så låg som BOC, medan den kan närma sig och t o m överstiga

50°C på sommaren. Lufttemperaturskillnader av storleksordningen lO°C

inom förarutrymmet vid samma mättillfälle är också vanligt förekom-

mande. Strålningen i en buss kan vara mycket intensiv, är kraftigt ojämn

samt uppvisar snabba förändringar i riktning och i intensitet. Uppmätta

temperaturer hos omgivande, strålande ytor varierar inom ungefär samma

intervall som lufttemperaturen, dvs mellan ca 2°C (vinterminimum) och

SOOC (sommarmaximum).

Lufthastigheten är också ojämnt fördelad inom förarutrymmet och beror

av placeringen av dörrar, fönster och luftinblås. Medelvärden runt 0,1-

0,2 m/s har uppmätts, men avsevärt högre lufthastigheter förekommer

lokalt. Den relativa fuktigheten i bussar varierar mellan 15 och 55%. Yt-

temperaturerna hos förarutrymmets detaljer varierar i stort sett efter

samma mönster som strålningstemperaturen. Den beskrivna termiska mil-

jön medför knappast någon risk för ohälsa, medan däremot risken för såväl

komfort- som prestationsnedsättning är uppenbar.
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3.3 Problem?

Det kraftigt ojämna klimatet inom förarutrymmet leder till att vissa

kroppsdelar är speciellt utsatta för ogynnsamt klimat (kyla eller värme),

vilket i sin tur leder till en mycket ojämn påverkan på olika delar av

kroppen.

Drag uppstår när dörrarna öppnas och när sidoruta och/eller taklucka hålls

öppen under färd för att komplettera en otillräcklig ventilationsanlägg-

ning. Vindruteglas och avskärmningsanordningar som används i dag kan,

under varma sommardagar, inte reducera värmestrålningen mot överkrop-

pen till en acceptabel nivå.

Förarstolarna saknar för det mesta både uppvärmnings- och ventilations-

möjlighet, vilket medför att de är oacceptabelt kalla och därmed värme-

konsumerande under vintern men oacceptabelt varma, våta och klibbiga

under sommaren.

De beskrivna förhållandena upplevs av förarna ge huvudvärk, trötthet,

försämring av koncentrations- och reaktionsförmågan samt värk i nacke,

axlar, armar, rygg, ben och knän. Bussens värme- och ventilationssystem

fungerar ofta otillfredsställande och det önskade klimatet är svårt/omöj-

ligt att "ratta in". Utblås av torr defrosterluft mot ansiktet torkar ut ögon

och hals. Nuvarande rutiner för garagering och uppställning medför att

bussarna ofta är alltför kalla vid arbetspassets start (framför allt på

morgnarna) och därmed kräver lång uppvärmningstid. Karossen ger dålig

termisk isolering och golvet, myntbordet och ratten upplevs på grund av

termiska materialegenskaper som mycket kalla/varma under vissa förhål-

landen. Termisk diskomfort kan ha en kraftig distraktionseffekt.

3.4 Förslag till förbättringsåtgärder

När det gäller övergripande åtgärder för att förbättra klimatet måste

man:

- Prioritera och satsa resurser på utveckling av kompletta klimatanlägg-
ningar och dellösningar som syftar till att utjämna de kraftiga klimat-
ojämnheterna inom förarutrymmet.
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Utvärdera klimatanläggningar för bussar dels med metoder som tar
hänsyn till förarnas upplevelser och fysiologiska reaktioner (t ex ter-
miska mannekänger) och dels med metoder som utvärderar det totala
systemet.

För att på bästa sätt utnyttja redan framtagna tekniska lösningar måste

man även:

Utvärdera och vidareutveckla system som med hjälp av "luftridåer"
avskärmar föraren från omgivande kalla/varma ytor. Analysera också
möjligheterna att ytterligare förbättra det termiska klimatet genom
att kombinera ridåventilation med moderna radiatorer.

Utvärdera och vidareutveckla den nya typen av radiatorer, vilka kom-
binerar luft- och vattenburen uppvärmning. Analysera också möjlighe-
terna att ytterligare förbättra det termiska klimatet genom att kom-
binera dessa radiatorer med "ridåventilation".

Arbeta vidare med att optimera funktionen hos ventilerade förarstolar
med avseende på material, sittkomfort samt ventilationsluftens tem-

peratur och flöde.

Samtidigt måste värdet av nya lösningar bedömas t ex genom att:

Analysera och utvärdera möjligheterna och begränsningarna med in-
byggd förarplats ur klimatologisk och social synvinkel.

Se över rutinerna för betalning och av- och påstigning i syfte att finna
möjligheter att påverka mönstret för dörröppning och därigenom stabi-
lisera det termiska klimatet på förarplatsen.

Parallellt med att man initierar arbete enligt de riktlinjer som anges ovan

kan man direkt vidtaga åtgärder som att:

Utrusta bussarna med motor- och kupévärmare.

Befukta defrosterluften innan den blåses ut i förarutrymmet.

Beakta värmeledningsegenskaperna vid val av material till inrednings-
detaljer.

Mycket viktigt är också att:

Ge förarna information om och träning i hur klimatanläggningen ska
utnyttjas optimalt.
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4 LUFTKVALITE PÅ FÖRARPLATSEN I BUSS

Inom trafikerade områden förekommer en mängd föroreningar i luften.

Den främsta föroreningskällan är fordonens avgasutsläpp, vilka innehåller

ämnen som koloxider, kväveoxider, kolväten (främst bensen), tungmetaller

(främst bly) samt damm i form av t ex asbest. Koncentrationen av förore-

ningar varierar med avståndet från källan, med "storleken" på källan, dvs

trafiktyp och trafikmängd samt med trafikrummets ventilation.

4.1 Normer

I SLTFs Normbuss-föreskrift rekommenderas angående luftkvalité endast

att bussens friskluftsintag placeras högt och förses med ett lätt utbytbart

filter. En lista över hygieniska gränsvärden (HGV) för enstaka kemiska

ämnen finns tillgänglig som en anvisning från Arbetarskyddsstyrelsen

(ASS). Gränsvärdena anges i form av tidsvägda medelvärden och/eller tak-

värden för ämnenas koncentration. De ämnen i bilutsläppen som ovan an-

getts vara de allvarligaste miljöförstörarna ingår i ASS-anvisningens list-

ning.

4.2 Luftkvalitén i dagens bussar

Luftkvalitén inne i bussen är i stort sett densamma som utanför bussen,

eftersom det är omgivningsluften som förs in via friskluftsintaget och när

dörrarna öppnas. Enligt en kartläggning, som genomfördes i TYA-projek-

tet, översteg halterna av deolika komponenterna i bilarnas avgaser inte i

något fall Arbetarskyddsstyrelsens hygieniska gränsvärden. Registrering-

arna utfördes i bussar i reguljär svensk stadstrafik. Koncentrationerna var

emellertid i vissa fall av en storleksordning som kan ge luftvägsbesvär,

trötthet och irritation/otålighet hos känsliga personer. I mycket tät trafik

och vid köbildning är uppmätta/beräknade avgashalter lägre i bussar med

högt placerat friskluftsintag jämfört med bussar där friskluftsintaget

placerats lågt. I gles trafik är skillnaden marginell.
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4.3 Problem?

Förekomsten av :förorenad luft är ett problem som främst är relaterat till

stadstrafik. Avgasexponering är alltså ett problem som främst berör de

yrkesförare (t ex förare i stadsbussar), vilka under längre tider än andra

förarkategorier vistas i trafikmiljöer med höga trafikflöden (kontinuerligt

eller temporärt). Förarna upplever att höga avgashalter orsakar huvud-

värk, trötthet, luftvägsbesvär och koncentrationssvårigheter. Det finns

emellertid i dag dålig faktisk kunskap om hur människans prestation och

hälsa påverkas av de avgaskoncentrationer som förekommer i den verkliga

trafikmiljön. Dessutom är uppgifterna mycket bristfälliga om hur ofta

olika avgashalter verkligen förekommer. Försök med att åstadkomma

luftrening med hjälp av aktiva filter har påvisat att det föreligger ett

konkurrensförhållande mellan filtreringskapacitet och ventilationskapaci-

tet. Detta kan innebära att man förbättrar luftkvalitén på bekostnad av

möjligheten att skapa ett gott termiskt klimat.

4.4 Förslag till förbättringsåtgärder

När det gäller luftkvalitén bör kunskapsnivån höjas vad gäller:

- Hur människans prestation och hälsa påverkas av deavgashalter som
verkligen förekommer i trafiken.

- Avgashalternas tids- och rumsvariation. Detta kräver långtidsmät-
ningar under månader.

Dessutom måste effekterna av olika typer av metoder för att erhålla

renare luft på förarplatsen bedömas t ex genom:

- Utredning om införandet av "ridåventilation" kan ge en bonuseffekt,
förutom den termiska, i det att avgaserna aktivt hindras från att
passera in i bussen.

- Möjliggöra recirkulerande ventilation för användning speciellt i tät
trafik.

- Utredning av om, och i så fall vilka trafikplaneringsåtgärder som kan
vara adekvata.
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Samtidigt måste man arbeta med att:

- Utveckla och utvärdera metoder för aktiv rening av omgivningsluften,
t ex genom att :förbättra/optimera befintliga aktiva filter.
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5 BUSSFÖRARUTRYMMETS MÅTT

Förarutrymmets dimensionering bör styras av målet att så få individer

som möjligt ska behöva avvisas eller ge upp bussföraryrket på grund av att

deras kroppsmått gör arbetsuppgiften omöjlig att utföra på ett säkert

och/eller komfortabelt sätt. Den måttstudie som utförts inom ramen för

etapp 1 (och som redovisas i rapportens bilagedel) har därför haft målsätt-

ningen att (ur tillgängligt statistiskt material) ta fram intervall, inom

vilka de kroppsmått som är viktiga för förarplatsens dimensionering, vari-

erar för den svenska populationen. Det är orealistiskt av praktiska och

ekonomiska skäl att utforma förarplatsen så att den passar alla (100%) i

befolkningen. Inom de intervall som vi redovisar i bilagedelen kan kropps-

måtten för ca 95% av Sveriges vuxna befolkning inkluderas. Eftersom re-

sultaten från etapp 1 är svåra att beskriva, inom den enhetliga dispositon

och rubriksättning som valts för denna rapportering, har kapitlet hållits

kort.

5.1 Normer

Rekommendationer för måttsättning avförarutrymmet i bussar finns i

SLTFs svenska Normbuss-föreskrift. Motsvarande tyska föreskrift ärVÖV-

Richtlinien. Båda föreskrifterna kan anses följa ergonomiska - men tyvärr

inte samma - riktlinjer.

5.2 Förarplatsens mått i dagens bussar

I de allra flesta bussar som tillverkas i Sverige måttsätts förarutrymmet i

enlighet med de riktlinjer som anges i Normbuss-föreskriften. I Sverige

rullar emellertid ett ansenligt antal utländska bussar, byggda enligt vari-

erande riktlinjer. Många bussar saknar möjlighet att variera rattens in-

ställning. Allt större paneler för visande instrument och reglage tenderar

att minska förarplatsens "fria rörelseutrymme".
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5.3 Problem?

Att bussarna byggs (måttsätts, utrustas) efter olika riktlinjer medför att

förare, som kör många olika bussar, med stor sannolikhet möts av förarut-

rymmen som är mycket olika i sin utformning. Dessutom baseras de

kroppsmått som ligger till grund för befintliga rekommendationer för

måttsättning ofta på ålderdomlig och bristfällig statistik.

Statistiken över svenskarnas kroppsmått speglar t ex främst måtten hos

unga svenska män. Detta faktum ställer till problem i dag, då en allt

större andel bussförare utgörs av kvinnor och invandrare, vilka vanligen

har en annorlunda kroppskonstitution. Denna utveckling har lett till kon-

kreta problem på grund av för stora avstånd. Föraren har t ex svårt att nå

pedaler och vissa reglage, att ställa in en komfortabel sittställning, att

hantera den stora ratten etc. Naturligtvis finns det också förare som upp-

lever att förarutrymmet är för trångt, eftersom de inte med tillgängliga

inställningsmöjligheter kan uppnå en komfortabel sittställning och/eller på

ett acceptabelt sätt hantera bussen. Konkreta problem kan vara att knäna

slår i instrumentbrädan eller att stolen inte kan skjutas tillräckligt långt

bak på grund av skärmväggens placering. Eftersom siktmöjligheterna är

intimt kopplade till förarutrymmets storlek och utformning skapar en då-

lig måttanpassning dåliga förutsättningar för optimal sikt.

5.4 Förslag till förbättringsåtgärder

En konkret åtgärd som kan och bör vidtagas tämligen omgående är att:

- Utrusta alla bussar med ställbar ratt.

För att kunna ställa mer realistiska och preciserade måttkrav bör man:

- Utföra praktiska prov för attklarlägga inom vilka intervall individer,
representativa för dagens svenskar, önskar kunna variera olika avstånd
inom ett förarutrymme.

- Komplettera statistiken med måttuppgifter som är representativa för
Sveriges befolkning av i dag.
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- Använda sådan ny statistik som underlag vid utarbetande av föreskrif-
ter angående förarutrymmets måttsättning.

Då mått används för specifikation måste man också verka för att:

- Funktionella mått anges/används i stället för exempelvis summan av
kroppsdelsmått.

- Hänsyn tas till siktaspekterna vid måttsättning av förarplatsen.

- Standardisera (nationellt, internationellt) placering och samordning av,
samt funktionella krav för instrument och reglage.
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6 INFORMATIONSÖVERPÖRING I BUSS

Bussföraren får genom olika indikeringssystem vid förarplatsen l) upplys-

ning om bussens tillstånd (hastighet, bränslenivå, helljus på, temperaturer,

öppen dörr etc), 2) varning vid felfunktion (olja, temperaturer, batteri,

bromsar etc), 3) kvittens på åtgärd (körriktningsvisare, dörröppning, hand-

broms etc) och 4) information om passagerarnas önskemål (avstigning,

nästa hållplats etc). För att informationsinhämtningen ska bli effektiv är

det viktigt att informationen både presenteras och placeras på ett opti-

malt sätt, med avseende på mänskliga förutsättningar och begränsningar.

Med hjälp av reglage/manöverorgan kan föraren informera medtrafikanter

och passagerare om sina avsikter och önskemål samt manövrera bussen

och dess sekundärutrustning (värme- och ventilationssystem, högtalaran-

läggning etc). Reglagen ska vara lätta att nå samt komfortabla och enkla

att hantera.

6.1 Normer

TSVs regler, angående instrumentering, kräver att hastighetsmätare och

färdskrivare ska finnas i bussar. Hastighetsmätaren måste dessutom upp-

fylla vissa krav beträffande rättvisning. Färdskrivaren är inte nödvändig

om bussen körs i linjetrafik eller är avsedd för färre än 30 passagerare. I

SLTFs Normbuss finns rekommendationer för en standardiserad placering

av instrument och reglage. Utformningen av desymboler som används för

information och märkning regleras via ISO-dokument och i Svensk Stan-

dard. Den färgkodning av information, som förekommer i fordon, är delvis

standardiserad utifrån internationella överenskommelser (ISO-dokument).

6.2 Överföring avinformation dagens bussar

Praktiskt taget all information presenteras för föraren via visuella dis-

player. Enstaka informationer överförs dock med hjälp av ljud (summer).

Olika typer av information visas på separata instrument t ex hastighets-

mätare, oljetrycksmätare, termometer. En generell varningslampa finns

dock vanligen centralt placerad på bussens instrumentpanel. Den totala
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mängden tillgänglig information är i dagsläget mycket stor och ökar stän-

digt. Föraren har ingen möjlighet att samtidigt och kontinuerligt tillgodo-

göra sig allt i detta komplicerade informationsflöde. Sortering och priori-

tering av informationen är därför nödvändig redan i dag och inte minst för

framtiden.

Föraren kör bussen genom att manövrera reglage som ratt, pedaler och

Växelspak. Via andra reglage kan han/hon få sina avsikter/önskemål att

aktivera körriktningsvisare och vindrutetorkare, öppna dörrar etc vidare-

befordrade och utförda. Regeln i dag är ett reglage för varje enskild funk-

tion. Ökande informationsmängd och en föraruppgift som består av allt-

fler delmoment har medfört att instrumentering respektive reglage i dag

är spridda över en allt större del av förarutrymmet.

6.3 Problem?

Det största problemet vad gäller informationsöverföringen i "nyare" bus-

sar är en alltför komplicerad instrumentering och för stor samtidig infor-

mationsmängd. Detta kan få till följd att information, som är oumbärlig

för korrekt handlande i en uppkommen situation, "drunknar" i för situatio-

nen ovidkommande information. Det rikliga och komplicerade informa-

tionsflödet försvårar dessutom beslutsprocessen och förlänger tiden till

handling. Vissa displayers synbarhet är dålig och varierar kraftigt med

belysningsförhållandena. Använda symboler är inte alltid logiskt kopplade

till meddelandet. Dagens tyst-' och mjukgående fordon medför att den

inlärda tolkningen av information från t ex motorljud, centrifugal-, acce-

lerations- och bromskraft delvis går förlorad. Det stora antalet reglage

kan medföra att dessa placeras antingen för tätt eller för utspritt, vilket i

sin tur kan försvåra manövreringen på grund av att rörelseutrymmet blir

för litet respektive att föraren får svårt att nå reglagen.
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Förslag till förbättringsåtgärder

När det gäller informationsöverföring generellt bör man:

Optimera överföringen tex synbarheten hos visuella displayer, med
hänsyn till realistiska variationer hos föraruppgiften, trafikmiljön,
belysningsförhållandena etc.

Förbättra logiken hos och förståelsen av symboler som informationsbä-
rare.

Optimera och standardisera presentationsformen/överföringssättet för
förekommande informationstyper.

Optimera och standardisera placeringen av instrument och reglage.

Utforma alla manöverorgan/reglage så att de ger kvittens vid aktive-
ring.

För att på bästa sätt utnyttja människans olika sinnen bör man även:

Utreda möjligheterna för att en större andel (än i dag) av den totala
informationsmängden inhämtas via andra sinnen än synen.

Utvärdera system där information kan överföras direkt från reglage
till förare via dennes känsel.

Studera interaktiva effekter av flera informationskanaler och använda

resultaten vid samordning av informationsflödet.

Teknikutvecklingen inom området bör inriktas mot att:

Möjliggöra klassificering av tillgänglig information förslagsvis enligt
i) information som alltid måste finnas presenterad, 2) information som
presenteras då denär nödvändig och 3) information som presenteras då
föraren själv önskar detta genom att manuellt aktivera informations-
systemet.

Ta fram regler/algoritmer för hur informationsflödet till föraren ska
prioriteras och sorteras. Reglerna måste utformas så att kraven på
adekvat och nödvändig/tillräcklig information vid varierande behov
(trafikmiljö, förarskicklighet, förarönskemål etc) kan uppfyllas.

Införa datoriserad eller annan adekvat styrning av informationsflödet.

Utveckla multipla displayer för att möjliggöra presentation av olika
typer av information på en enda display. De olika informationerna kan
tilldelas specifika områden på displayens yta eller presenteras i sek-
vens, där ordningsföljd och presentationstid styrs av behov och önske-
mål.
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7 LJUDMILJÖ PÅ FÖRARPLATSEN I BUSS

Den faktiska ljudmiljön i förarutrymmet i en buss byggs upp av två olika

"sorters" ljud. De förekommande sorterna är dels buller, dvs ljud inom

frekvensintervallet 20 till 20 000 Hz vilka kan uppfattas (höras) av det

mänskliga örat och dels infraljud som är ljud med frekvenser lägre än

20 Hz. Om infraljudet blir tillräckligt starkt kan även det "höras". Då

ljudnivåerna stiger eller olika kombinationer av ljudtyperna erhålls kan

gränserna för komfort, prestation respektive hälsa överskridas. Enheten

för ljudtrycksnivå är dB. Inom parentes anges vilken frekvensviktning som

använts t ex dB(A).

7.1 Normer

Buller: De av Arbetarskyddsstyrelsen (ASS) utfärdade föreskrifterna om

buller samt råden om föreskrifternas tillämpning gäller generellt och är

inte specifikt anpassade till fordon. Ass har satt gränsen för hörselskade-

risk till 85 dB(A) (tidsmedelvärde över en typisk arbetsdag), men rekom-

menderar att 80 dB(A) inte bör överskridas. För bussar finns rekommenda-

tioner om att 75 dB(A) bör utgöra en absolut max-gräns och att bullerni-

våer lägre än 70 dB(A) bör eftersträvas (UITP, International Union of

Public Transport). De senare värdena gäller för 50 km/h konstant fart och

motsvaras av ca 80 respektive 75 dB(A) i verklig trafik. SLTFs tekniska

bestämmelser föreskriver att ljudnivån inte ska överstiga 72 dB(A) vid

varken 50 eller 70 km/h. Tidsmedelvärdet 70 dB(A) brukar anges som ett

riktvärde för god komfort vid långa körpass.

Infraljud: För infraljud finns inga specifika föreskrifter. ASS föreskrifter

för buller innehåller emellertid även "allmänna råd" angående infraljud.

De angivna riktvärdena ligger 5 till 10 dB(IL) över den nivå man kan för-

nimma under ideala förhållanden och anges separat för varje enskild ters-

bandsfrekvens. Ritkvärdena vid 2 och 20 Hz anges t ex till 130 respektive

90 dB(IL). En provisorisk rekommendation där maximal sammanvägd infra-

ljudnivå kopplas till den aktuella ljudnivån föreslås av VTI. I detta förslag

är gränsvärdet för infraljud konstant 110 dB(Gl) upp till ca 65 dB(A) bul-

lernivå för att sedan öka lineärt till ca 118 dB(Gl) vid 85 dB(A) bullernivå.
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7.2 Ljudmiljön i dagens bussar

Buller: Fordonsutvecklingen under de senaste 20-30 åren har medfört att

tidsmedelvärdet för bullernivån reducerats med storleksordningen 5 dB(A).

Som hjälp vid bedömning av förbättringen kan anges att en sänkning av

ljudnivån med 10 dB(A) upplevs som en halvering, medan en förändring på

1 dB(A) är den minsta förändring det mänskliga örat kan detektera. Bul-

lerbekämpningen 1 fordon har resulterat i att den genomsnittliga ljudnivån

vid förarplatsen i dagens bussar är 75-80 dB(A) eller lägre. Risken för

hörselskada har därmed så gott som eliminerats, eftersom ett tidsmedel-

värde (över en typisk arbetsdag) på 85 dB(A) anses vara den ljudnivå som

medför risk för hörselskada. Även moderna bussar kan emellertid generera

ljudnivåer över 80 dB(A) under vissa förhållanden och körsätt. Förutom de

av fordonet alstrade "missljuden" (bullret) är ljud från extrautrustningar

såsom radio/bandspelare etc i dag vanligt förekommande. Detta "välljud"

höjer den totala ljudnivån med ca 5 dB(A). Även om ljud från extrautrust-

ning adderas överskrids hörselskadegränsen mycket sällan.

Infraljud: I takt med att bullernivån i fordon generellt har sänkts har

infraljudnivån i stället stigit med ca 5 dB(IL) under en 20-årsperiod fram

till mitten av 1980-talet. När det gäller bussar står orsaken att finna i

konstruktionsförändringar, i första hand av karossens utformning. Bussar

utgör en för infraljud speciellt känslig fordonstyp på grund av sina stora,

plana fönsterytor. Infraljudnivåer omkring och t o m över 110 dB(IL) före-

kommer i bussar i dag. Både prestations- och komfortnedsättningar kan

sannolikt orsakas vid dessa nivåer. Bussar, av olika fabrikat och med vari-

erande tillverkningsår omkring 1980, uppvisar samtliga infraljudnivåer

som överstiger de av ASS föreslagna riktvärdena (för någon av frekven-

serna i infraljudintervallet) med i till 13 dB för hastigheter mellan 50 och

70 km/h.
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7.3 Problem?

Buller: Eftersom äldre, från bullersynpunkt ogynnsamma fordon successivt

tas ur bruk kommer bullernivån i bussar knappast att utgöra ett väsentligt

arbetsmiljöproblem på 1990-talet. Risken för ohälsa kan i stort sett ute-

slutas. Det bör dock påpekas att med den satta gränsen för hörselska-

derisk accepteras en viss risk för lindriga hörselnedsättningar hos somliga

individer. När det gäller prestation finns i dag inga entydiga data som

pekar på att bullernivån i moderna bussar är prestationsnedsättande. Det

finns i stället tecken som tyder på att en ytterligare sänkning av buller-

nivån inte ens är eftersträvansvärd. Bilden kompliceras av att bullrets

inverkan på prestationen även påverkas av andra miljöfaktorer. När det

gäller den subjektiva upplevelsen av ljudnivån på förarplatsen finns det

fortfarande en hel del förare, som tycker att den är obehaglig och stö-

rande. Vid en komfortbedömning placeras de flesta bussar i gränsskiktet

mellan "medelmåttig" och "bullrig" ljudmiljö;

Infraljud: De riktvärden ("allmänna råd") som rekommenderas av ASS är

mycket låga och varje slag av negativ effekt på människan undviks troli-

gen om dessa följs. De stora problemen med infraljud är 1) att vi saknar

kunskap om vilka effekter olika nivåer har på människan och 2) att vi

saknar en standardiserad metod för att erhålla ett vägt totalvärde för

innehållet i hela infraljudintervallet. I takt med att bullerbekämpningen

haft framgång har infraljudet, som tidigare dränkts i höga bullernivåer,

alltmer framträtt som det stora problemet vad gäller förarplatsens ljud-

miljö.

Buller och infraljud alstras på olika sätt i fordon. En sänkning av infraljud-

nivån påverkar alltså inte automatiskt bullernivån. Å andra sidan blir inte

heller infraljudnivån lägre då bullernivån sänks.
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Förslag till förbättringsåtgärder

När det gäller den totala ljudmiljön måste åtgärder sättas in för att:

uppnå akustisk balans. Med detta menas att det inte enbart gäller att
dämpa enskilda ljud maximalt, utan också att skapa ett optimalt för-
hållande mellan bidragen till ett sammansatt ljud/infraljud. Begrän-
sade frekvensområden bör ej dominera ljudbilden utan ljudenergin bör
spridas över hela frekvensområdet. Informationsbärande ljud ska var-
ken framhävas eller dämpas onödigt mycket.

När det gäller buller finns väl fungerande och praktiskt användbara/utpro-

vade metoder för att reducera ljudnivån. Detta görs också kontinuerligt.

Det är emellertid viktigt att påpeka att:

eftersom radio och liknande utrustningar är en realitet i dagens fordon
måste ljudnivån från själva fordonet reduceras, kanske till 70 dB(A), så
att dessa extraljud också "ryms" inom en tolerabel/komfortabel total
ljudnivå.

När det gäller reduktion av infraljudets nivå finns fortfarande mycket att

göra. Några förslag på åtgärder anges här.

Försök klarlägga sambandet mellan infraljudnivå och olika grader av
påverkan på människan.

Ta fram praktiskt användbara gränsvärden för infraljudnivå i fordons-
sammanhang.

Utveckla standardiserad och praktiskt användbar metod för mätning
och bedömning av infraljudnivåer i fordon.

Konstruera bussarna så att förekommande resonanser (pga busslängd,
axlar, hjulvarvtal, fönsterinfästningar, materialval etc) ger lägre amp-
litud eller förskjuts mot lägre frekvenser, för vilka människan är
mindre känslig.

Reducera storleken på glasade ytor (flera små fönster, åtminstone i
passagerarutrymmet, där siktkraven inte är lika strikta som på förar-
platsen).

Använd kupade glas.

Ställ krav på rundhet och balans hos däck (även slitna och regumme-
rade).

Sikta mot att under alla förhållanden kunna ha fönstren stängda under
körning. Detta kräver utveckling av utrustning som bibehåller ett kom-
fortabelt termiskt klimat i fordonet under varierande yttre omständig-
heter.

Upprätthåll en högre ytjämnhet på vägarna.
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8 VIBRATIONSMILJÖ PÅ FÖRARPLATSEN I BUSS

Den del av projektet "Förarplats i buss" som behandlar vibrationer har

bestått av en renodlad litteraturstudie av "Vibrationers inverkan på for-

donsförares prestationsförmåga", vilken redovisas i sin helhet i rapportens

bilagedel. För att i möjligaste mån uppfylla målsättningen med en enhet-

lig disposition och rubriksättningen, och därmed vidarebefordra en någor-

lunda likvärdig information om samtliga behandlade arbetsmiljöaspekter,

har material till just detta kapitel inte enbart hämtats från den aktuella

litteraturstudien utan utökats med data från TYA-rapport 1981:5 "Yrkes-

förarprojektet: Bussförares arbetsmiljö".

En bussförare påverkas dels av helkroppsvibrationer och dels av delkropps-

vibrationer, vilka överförs till hans/hennes händer och fötter via ratten

respektive pedalerna och golvet. Helkroppsvibrationerna överförs via fö-

rarsätet och påverkar hela kroppen. Den vibrationsmiljö bussföraren ut-

sätts för skapas av vägens ojämnhet, av bussens vibrationsöverförande

egenskaper, av interna vibrationer på grund av hjulobalans, motorvibra-

tioner och liknande samt av förarstolens egenskaper. Inverkan av del-

kroppsvibrationerna på förarens komfort, prestation och hälsa anses myc-

ket ringa, medan helkroppsvibrationerna (särskilt den vertikala komponen-

ten) anses kunna ge besvär. Prestationsförmågan påverkas kraftigast av

vibrationer med frekvenserna 4-8 Hz (vertikalled) och 1-2 Hz (de två hori-

sontella riktningarna).

8.1 Normer

Människans känslighet för vibrationer beskrivs i en ISO-standard. I stan-

darden anges den tid en människa tillåts vistas i olika vibrationsmiljöer,

vilka definierats till amplitud (styrka), frekvens och utbredningsriktning.

Känsligheten för vertikala vibrationer har ett brett och relativt konstant

maximum mellan 4 och 8 Hz samt avtar för både högre och lägre frekven-

ser. Exponeringsgränser för hälsa, prestation respektive komfort anges i

standarden för såväl vertikala vibrationersom vibrationer i de båda hori-

sontella riktningarna. Som exempel kan nämnas att gränserna för presta-

tionspåverkan (från vertikala vibrationermed frekvenser inom intervallet

VTI RAPPORT 346



21

4 till 8 Hz) är av storleksordningarna 3 m/s2 vid 1 minuts exponering och

0,3 m/s2 vid 8 timmars exponering. ISO-standardens tillämpbarhet i for-

donssammanhang kan ifrågasättas.

8.2 Vibrationsförhållanden i dagens bussar

De busstyper som är i trafik i Sverige idag uppvisar normalt två vibra-

tionsmaxima för vertikala vibrationer. Det ena ligger vid 1-2 Hz och det

andra vid 8-10 Hz. Medelvärdet för de vertikala vibrationernas styrka

(amplitud) överstiger mycket sällan 0,05 g (= 0,5 m/sz). Dessutom ligger

vibrationsmaxima oftast i det för människan mindre känsliga området 1-2

Hz, medan vibrationerna i det kritiska frekvensområdet 4-8 Hz uppvisar

mycket låg amplitud. För de kombinationer av buss och förarstol som

förekommer idag är den tillåtna exponeringstiden, för att ISO-standardens

prestationskriterium ska vara uppfyllt, av storleksordningen 7-17 timmar

vid körning i 70 km/h på ojämn väg. Om man i stället beaktar komfort-

gränsen är de tillåtna exponeringstiderna avsevärt kortare, eller l-3 tim-

mar vid körning i 70 km/h på ojämn väg. Den vibrationsmiljö som normalt

förekommer i moderna bussar medför ingen risk för akut skada. Det kan

emellertid inte uteslutas att vibrationerna vid långtidsexponering, speci-

ellt i förening med dålig sittställning, kan orsaka exempelvis ryggbesvär.

Däremot erbjuder vissa fordon bristfällig förarkomfort, även om senare

års utveckling vad gäller fjädrings- och dämpningssystem medfört stora

förbättringar.

8.3 Problem?

Vibrationer kan ge föraren problem vid styrning (manövrering) av bussen

och dess reglage samt vid informationsinhämtning. Vibrationers negativa

påverkan på styrprecisionen beror troligen i första hand på en rent meka-

nisk interferens mellan själva vibrationen och de rörelser som ska utföras.

Dessutom finns antydningar om att vibrationer ger fasförskjutningar i

människans dynamiska svarsfunktioner, vilket tenderar att ge sig till

känna som långsammare rörelser allteftersom vibrationsfrekvensen ökar.

Antalet styrfel såväl som deras svårighetsgrad ökar med ökande vibra-
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tionsintensitet. Ett stort sammanfattande problem är att det är omöjligt

att bestämma absoluta vibrationströsklar ovanför vilka prestationen är

påverkad och under vilka den är opåverkad. Detta beror i hög grad på det

stora antalet vibrationsegenskaper (intensitet, frekvens, varaktighet etc)

och övriga faktorer som kan påverka styrprecisionen.

Synskärpan kan påverkas av vibrationer om föraren vibrerar, om det be-

traktade föremålet vibrerar eller om båda vibrerar. Problem uppstår då

ögats följerörelser (mycket lågfrekventa) inte klarar av att kompensera

för vibrationsrörelsen. Graden av synskärpenedsättning påverkas även av

vibrationernas förstärkning/dämpning under utbredningen från säte till hu-

vud samt av resonansfenomen i själva ögat och angränsande strukturer.

Det finns tecken som tyder på att de monotona, lågfrekventa vibrationer

som bussförare utsätts för leder till sänkt vakenhet (ökad trötthet) jäm-

fört med effekterna vid körning i vibrationsfri miljö.

8.4 Förslag till förbättringsåtgärder

Det förtjänar att poängteras att vår bedömning av vibrationsmiljön i

moderna bussar är att den är acceptabel och att stora forskningsinsatser

därför inte krävs i nuläget. Förslag till mindre förbättringsinsatser som

kan genomföras omgående är:

- Använd inte slitna (dåligt fungerande) bussförarstolar.

- Kräv att fabrikanterna (utan särskild anmodan) tillhandahåller full-
ständig beskrivning av förarstolarnas vibrationsegenskaper. Egenska-
perna ska uttryckas i termer som kan förstås av kunderna och som kan
ge vägledning vid jämförelse av olika stolar.

För att ge förbättringar på lite längre sikt föreslås att:

- Starta uppföljning av såväl bussars som stolars vibrationsegenskaper.

- Utveckla en praktiskt användbar provningsmetod för förarstolar och
utarbeta en norm för typprovning av stolar baserad på denna metod.

- Utred möjligheterna för regelmässig och regelbunden provning av om
de förarstolar som används följer normen och uppfyller fabrikanternas
beskrivningar. Provningen skulle kunna utföras av Svensk Bilprovning i
samband med den årliga kontrollbesiktningen.
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9 SIKT FRÅN FÖRARPLATSEN I BUSS

En förutsättning för att en buss ska kunna framföras på ett trafiksäkert

sätt är att föraren har "tillräckligt god sikt". Det gäller naturligtvis i

första hand att se vad man bör se i den yttre trafikmiljön, men även

sikten inne i bussen är viktig. Vad som menas med "tillräckligt god sikt" är

mycket dåligt utrett. Dessutom varierar siktkraven med trafikmiljö, fö-

raruppgift och föraregenskaper.

9.1 Normer

Någon lagstiftning, som föreskriver vilken sikt en bussförare ska ha/kan

kräva, finns inte idag. SLTF rekommenderar emellertid i Normbussföre-

skriften att sikten ska vara fri minst 18° uppåt och minst 35° nedåt, från

en horisontell linje i höjd med förarens ögon. Dessutom bör hörnstolpar

inte skymma större vinkel än 90. Rutor och backspeglar är viktigakompo-

nenter ur siktsynpunkt. För dessa finns regler utarbetade av Trafiksäker-

hetsverket (TSV). Exempelvis ska en vindruta släppa igenom minst 75% av

ljuset i båda riktningarna. När det gäller backspeglar finns regler beträf-

fande storlek, form, placering, inställningsmöjligheter, kvalité på den bild

och den färg som återges samt storleken på det siktfält som kan överblic-

kas. Reglerna följer de krav som slagits fast i ECE-reglemente 46. SLTF

rekommenderar en invändig, ställbar spegel, 180 x 360 mm, placerad snett

till höger ovanför förarplatsen samt invändiga speglar, 300 mm i diame-

ter, monterade vid mitt- och bakdörrar för bevakning av dessa. De yttre

backspeglarna bör enligt SLTF vara placerade i vindrutans övre högra

hörn, 210 cm från marken, respektive 1 den vänstra sidorutans nedre del.

Speglarna ska vara eluppvärmda och monterade 25 mm utanför karossens

yttre kontur.

9.2 Siktförhållanden i dagens bussar

Sikten framåt måste för de flesta föraruppgifter betecknas som god. Sik-

ten till vänster däremot inskränks av att vänster backspegel och vänster

hörnstolpe tillsammans utgör ett relativt stort sammanhängande sikthin-
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der. Dessutom begränsas sikten snett bakåt vänster effektivt av sidoru-

tans avgränsning bakåt samt den ogenomskinliga vägg som avgränsar fö-

rarplatsen från passagerarutrymmet. Sektorn från ca 60° till 100/1300 åt

höger, räknat från förarens blickriktning då han tittar rakt fram, innehål-

ler flera stora sikthinder. Dessa är bland andra vindrutans högra hörn-

stolpe, ej glasade partier av framdörr/-ar och bakre dörrstolpen. Sikten

snett bakåt höger skyms av stolsryggar och passagerare samt försvåras på

grund av att föraren sitter långt från de relativt högt placerade sidoru-

torna. Förarens möjligheter att upptäcka fordon, trafikanter etc bakom

bussen är mycket begränsade.

9.3 Problem?

Det stora problemet, när detgäller sikt från förarplatsen i buss, är attdet

idag inte finns några riktlinjer, som talar om vilka siktkrav som kan och

bör ställas. Bilden kompliceras ytterligare av att det inte heller existerar

några praktiskt användbara och vedertagna metoder att "mäta" och be-

döma förarens sikt och behov av sikt. Ett stort specifikt problem är att

föraren inte har någon möjlighet att se föremål/barn, som är lägre/kor-

tare än ca 1 m, om de befinner sig omedelbart framför bussen eller myc-

ket nära bussens sidor (framför allt mellan fronten och hjulhusen). Den

begränsade sikten snett bakåt vänster skapar problem, särskilt vid filby-

ten, i korsningar och då bussen kör ut från hållplatser. Dålig sikt åt höger

försvårar framförandet av bussen, särskilt i korsningar, vid omkörningar

och då bussen ska angöra trottoarkanten/vägkanten vid hållplatser. Den

dåliga sikten bakåt gör deti det närmaste omöjligt att backa bussen utan

hjälp.

9.4 Förslag till förbättringsåtgärder

I ett längre perspektiv är de viktigaste övergripande förbättringsåtgär-

derna att:

- Utveckla metoder för mätning och bedömning av sikt.
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Utvärdera behov av sikt och konsekvenser av siktbegränsningar.

Det krävs även mer detaljerade utvecklingsprogram t ex för att:

Utveckla nya och/eller utvärdera befintliga tekniska lösningar för att
förbättra förarens möjligheter att "se" bakåt (t ex kamerabild, laser-
ljus, förarinitierade, automatiska).

Utveckla backspeglar som kan täcka in större siktsektorer, inte minst
nedåt-bakåt längs bussens sidor och utåt mot angränsande körfält.

Resultaten från sådant långsiktigt arbete i framtiden kan användas för att

ställa upp relevanta siktkrav.

Nedan anges också någrakonkreta åtgärder:

Minimera sikthindrens utbredning. Vanligast förekommande i buss är
vertikala sikthinder. Dessa bör inte vara bredare än 5 cm. Två sepa-
rata sikthinder är fördelaktigare än ett sammanhängande, förutsatt att
den totala ytan är lika stor i båda fallen.

Undvik sikthinder i förarens blickriktning rakt fram samt 30° åt var-
dera sidan från denna riktning.

Förläng vänster sidoruta bakåt. För att denna åtgärd ska leda till av-
sedd siktförbättring måste skiljeväggen mot passagerarutrymmet för-
skjutas bakåt i motsvarande grad, vinklas eller göras genomskinlig.

Utforma vänster sidoruta som en odelad glasad yta. Denna åtgärd krä-
ver att ett komfortabelt klimat på förarplatsen kan upprätthållas utan
ventilation via öppnad sidoruta.

Dra ner vindrutans nedre kant, speciellt på höger sida, så att "närsik-
ten" förbättras. Av samma skäl bör de främre sidorutorna på höger
sida förskjutas/utvidgas nedåt.
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10 BUSSBELYSNING

I föregående kapitel har siktaspekter på trafiksäkerhet och förarkomfort

berörts. Under förhållanden som mörker och dimma krävs belysning, dvs

användning av ljuskällor utanpå och inuti bussen, för att skapa förutsätt-

ningar för god sikt från förarplatsen. Yttre belysning behövs 1) av vägav-

snittet framför bussen, 2) till höger om bussen i samband med stopp vid

hållplats, 3) kring bussens ingångs- och utgångsdörr(ar) i samband med på-

och avstigning och 4) bakom bussen. Tillskottsbelysning inne i bussen be-

hövs 1) vid förarplatsen under biljetthantering och annan passagerarkon-

takt, 2) i passagerarutrymmet och 3) i anslutning till ingångs- och ut-

gångsdörr(ar).

10.1 Normer

Bussens halvljusstrålkastare ska vara monterade inom intervallet 50 till

120 cm från marken, 40 cm in från bussidan. De strålkastare som används

ska vara godkända enligt tillämpliga ECE-reglementen. När det gäller

halvljusstrålkastare tillåts även användning av sådana som uppfyller ame-

rikanska (SAE) krav. De egenskaper som regleras är bl a strålkastarnas

inställning och ljusbild dvs deras ljusstyrka i olika riktningar. De svenska

bestämmelserna, baserade på angivna internationella reglementen, åter-'

finns i Trafiksäkerhetsverkets (TSVs) författningssamling.

10.2 Belysningsförhållanden hos dagens bussar

Vid körning på halvljus samt vid såväl halv-som helljusmöte understiger

förarens siktsträcka fordonets stoppsträcka, vid normala farter och väg-

förhållanden. Då helljuset är påslaget och bländning inte sker har föraren

däremot möjlighet att stanna fordonet inom det vägavsnitt som är synligt,

förutsatt att hastigheten är anassad och vägförhållandena normala. Da-

gens bussar saknar ljuskällor för att belysa området invid bussens högra

sida vid hållplatser, uppställningsplatser och liknande. Förarens sikt inom

detta område är därför helt beroende av yttre, stationär belysning. Vid

många hållplatser är den fasta belysningen mycket dålig eller saknas till
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och med helt. Belysningen vid förarplatsen och av områdena omkring dör-

rarna är ofta alltför svag. Dessutom är det inte ovanligt att belysningen

inne i bussen är felaktigt riktad mot ytor med olämpliga reflexionsegen-

skaper.

10.3 Problem?

Det stora belysningsproblemet, när det gäller buss såväl som övriga väg-

fordon, är att ljuset från bussens strålkastare ska belysa vägen tillräckligt

väl samtidigt som det inte får blända förarna i mötande fordon. Ett speci-

fikt problem för bussförare är att den upplysta bussinteriören speglas i

vindrutan. Dåligt arrangerad och dimensionerad belysning alternativt av-

saknad av belysning skapar svårigheter för föraren att, på tillräckligt

långt avstånd, upptäcka passagerare som väntar vid hållplatserna, och att

observera passagerarna under hela på- och avstigningen.

10.4 Förslag till förbättringsåtgärder

För att skapa optimal belysning av den yttre trafikmiljön, på så stora

avstånd som möjligt framför bussen, bör man:

- Montera strålkastarna så högt som möjligt inom det tillåtna interval-
let.

- Konstruera halvljusstrålkastarna så att ljuset koncentreras alldeles
under ljus-mörkergränsen.

- Konstruera helljusstrålkastarna så atten bred ljusbild erhålls.

- Införa extra mötesljus med extremt skarp vertikal ljus-mörkergräns,
att riktas mot den högra vägkanten. På så sätt minimeras risken att
blända mötande trafikanter.

- Utveckla och utvärdera alternativa ljuskällor baserade på t ex UV-ljus,
IR-ljus eller polariserat ljus.

De ovan föreslagna åtgärderna är användbara för alla typer av fordon,

inte minst för bussar. Deras införande kan ske alltifrån direkt (strålkas-
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tarmontering) till först efter tidskrävande och resurskrävande utveckling

(alternativa ljuskällor).

För att optimera belysningsförhållandena för just bussar krävs emellertid

även specifika och varierande åtgärder som att:

- Utveckla specialbelysningar, vilka föraren själv tänder, släcker, däm-
par och stegrar vid behov och med vars hjälp han/hon kan lysa upp
valda delar av bussen och dess närmaste omgivning (ingångs- och ut-
gångssteg, bussens högra sida, området bakom bussen etc). Belysning-
arna måste utformas så att de inte stör förare, passagerare eller med-
trafikanter. Kanske kan alternativa ljuskällor användas.

- Förbättra den fasta belysningen vid hållplatser, uppställningsplatser
och liknande.

- Optimera ljusstyrkan och placeringen/riktningen av de ljuskällor som
belyser förarplatsens displayer och reglage samt passagerarutrymmets
olika delar.

- Optimera reflexionsegenskaperna hos belysta ytor. Ytor som inte ska
synas bör göras mörka/svarta medan ytor som i vissa situationer måste
synas skavara ljusa. Ljusheten hos ytor med god synbarhet måste väl-
jas så att de inte blir obehagligt ljusa vid direkt belysning från solen
eller artificiella ljuskällor. Speglande ytor måste orienteras så att de
inte speglar upp infallande ljus mot förare och passagerare.
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11 KOLLISIONSSÃKERHET PÅ FÖRARPLATSEN I BUSS

En fordonskollision resulterar i en snabb hastighetsminskning (retarda-

tion), som påverkar enbart karossen. Storleken på karossens retardation

ökar med det påkörda föremålets massa. Man kan därför utgå från att

hastighetsminskningen hos kolliderande bussar oftast är lägre än vad som

förekommer hos personbilar. En förutsättning för att bussföraren ska

kunna utnyttja den relativt låga hastighetsminskning är att han/hon är

fixerad till karossen med t ex ett bilbälte. I annat fall kommer den obäl-

tade föraren, liksom alla andra lösa föremål, att fortsätta att röra sig

med den ursprungliga hastigheten tills han/hon slår i någon del av karos-

sen. Vid detta islag bromsas föraren/föremålet upp. Storleken på den has-

tighetsminskning, som då uppstår, beror på hur effektivt man kunnat ut-

nyttja den bromssträcka som det träffade föremålet erbjuder, för att

bromsa upp föraren/föremålet. De grundläggande mekanismerna för upp-

komsten av personskador, till följd av kollision, är desamma för bussföra-

ren som för t ex personbilsförare.

ll.1 Normer

I TSVs Regler om Fordon (RF) finns krav på att det ska finnas en skydds-

plåt i bussens front och längs dess sidor. Denna plåt tillåts i fronten ha

uttag för diverse detaljer, varför den där kan bli ganska gles.

ll.2 Kollisionssäkerheten vid förarplatsen i dagens bussar

Bussar av i dag saknar i stort sett deformationszoner och inre skyddsan-

ordningar. Bilbälten förekommer exempelvis i ytterst begränsad omfatt-

ning på förarplatsen i bussar. För den obältade bussföraren är det därmed

ointressant att bussen uppvisar liten hastighetsminskning, jämfört med

andra fordonstyper, eftersom man kan utgå från att bussen oftast hunnit

stanna innan förarislag sker. Islagshastigheten, som är en viktig faktor för

personskaderisken, blir i detta fall lika med bussens ursprungliga hastig-

het. Dessa nackdelar uppvägs inte av fördelar på grund av fordonets större

massa. Den skyddsplåt som i dag finns i bussfronten är inte tillräckligt
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kraftig för att ta upp/motstå de krafter som uppstår vid en kollision.

Plåtens utformning kan dock ge ett visst skydd mot inträngande smala

föremål. Risk för fastklämning föreligger vid kollision, eftersom stolen är

fast medan avståndet mellan stolen och detaljer framför föraren radikalt

minskas. För bussförare är alltså de vanligaste skadeorsakerna vid kol-

lision islag och klämning. I dag finns emellertid bussar utrustade med

kraftiga förbindelselänkar mellan bussens front och stolens infästning, vil-

ket resulterar i att stolen skjuts bakåt vid kollisioner med frontdeforma-

tion som följd. En sådan konstruktion gör att risken för klämning minskas

avsevärt. En förutsättning för att islag ska förhindras är dock att föraren

är fixerad vid stolen.

11.3 Problem?

Konventionella bilbälten avsedda för personbilar är inte lämpliga att an-

vända i bussar, eftersom de ger en dålig komfort i kombination med fjäd-

rande och vridbara busstolar. Även låsmekanismerna i upprullningsdonen

hos personbilsbälten kan ge problem i den speciella vibrationsmiljö som

råder i en buss. Avsaknaden av deformationszoner innebär att det blir

förarutrymmet som deformeras vid en kollision. Fronten på dagens bussar

är för vek för att ta upp de krafter som genereras vid en kollision.

11.4 Förslag till förbättringsåtgärder

För att öka kollisionssäkerheten på förarplatsen i buss och därmed minska

risken för och allvarlighetsgraden av personskador hos bussförare föreslås

följande direkta åtgärder:

- Gör användningen av bälten obligatorisk för bussförare.

- Installera stolar med inbyggda bälten. Trepunktsbälten är att föredra
eftersom de hindrar överkroppen att fortsätta framåt vid kollision,
med islag i ratt och vindruta som följd. Höftbälte ger inte samma
skydd men kan hindra knäislag och även hålla föraren på plats vid t ex
en voltning.
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Framtida forsknings- och utvecklingsarbete bör inriktas på att:

Undersöka möjligheterna att använda luftkuddar (air-bags), som snabbt
blåses upp när systemet får en indikation om att en viss retardations-
nivå uppnåtts. Utvärdering av optimal placering och nödvändig, kom-
pletterande utrustning (såsom höftbälte) måste ske.

Utforma islagszonerna (energiupptagande stoppning, avlägsnande av
"farliga" föremål) utifrån de krav som fastställts för personbilar. De
provningsmetoder som finns utarbetade för personbilar är användbara
även för buss.

Undersöka och utvärdera funktion och utvecklingsmöjligheter hos sys-
tem med stolar som rör sig bakåt vid kollision.

Undersöka möjligheterna att förstärka bussens front.
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12 VÄLD OCH HOT OM VÅLD MOT BUSSFÖRARE

Antalet våldsbrott har ökat dramatiskt år från år under den senaste 20-

årsperioden. De begångna brotten anses dessutom ha blivit allt råare. Kol-

lektivtrafiken utgör inget undantag, och våld och hot i samband med buss-

resor har alltså följt den negativa utvecklingen i samhället i stort. Buss-

förarna hamnar ändå inte i topp vid en bedömning av den genomsnittliga

risken för olika yrkeskategorier. Orsaken är att incidenter och våldsbrott

som inträffar på bussar är mycket ojämnt fördelade över såväl tid som

rum.

12.1 Normer

För förare inom kollektivtrafiken finns inte någon lagstiftning som reg-

lerar i) deras agerande i situationer som de bedömer vara kritiska/ho-

tande för sin person, tredje man och/eller egendom, 2) deras befogenheter

gentemot resenärerna. Däremot finns en prejudicerande dom där hot mot

en spårvagnsförare rubricerats som "hot mot tjänsteman". Att klassificera

förare som tjänstemän betyder att våld och hot mot dem berättigar till

strängare påföljd än motsvarande brott mot enskild person. Det är osäkert

om ordningsstadgan i olika län är enhetlig och huruvida privata, kommu-

nala och statliga trafikföretag bedöms utifrån samma grunder, när det

gäller hot och våld mot fordonsförare. Inom flera stora kollektivtrafik-

företag finns interna regler och praxis för förarnas agerande i kritiska

situationer och för omhändertagandet av drabbade förare.

12.2 Incidenter och våldsbrott i dagens bussar

Statistiken över våldsbrott och hot om våld på bussar är så ofullständig

att någon absolut redogörelse för antal, omständigheter, allvarlighetsgrad,

följder etc. inte kan ges. Ur beskrivningar av de fall som finns rapporte-

rade kan ändå vissa gemensamma drag urskiljas. Således är den genom-

snittlige våldsverkaren man och mellan 20 och 30 år gammal. Han är

oftast alkoholpåverkad, samt "stökig" och irriterad redan då han stiger på

bussen. Gärningsmannen uppträder vanligen ensam då hot och våld an-
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vänds. 'Förekomsten av våldsbrott på bussar är starkt koncentrerad till

tätortsregionerna. Fler än hälften av övergreppen inträffar under kvällar

och nätter. I samband med helger och övrigt traditionsbundet firande blir

anhopningen än mer markant och en stark koppling mellan våld och nöjes-

aktiviteter anses föreligga. I ca en tredjedel av fallen sker själva brottet i

samband med betalningen. Utlösande faktor kan vara att föraren försöker

avvisa passageraren eller uppmanar honom att uppträda mindre störande.

12.3 Problem?

Våldsbrotten mot förare inom kollektivtrafiken orsakar svåra mänskliga

lidanden samt stora ekonomiska och materiella skador. Förutom detta blir

mycket av det våld, och hot om våld som förekommer aldrig officiellt

känt, vilket utgör ett problem. Om ett stort antal incidenter aldrig blir

rapporterade får detta negativa konsekvenser då man ska l) bedöma om-

fattningen av situationer där hot och våld ingår, 2) vidta åtgärder för att

förhindra uppkomsten av sådana situationer och 3) bedöma effekterna av

insatta åtgärder. Oviljan att rapportera händelser kan t ex bero på 1) att

man uppfattar att dessa moment ingår i arbetsuppgiften, 2) rädsla för

repressalier, 3) att man upplever att man, redan genom att hamna i situa-

tionen, har misslyckats, 4) att man inte tar hotet på allvar eller 5) att

man tycker att incidenten är onödig att prata om ifall ingen allvarlig

fysisk skada blev resultatet. Dessa skäl skapar i sig nya problem, som ger

sig till känna i form av osäkerhet och otrivsel på jobbet, vilket i sin tur

leder till att arbetsuppgiften inte kan fullgöras på ett tillfredsställande

sätt. Övervakning med hjälp av vaktpersonal är kostsam om totaltäckning

ska uppnås och svårplanerad om endast punktinsatser kan komma ifråga.

12.4 Förslag till förbättringsåtgärder

Arbetet med att förbättra förarmiljön, med avseende på våldsangrepp,

måste drivas efter två olika linjer parallellt. Dels måste åtgärder vidtas

för att förhindra våld och hot om våld samt försök till sådana handlingar,

och dels måste åtgärder vidtas för att skydda föraren i situationer då våld

faktiskt brukas.
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För att försöka förhindra våld måste resurser avsättas för att:

Utreda vilka befogenheter förarna inom sin tjänsteutövning har gent-
emot passagerarna samt klargöra dessa för såväl förare som enskilda.

Utbilda förarna (psykologi, självkännedom, självförsvar etc.) så att de
bättre kan hantera uppkomna, hotfulla situationer.

Påverka den allmänna attityden i samhället i riktning mot ett vålds-
fritt och mindre bräkigt resande.

Genomföra riktade kampanjer, t ex i skolorna, i syfte att minska van-
dalism och bråk i bussarna.

För att skydda förarna mot våld och mildra konsekvenserna av våld, i de

fall det faktiskt används, måste praktiskt användbara skyddsanordningar

utvecklas. Installation av sådan utrustning kan också ha en avskräckande

effekt och på så sätt förhindra våld och hot om våld. Anordningar värda

att satsa på är:

Inbyggnad eller avskärmning av föraren. Utformningen får inte isolera
föraren, försämra kommunikationen med passagerarna eller utgöra ett
sikthinder.

Övervakningssystem inne i bussen. Dessa kan byggas uppkring kameror
för identifiering av våldsverkare eller baseras på att vaktpersonal
finns tillgänglig i bussen för att ingripa i hotfulla situationer. Kombi-
nationer av de två varianterna är också tänkbara.

Utbyggt kommunikationsnät. Föraren ska i ett hotfullt läge ha möjlig-
het att snabbt och effektivt meddela omgivningen sin situation och
sina önskemål. Larm, hjälpanrop eller kontakt med yttervärlden kan
åstadkommas via en kommunikationsradio med larmkanal, kopplad an-
tingen direkt till polis eller till någon sambandscentral, kanske i buss-
bolagets egen regi. System med vilka övriga trafikanter i den närmaste
omgivningen kan göras uppmärksamma, på vad som sker eller håller på
att ske, är också önskvärda.

Dessutom måste mera resurser avsättas för att:

Socialt stötta drabbade förare.
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TERMISKT KLIMAT OCH LUFTKVALITE PÅ FÖRARPLATSEN I BUSS

av Lena Nilsson

SAMMANFATTNING

Många bussförare speciellt inom tätortstrafiken upplever att det termiska

klimatet och luftkvalitén i dagens bussar är otillfredsställande. Den inven-

tering vi gjort visar att främst det faktum att vissa kroppsdelar är särskilt

utsatta för ogynnsam klimatpåverkan (temperatur, luftrörelse) leder till

klagomål. Värk, trötthet, värmestress, koncentrationssvårigheter och för-

kylning är exempel på besvär som förarna ofta anser vara en följd av

miljön på förarplatsen.

Förarnas subjektiva bedömningar styrks av deresultat som finns tillgäng-

liga från praktiska mätningar av förarplatsklimatet. I de nordiska arbeten

vi studerat har t ex skillnader på upp till 10°, för samtidigt uppmätta

temperaturer på olika platser i förarutrymmet, kunnat iakttagas. Under

sommar- respektive vinterförhållanden har temperaturnivåer över 50°

respektive obetydligt över 00 kunnat registreras. Dessutom kan lufthastig-

heten mot vissa kroppsdelar temporärt närma sig 1 m/s. Vi bedömer att

det termiska klimatet på förarplatsen i dagens stadsbussar kan resultera i

prestationsnedsättningar medan risk för ohälsa knappast föreligger. Rap-

porterade halter av luftföroreningar på förarplatsen överstiger inte

Arbetarskyddsstyrelsens hygieniska gränsvärden. En svaghet är emellertid

att mätvärdena är baserade på relativt få experiment och korta mättider.

För att förbättra det termiska klimatet på förarplatsen har t ex lågtrans-

mitterande vindrutor, ventilerade stolar, speciella don och kaskader av

luftmunstycken för punktkylning/värmning, ridåventilation m m utveck-

lats. Efter den genomgång vi gjort, bedömer vi att inte heller dessa modi-

fieringar/nyutvecklingar i sin nuvarande utformning räcker till för att till

fullo komma till rätta med de kraftiga asymmetrier och tidsvariationer

som föreligger. Fortfarande uppstår situationer då vissa kroppsdelar av-

kyls/uppvärms alltför kraftigt medan andra samtidigt är för varma/kalla.
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Med de beskrivna lösningarna verkar det emellertid som om den totala

termiska belastningen på förarna kan reduceras, vilket är positivt.

Ett relativt långt kapitel i rapporten handlar om termofysiologl. Syftet är

att denna insikt om vilka mekanismer som styr människans värmebalans

ska - skapa förståelse för varför förarna upplever termisk diskomfort

under vissa förhållanden och - vara engrund som förbättrar möjligheterna

att utveckla och bedöma effekterna av nya lösningar.

Det fortsatta arbetet måste i än högre grad inriktas på att utjämna tem-

peratur- och lufthastighetsgradienterna inom förarutrymmet. Riktlinjer

för kommande etapper bör utstakas utifrån en flitigare och mer detaljerad

dialog mellan projektets olika intressenter. Kanske måste vi mer i detalj

titta på, utvärdera och praktiskt prova de nyaste amerikanska, europeiska

och inhemska värme- och ventilationssystemen. Möjligheterna för busstill-

verkarna att anamma systemen bör också beaktas.
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1 INLEDNING

Det termiska klimatet och luftkvalitén i dagens bussar (stadsbussar) upp-

levs av många förare som ett allvarligt problem. Syftet med klimatstu-

dien, inom etapp 1 av projektet "Förarplats i buss", var att beskriva det

klimat som idag normalt uppträder på förarplatsen samt att kartlägga de

problem som blir följden av detta klimat. Målet var också att utifrån

befintlig litteratur och kunskap, inom såväl det fysiologiska som det tek-

niska området, försöka peka på möjliga förbättringar och eventuellt mera

övergripande lösningar inför utvecklingen av nästa generation svenska

stadsbussar.

2 BEFINTLIGA REKOMMENDATIONER

Svenska lokaltrafikföreningens skrift NORMBUSS innehåller de tekniska

normer och rekommendationer som idag ligger till grund för tillverkning

och leverans av svenska bussar. Ur kapitlet "VÄRME- OCH VENTILA-

TIONSSYSTEM" i 1985 års utgåva kanföljande utdrag göras.

2.1 Allmänt

- Uppvärmning av bussen ska ske med både radiatorer och varmlufts-

aggregat (ventilation).

- Det vattenburna Värmesystemet ska vara utformat så att förar- och

passagerarutrymme kan erhålla en tillfredsställande uppvärmning från

extern värmekälla (parkeringsvärme), genom anslutning till varmvatten-

ramp, genom inbyggda elvärmare eller genom tillsats av värmeaggregat

i systemet.

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

(radiatorer och defroster) och en för passagerarutrymmet (radiatorer

och varmluftsaggregat).
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Radiatorutrustning

 

Radiatorerna ska bestå av kopparrör.

Den värmeavgivande ytan ska vara ca 1 m2 per 3 m3 bussvolym.

Radiatorerna placeras utefter karossens båda långsidor.

En av radiatorerna ska vara placerad vid förarplatsens vänstra sida.

Mellan karossen och instrumentpanelen ska det finnas en spalt, som

tillåter värmen att passera uppåt och därmed förhindrar kallras.

Samtliga fotsteg ska vara uppvärmda via radiatorer.

Ventilationsutrustning

Defrosteranläggningen ska monteras i bussens front. Den ska dels ge

effektiv varmluftsspolning av vindrutan, de två främre sidorutorna samt

förarens fötter (två ställbara munstycken) och dels blåsa tempererad

luft in i passagerarutrymmet.

Defrosteraggregatet ska kunna använda såväl fläkt som fartvind, ha

minst två hastighetsområden, ha minsta kapacitet på 500 m3 luft/h vid

högsta fläktvarv, vara omställbart mellan friskluft och blandluft, ha

reglerbart friskluftsintag med lätt utbytbart filter samt ha värmekapa-

citeten 11 600 - 17 400 W (70°C/00C).

Luftintaget ska kunna placeras högt.

Ett vridbart munstycke ska finnas på defrosteraggregatet. Munstycket

ska kunna riktas mot föraren för extra ventilation sommartid eller helt

stängas av.

Ett varmluftsaggregat ska monteras framför mittdörren på höger sida

och möjlighet att koppla ytterligare aggregat ska finnas. Aggregaten

ska ha två hastigheter och värmekapaciteten 4 700 -7 000 W.
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- För att erhålla god luftomsättning i bussen ska luftutsläpp anordnas

genom kanaler från bussens bakre del till undertryckszonen i dess

främre del.

- Forcerad ventilation (600 m3/h) med friskluft ska kunna erhållas via

takkanaler. Luften införs i bussen via reglerbara munstycken eller via

slitsar i takkanalen.

- Takfläktarna ska ha två hastighetsomrâden. Halvfartsläget ska kunna

till- och frånkopplas automatiskt via termostat. Föraren ska manuellt

kunna starta fläktarna (helfart) via en omkopplare "automatik/manuell".

2.4 Reglage

- Förarplatsens radiator ska vara försedd med separat, reglerbar termo-

stat placerad vid förarplatsen.

- Defrostern ska vara försedd med finreglering av vattentillförseln.

- Passagerarutrymmets radiatorsystem ska vara reglerat via en termostat

placerad i takhöjd i bussens bakre del (regleras från förarplatsen i lång-

färdsbussar).

- Passagerarutrymmets termostat ska även kunna styra varmluftsaggre-

gatet.

- Samtliga reglage ska under körning vara lätt åtkomliga för föraren och

vara försedda med entydiga markeringar.

2.5 Ovrigt

- Tillsatsvärmare (elaggregat och/eller dieseloljeaggregat) ska kunna in-

kopplas i bussens kyl-/värmesystem.
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2.6 Kommentarer

 

De rekommendationer som anges för bussens klimatanläggning (värme-och

ventilationssystem) beskriver i stor utsträckning material, placering och

fysisk utformning av systemets detaljer. Önskvärda klimatologiska egen-

skaper hos anläggningen, i form av rekommenderade intervall för luft-

temperaturer, yttemperaturer, luftrörelser etc, berörs inte alls. Det är

dock dessa variabler som bestämmer hur det lokala termiska klimatet

påverkar människan som färdas i bussen. I förarens fall påverkas

hans/hennes förutsättningar att framföra bussen på ett tillfredsställande

säkert och komfortabelt sätt. I NORMBUSS föreslås angående luftkvalitén

på förarplatsen endast att "luftintaget ska förses med ett lätt utbytbart

filter och kunna placeras högt".

3 PROBLEMINVENTERING

Klimatet i dagens bussar upplevs av de flesta förare som ett allvarligt

arbetsplatsproblem, vilket leder till ständiga klagomål. För att kartlägga

och i möjligaste mån prioritera problemen har VTI, inom ramen för etapp

1, frågat ut aktiva bussförare (i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping

och Luleå) om deras arbetssituation ur klimatsynpunkt. De områden som

har diskuterats är dels det termiska klimatets effekter på föraren, och

dels förmågan hos bussen och dess värme/ventilationssystem att erbjuda

en acceptabel och komfortabel arbetsmiljö. Kvalitén på luften vid förar-

platsen har också berörts. De problem som beskrivs nedan förekommer i

olika grad beroende på busstyp, bussens årgång samt linjesträckningen.

3.1 Föraren

När det gäller förarens situation framkom att:

- VISSA KROPPSDELAR ÄR SPECIELLT UTSATTA för ogynnsam klimat-

påverkan. Under sommaren utsätts framsidan av överkroppen, över-

armar och lår för oacceptabel strålningsvärme, nacke (speciellt vänster
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sida), hals (speciellt vänster sida) och axlar (speciellt vänster sida) för

drag från i ventilationssyfte öppnad sidoruta och/eller taklucka samt

främst nedre delen av ryggen och baksidan av låren för obehaglig svett-

ning på grund av otillräcklig värmebortförsel genom stolen. Under vin-

tern utsätts knän, underben och fötter för kalldrag på grund av värmens

ojämna fördelning i förarutrymmet, nacke (främst höger sida), hals

(främst höger sida) och axlar (främst höger sida) för drag/kallras från

kalla rutor och otäta och ofta öppnade framdörrar samt ögon och hals

för uttorkning på grund av för låg fuktighet hos den uppvärmda luft-

strömmen från defrostern.

- Det termiska klimatet i förarutrymmet kan ge KROPPSLIGA OCH

PSYKISKA BESVÄR. Förarna upplever att förhållandena under somma-

ren resulterar i trötthet, huvudvärk, värk i axlarna samt värmestress

med åtföljande försämring av koncentrations- och reaktionsförmågan.

Under vintern är de vanligaste symtomen ledvärk i benen, ögonbesvär,

torrhet i halsen och sämre koncentrations- och reaktionsförmåga.

- Stigande ÅLDER medför negativa effekter eftersom förarna då upple-

ver att de lättare drabbas av värk i leder och huvud, är mera känsliga

för värmestress samt får allt svårare att koncentrera sig vid klimatpå-

verkan. Positiva ålderseffekter finns och utgörs av ökad erfarenhet och

ökad säkerhet.

- SJUKSKRIVNING på grund av förkylning upplevs ofta vara en följd av

det termiska klimatet.

- Förarna är relativt nöjda med sina UNIFORMER. De reglerar själva hur

mycket kläder de tar på sig beroende på uteklimat och bussmodell.

Luleåförarna har dock önskemål om två uniformer, en anpassad för vin-

terförhållanden med bl a varma underkläder och täckbyxor, samt en för

sommarförhållanden.
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3.2 Bussen

När det gäller bussen framkom följande problem:

VÄRME- OCH VENTILATIONSSYSTEMET fungerar ej tillfredsstäl-

lande,kan ej reglera värmen på luften från defrosteraggregatet, räcker

inte till när passagerarantalet är stort, för in för mycket avgaser i

bussen samt kräver mer information och utbildning för att kunna ut-

nyttjas optimalt.

Tonade och reflekterande GLAS samt olika AVSKÄRMNINGSANORD-

NINGAR räcker inte till för att under varma sommardagar reducera

värmestrålningen, så att klimatet i bussen hamnar på en termofysiolo-

giskt acceptabel nivå.

KAROSSEN ger för dålig termisk isolering.

Nuvarande GARAGERINGSRUTINER resulterar i att bussarna är alltför

kalla på mornarna och att uppvärmningstiden är alltför lång.

FÖRARSTOLENS klädsel och avsaknad av ventilation och uppvärmning

påverkar den termiska komforten. Under varma förhållanden försvåras

både torr värmeavgivning och värmeavgivning via svettning. Stolen upp-

levs därför varm, våt och klibbig. Under kalla förhållanden utgör stolen

en kall, "värmekonsumerande" yta i kontakt med en relativt stor del av

kroppsytan.

MYNTBORDET, RATTEN och förarutrymmets GOLV utgör vintertid

kalla ytor, vilka orsakar kraftig avkylning av händer respektive fötter.

Inga väsentliga skillnader, i hur den termiska arbetsmiljön upplevs,

föreligger mellan förare verksamma i olika delar av Sverige. Detta

beror troligen på att förarna genomgående anser klimatsituationen

(främst v'a'rmestrålningen) under varma sommardagar vara så avsevärt

mycket besvärligare och mera tröttande än arbetet under stark kyla.

Luleåförarna delar denna inställning, trots att de arbetar under extremt
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kalla perioder och har en vintersäsong som är betydligt längre än i södra

Sverige.

3.3 Luftkvalitén

 

- Förekomsten av AVGASÅNGOR, POLLEN och DAMMPARTIKLAR på

förarplatsen påverkar förarna. De upplever problem främst vid körning

inom tätt trafikerade områden, vid köbildning, vid torr väderlek (damm

och pollen), då defrosteraggregatet används på högahastighetsområden

samt vid väderlek som medför att avgaserna sjunker till marken (speci-

ellt då luftintaget är lågt placerat).

Andra miljöfaktorer, t ex termiska, kan påverkas under de beskrivna

förhållandena eftersom defrosterfunktionen då ej är lämplig att an-

vända.

- De KROPPSLIGA och PSYKISKA besvär som relateras till luftkvalitén

är trötthet, huvudvärk, illamående, dåsighet, allergi, koncentrationssvå-

righeter samt uttorkning av ögon och övre luftvägar.

4 UPPMÃTT TERMISKT KLIMAT I DAGENS BUSSAR

För att få en uppfattning om under vilka termiska förhållanden bussfö-

rarna arbetar, har vi sökt i litteraturen efteruppmätta värden påde fysi-

kaliska parametrar som är aktuella. Vi har bedömt att endast mätdata

med nordiskt ursprung är relevanta för svenska klimatförhållanden. Forsk-

ning inom området yrkesförarnas termiska arbetsmiljö (inom Norden) be-

drivs förutom vid VTI framför allt vid Högskolan i Luleå, Jordbrukstek-

niska Institutet i Uppsala, Norges Tekniska Högskola, i Trondheim och

Danmarks Tekniska Högskola i Lyngby. I vår litteratursökning har vi emel-

lertid inte kunnat finna några relevanta undersökningar redovisade sedan

början på 1980-talet, då VTI kartlade bussförarnas termiska arbetsmiljö

(Lövsund 1980, 1982; Morén, 1981). Tillgängliga resultat från de olika

forskargrupperna är i stort sett överensstämmande. Nedan refereras mät-

VTI RAPPORT 346



Bilaga 1
Sid 10

resultat hämtade från olika nordiska studier där klimatmätningar utförts i

bussar under körning vid olika betingelser såsom reguljär stads-och för-

ortstrafik, simulerad stadskörning etc.

4.1 Lufttemperatur

 

Uppmätta medelvärden (över både tid och rum) för lufttemperaturen lig-

ger i intervallet 20 till 30°C vid alla väderlekstyper. Om de uppmätta

medellufttemperaturerna används som komfortmått arbetar bussförarna

under vintern vid förhållanden som ligger i närheten av termisk komfort.

Lufttemperaturen under soliga sommardagar är däremot högre än upp-

skattad komforttemperatur. Problem uppstår istället, helt i linje med

förarnas subjektiva bedömningar, på grund av de oacceptabelt stora varia-

tionerna, i tid och rum, som temperaturen uppvisar. Vid olika mättillfällen

och i olika mätpunkter varierar lufttemperaturen mellan ca 3 och l+O°C

under vintern och mellan ca 20 och 50°C under sommaren. Temperatur-

skillnader (huvud-fot, vänster-höger, framför-bakom) av storleksordningen

flOOC har uppmätts frekvent vid diskreta mättillfällen (Lövsund 1980,

1982).

4.2 Strålningstemperatur

Strålningstemperaturerna kring kroppen varierar från ca 20 till över 50°C

under sommaren och från ca 2 till drygt 30°C under vintern. Strålnings-

förhållandena i ett fordon skiljer sig markant från "normalt" inomhuskli-

mat i det att strålningen är intensiv, kraftigt asymmetrisk samt uppvisar

snabba förändringar i riktning och intensitet.

4.3 Yttemperatur

 

Yttemperaturerna varierar i stort sett som strålningstemperaturerna.
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4.4 Lufthastighet

 

Lufthastighetsnivån i förarutrymmet varierar kraftigt beroende på for-

donshastighet, ventilationsinställning, fläktläge samt om dörrar, fönster

och takluckor är öppna eller stängda. Registrerade medelvärden är av

storleksordningen O.l-O.2 m/s (Lövsund, 1980, 1982). Hastighetsfördel-

ningen inom förarutrymmet är dock asymmetrisk till följd av placeringen

av luftutblås, dörrar och fönster mm. Avsevärt högre hastigheter än det

angivna medelvärdet har därför uppmätts lokalt. En ökning av lufthastig-

heten från 0.1 till 0.3 m/s uppvägs av en temperaturhöjning på 2 till 30C.

4.5 Luftfuktighet

 

Relativa fuktigheter på mellan 15 och 55% har registrerats i förarutrym-

met i stadsbussar. Fuktigheten i förarutrymmet i stort leder sällan till

klagomål. Besvär uppstår däremot beroende på att torr defrosterluft blå-

ses rakt mot föraren och torkar ut ögon och övre luftvägar. En förändring

från absolut torr till mättad luft kompenseras av en temperatursänkning

med 2 till 30C.

4.6 Kommentarer

 

De värden som uppmätts på klimatparametrarna tyder på att det finns

risk för prestationsnedsättningar medan någon risk för ohälsa knappast

föreligger.

Utveckling av klimatanläggningar och bussinredning som utjämnar tempe-

ratur- och lufthastighetsgradienterna är betydligt viktigare än att justera

den absoluta temperaturnivån.

Kylvattenbaserade värmesystem i bussarna förstärker de kraftiga tempe-

raturvariationerna genom att de är beroende av motorbelastningen.
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5 TERMOFYSIOLOGI

Människan har förmåga att anpassa sig till mycket varierande yttre kli-

matförhållanden men tål endast en variation på ca 4°C i den djupa kropps-

temperaturen. Temperaturen som levande celler kan tolerera sträcker sig

från omkring -1 till ca +450C. Eftersom människan bättre kan skydda sig

mot nerkylning än mot överhettning orsakar värme större problem än

kyla. Följaktligen är kroppens kontrollmekanismer för temperaturregle-

ring speciellt inriktade på att skydda mot överhettning.

5.1 Komfort

Människan upplever TERMISK KOMFORT då hon inte kan avgöra om hon

önskar en varmare eller kallare omgivning. Komfort upplevs inom ett

mycket snävt temperaturintervall och kraven på omgivningens termiska

egenskaper för att detta tillstånd ska uppnås varierar, dels från individ till

individ beroende på konstitution, ålder etc, dels för en och samma individ

beroende på aktivitet och klädsel. Komfortbegreppet är subjektivt och

baseras på denenskilda individens bedömning av klimatsituationen. Efter-

som ett fysikaliskt identiskt klimat upplevs variera mellan ganska vida

gränser försöker man, när det gäller arbetsplatser, i möjligaste mån skapa

förutsättningar för att så många individer som möjligt ska uppleva miljön

som komfortabel eller åtminstone acceptabel.

5.2 Termisk balans

 

Människan producerar kontinuerligt värme genom de processer som sker i

cellerna. Om ingen värme alls vore möjlig att avge skulle kroppstempera-

turen, hos en vilande individ som väger 70 kg, stiga med ca l.2°C per

timma. För att undgå överhettning är alltså värmeavgivning nödvändig.

Mängden avgiven värme måste dock balanseras mot värmeproduktionen

för att undvika att kroppen avkyls. Om kroppens värmeinnehåll ska förbli

konstant måste värmeproduktion och värmeavgivning vara lika stora.

Människan upprätthåller en sådan VÄRMEBALANS med hjälp av ett sam-
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spel mellan inbyggda reglermekanismer (kärlsammandragning, kärlvidg-

ning, svettning, huttring) och inlärt beteende (beklädnad, aktivitet).

5.3 Värmeproduktion

 

Människans värmeproduktion är starkt beroende av hennes fysiska aktivi-

tet. Att köra ett fordon under normala förhållanden brukar bedömas vara

ett lätt sittande arbete, som inte kräver några speciella eller ansträng-

ande rörelser. Som ett medelvärde för värmeproduktionen kan lOO W/m2

kroppsyta användas (Elnäs m fl, 1985). Bussförarens låga värmeproduktion

resulterar i att redan en måttligt kall omgivning medför att termisk ba-

lans inte kan upprätthållas på fysiologisk väg. Bussförarna har dessutom

mycket begränsade möjligheter att öka aktivitetsnivån under arbetspas-

sen. Externa värmesystem och varmare kläder blir nödvändiga.

5.4 Värmeutbyte

 

Människokroppen utbyter värme med omgivningen på i princip fyra olika

sätt:

- mellan kroppsytan och omgivande luft genom konvektion

- mellan kroppsytan och omgivande ytor genom strålning

- mellan kroppsytan och omgivande ytor genom direkt ledning

- från kroppsytan till omgivande luft genom avdunstning av svett (evapo-

ration).

Dessutom sker värmeutbyte, både konvektivt och evaporativt, via and-

ningen. Denna del är för bussförarsituationen helt försumbar.

Storleken på det KONVEKTIVA värmeutbytet bestämsav skillnaden mel-

lan hudtemperatur och omgivningens lufttemperatur samt av luftrörelsens

hastighet. Sambandet är olinjärt med avseende på lufthastigheten och

varierar dessutom över temperaturskalan. Konvektivt värmeutbyte kan

ske i båda riktningarna dvs under varma förhållanden upptar kroppen
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värme medan den avger värme i kyla. Vid en temperaturskillnad på lOOC,

t ex 35-250C eller 35-450C, och ingen luftrörelse är värmeavgivningen

respektive värmeupptagningen av storleksordningen 30 W/m2 kroppsyta-

Om i detta fall omgivningsluften i stället rör sig med en hastighet av ca

0.5 m/s ökar Värmeutbytet till i stort sett det dubbla. Ungefär lika stor

ökning av Värmeutbytet erhålls då temperaturskillnaden stiger till ca

ZOOC vid stillastående luft.

Människokroppens STRÄLNINGSUTBYTE med omgivningen kan också ske

i båda riktningarna. Storleken styrs av skillnaden mellan hudtemperaturen

upphöjd till fyra och omgivande ytors temperatur upphöjd till fyra. En

temperaturskillnad på lOOC ger upphov till en avgiven/upptagen värme-

mängd av storleksordningen 65 W/m2 kroppsyta. Detta värde ökar till

ungefär det dubbla om omgivande ytor istället är ZOOC kallare/varmare än

hudytan. Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att främst solin-

strålningen (som resulterar i kraftigt uppvärmd vindruta) men också omgi-

vande kalla ytor upplevs vara de vanligaste källorna till klagomål över

dålig termisk komfort.

Värmeutbytet genom LEDNING sker via stol, ratt, golv och pedaler.

Mängden värme som överförs bestäms av skillnaden i temperatur mellan

de ytor som är i direkt kontakt med varandra, samt av värmelednings-

egenskaperna hos de inblandade materialen. I praktiken gäller att ett

metallföremål känns kallare än ett träföremål av samma temperatur där-

för att metallen "tar" mera värme från huden än träet. På motsvarande

sätt avger ett varmt metallföremål mera värme än ett "lika varmt" trä-

föremål. Värmeutbytet genom ledning är i de flesta fall försumbart, men

ökar kraftigt i betydelse då stora delar av kroppsytan kommer i kontakt

med främst kalla men också varma ytor.

Värmeavgivningen (upptagning förekommer ej) genom SVETTAVDUNST-

NING beror av skillnaden mellan hudytans och omgivningens vattenång-

tryck. Vattenångtrycket påverkas av temperatur och relativ fuktighet.

Storleken på denna form av värmeavgivning ökar med ökande luftrörelse.

Svettavdunstningen bidrar till värmeavgivningen dels genom en passiv

diffusionsprocess genom huden (pågår jämt), dels genom aktiv svettning
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via svettkörtlarna till följd av värmeexponering eller fysiskt arbete. Den

passiva delen är av storleksordningen 5 W/m2 kroppsyta, medan den aktiva

komponenten kan uppgå till flera hundra W/m2 kroppsyta.

Ovanstående beskrivning syftar till att ge en inblick i vilka processer och

faktorer som påverkar människans termobalans. Angivna värden får en-

bart ses som fingervisningar om vilka storleksordningar som kan vara rea-

listiska för bussförarsituationen. De samband som används för beräkningar

inom det termofysiologiska området baseras på praktiska mätningar och

gäller strikt endast för de förhållanden som rådde vid mättillfället. De

_ beskrivna sambanden gäller dessutom under förhållanden då den termiska

stimuleringen fördelar sig jämnt över hela kroppen. Översiktliga beskriv-

ningar av människans termofysiologi finns i Cooney (1976) och Houdas och

Ring (1982).

5.5 Fysiologiska reaktioner

 

När en människa utsätts för värme och/eller utför muskelarbete ökar

kroppens värmeinnehåll. Hudblodkärlen kommer då att vidgas med större

hudblodflöde som följd. Blodet för med sig en större värmemängd, som

kan avges till omgivningen genom de ovan beskrivna processerna. Svett-

körtlarna i huden aktiveras om värmebelastningen är tillräckligt stor. Då

svetten avdunstar åtgår värme och hudytan avkyls. Svett som förloras i

vätskeform bidrar inte till värmeavgivningen. Stigande temperatur i sam-

band med värmeexpOsition leder också till ökning av hjärtfrekvensen.

I kyla leder de fysiologiska reglermekanismerna till att hudblodflödet re-

duceras med försämrade förutsättningar för värmeavgivning från kropps-

ytan som följd. Då kylan ökar i styrka kan kroppens värmeinnehåll bibe-

hållas genom att värmeproduktionen ökas genom huttring. Mest utsatta

för avkylning är perifera kroppsdelar som händer, fötter, örsnibbar etc.

Vid de yttre gränserna, för det klimatintervall som människan kan anpassa

sig till, upplevs obehag av typen kraftig svettning respektive frossa. Inom

ett snävare intervall sker regleringen utan att människan märker av den.
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5.6 Lokal avkylning

Speciellt händer och fötter har stor värmeavgivande yta i förhållande till

sin massa vilket försvårar värmehushållningen. Nedkylningen är därför

svår att motverka med t ex handskar. Om kroppen i övrigt är varm, genom

exempelvis fysisk aktivitet, underlättas dock varmhållningen på grund av

den förbättrade ytliga cirkulationen. Att hålla värmen genom fysisk akti-

vitet är dock svårt för bussförarna. Vid avkylning försämras bland annat

känsel, koordinationsförmåga och styrka i händer och fötter, vilket leder

till att prestation och arbetsförmåga påverkas.

6 PRESTATION

6.1 Kyla

Nedsatt manuell färdighet har kunnat mätas (Wyon, 1983) för finger-

temperaturer mellan 30 och 25°C vid olika arbetsuppgifter i industrin.

Förhållandena kan översättas till en ungefärlig rumstemperatur av 18°C

dvs obetydligt under komforttemperatur. Fingrarnas känslighet och fing-

errörelsernas snabbhet föll med fingertemperaturen. Antalet felaktigt ut-

förda uppgifter och olyckor har också rapporterats öka med sjunkande

rumstemperatur. När det gäller den mentala prestationsförmågan finns en

viss tendens till skärpning och ökad arbetstakt i måttlig kyla. Studerade

försökspersoner arbetade dock långsammare då rumstemperaturen sänktes

ner mot lOOC. Termisk diskomfort kan ha en kraftig distraktionseffekt.

6.2 Värme

Nedsatt prestation i värme har uppmärksammats hos individer som ej

varit acklimatiserade till klimatet. Detta styrks av att antalet trafikolyc-

kor har rapporterats öka vid extremt solsken och höga temperaturer. Or-

saken har ansetts vara nedsatt vakenhet och försämrad koncentrations-

förmåga till följd av värmebelastningen.
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Att framföra ett fordon är emellertid en mycket sammansatt arbetsupp-

gift. Vissa delmoment kräver stor koncentrationsförmåga medan andra i

stället kräver att man kan överblicka, tolka och bearbeta intryck från den

totala trafiksituationen samt även till viss del förutse möjligheten av

vissa händelser. Sambanden mellan värmeexposition och dessa mentala

funktioner är mycket komplicerade. Det förefaller emellertid som om

vakenhetsgraden höjs hos människor som utsätts för mycket hög värme

och att detta medför att de inte, i samma grad som i komfortabelt klimat,

uppmärksammar/åtgärdar händelser (stimuli) som uppträder sällan. Samti-

digt kan de öka sin prestation när det gäller ofta eller kontinuerligt före-

kommande uppgifter (stimuli) (Wyon, 1987).

Om värmeexpositionen är måttlig sjunker däremot vakenhetsgraden.

Detta medför att kontinuerliga/ ofta förekommande arbetsuppgifter utförs

sämre därför att man inte kan bibehålla koncentrationsförmågan då sti-

muli uppträder med hög sannolikhet. Känsligheten för sporadiska händel-

ser är däremot mycket hög (Wyon, 1987).

Det bör påpekas att en del av de miljöfaktorer som uppträder i fordon

(värme, buller, belysning etc) orsakar interaktiva effekter på prestation.

6.3 Varierande termiskt klimat

Stora men långsamma temperatursvängnignar (amplituder av storleksord-

ningen iLLOC och periodtider upp till 32 minuter) har befunnits ha en posi-

tiv effekt på prestationen, dock på bekostnad av den termiska komforten.

Små och snabba temperaturvariationer (amplituder av storleksordningen i

2°C och perioder upp till 16 minuter) har däremot resulterat i sänkt

arbetsförmåga (Wyon, 1983).

7 RIKTLINJER FÖR TERMISKT KLIMAT

Kriterierna som används för att utvärdera det termiska klimatet kan väl-

jas på tre olika nivåer (Wyon, 1983).
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i. Den mänskliga kroppen ska kunna fungera utan att ta skada av klima-

tet.

2. Individen ska uppleva termisk komfort.

3. Den mänskliga aktivitet som vi skapat klimatet för ska fungera

effektivt.

Arbetarskyddsstyrelsen föreslår angående ventilation av arbetslokaler att

(utdrag ur Holmquist, 1982):

- Arbetslokalen ska ha sådant termiskt klimat att hälsofara ej uppstår

och acceptabel komfort normalt upprätthålls. Hänsyn ska tas till

arbetsintensitet, beklädnad och uppehållstid.

- Medelvärdet över en timma för operativ temperatur (medelvärdet av

lufttemperatur och medelstråltemperatur) får ej understiga 14°C för

lätt arbete dit körning av fordon räknas.

- Medelvärdet över en timma för värmeexposition får ej överstiga 28°C

WBGT (värmeindex som väger samman torr och våt temperatur) för lätt

arbete dit körning av fordon räknas.

- Vid kortvarig hög värmeexposition ska arbetet avbrytas om hudsmärta

eller andra uttalade besvär, t ex illamående eller utmattning, uppstår.

- Den operativa temperaturen ska normalt ligga inom intervallet 18 till

26°C för lätt arbete dit körning av fordon hör. Detta gäller dock inte

för alla utomhustemperaturer.

- Lufthastighetens medelvärde under tre minuter ska vara mindre än 0.25

m/s för lätt arbete dit körning av fordon hör. Undantag accepteras för

luftrörelser från processer, öppna portar etc, vilka dock i möjligaste

mån ska undvikas.
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- Besvärande ensidig uppvärmning/avkylning ska i möjligaste mån undvi-

kas.

Ett stort antal forskare har försökt att sätta kvantitativa krav på luft-

temperaturen i fordon under olika betingelser. Resultatet har blivit ett '

ganska brett temperaturintervall (l7-33°C). Temming (1980) har rekom-

menderat att det bör vara 24 till 26°C i fordonet om utomhus-temperatu-

ren är mellan -10 och -ZOOC och 23°C i fordonet om utomhus-temperatu-

ren är 30°C. Dessutom bör temperaturen vid golvnivå vara högst 6°C

högre än temperaturen i huvudhöjd. Angående temperaturvariationerna är

det generellt så att man tillåter stora amplituder vid låga förändrings-

hastigheter och vice versa.

8 ARBETET MED ATT FÖRBÄTTRA DEN TERMISKA MILJÖN

Klagomålen från bussförarna har resulterat i att mycket arbete redan

ägnats åt att försöka förbättra det termiska klimatet kring förarplatsen.

Utvecklingsarbetet och de förslag på (del-)lösningar som provats har haft

olika inriktningar. Kapitlet belyser, i slumpmässig ordning, några infalls-

vinklar till förbättring av förhållandena. Genomgången gör på intet sätt

anspråk på att vara heltäckande, men bör kunna ge impulser till hur arbe-

tet inom de kommande etapperna bör läggas upp.

8.1 Strålningsreduktion

 

Eftersom solinstrålning genom rutorna utgör det största problemet under

sommarförhållanden har transmissionsegenskaperna hos glas studerats.

Det har framkommit att om man övergår från i-glas till 2-glas fönster i

bussen, när ventilationssystemet inte är påslaget, reduceras transmissio-

nen med ca 22%. I det realistiska fallet, då ju under varma förhållanden

ventilationssystemet utnyttjas för att åstadkomma ett komfortabelt kli-

mat, blir minskningen av storleksordningen lO%. Absorberande glas i stäl-

let för 2-glas i vindrutan minskar kylbehovet med ca 25%, medan reflek-

terande glas reducerar kylbehovet med ca l+0% jämfört med 2-glas.
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Värmebelastningen som orsakas av solinstrålning kan också reduceras

genom att minska storleken på glasade ytor. Då höjden på sidorutorna i en

buss minskades från 95 till 85 cm erhölls en temperatursänkning på stor-

leksordningen IOC. Resultaten är hämtade från Kjeldstad (1978) och

forskning kring olika glassorters egenskaper i detta avseende pågår, inte

minst inom fordonsindustrin. Vid utvärderingen av olika materials möjlig-

heter att reducera värmebelastningen måste naturligtvis siktaspekterna

beaktas.

Voltman-metoden (se under "Termisk mannekäng" sid 21 i detta kapitel)

har använts för att belysa effekten av reflekterande vindruta på värmeba-

lansen hos föraren. Att på detta sätt delvis hindra solinstrålningen visade

sig ge ett bra bidrag, men är inte en tillräcklig åtgärd för att sänka den

totala värmebelastningen till en acceptabel nivå (Wyon och Larsson,

1987).

8.2 Dörröppning

 

Drag är det andra stora klimatologiska problemet i stadsbussar. De

oacceptabla luftströmmar det är fråga om genereras dels av fordonens

defrostrar, dels av öppna dörrar och fönster. Speciellt under vinterförhål-

landen har dörröppningarna stor del i skapandet av ett ogynnsamt klimat.

För att komma till rätta med problemet har man försökt kartlägga hur

dörröppningarna "ser ut" (Anderback m fl, 1979). Mätningar, under tiden

mars till maj i bussar utan passagerare likaväl som i verklig trafik, visade

att korta dörröppningstider dominerar. 90% av framdörrarnas öppningsti-

der faller inom intervallet 0 till 40 sekunder. Bakdörrarna är öppna kor-

tare tid, mellan 0 och 20 sekunder 1 95% av fallen. Samtidig öppning av

både fram- och bakdörrar ger störst temperatureffekt på grund av "kors-

drag". De fåtaliga långa dörröppningarna är dock inte betydelselösa efter-

som temperaturfallet i bussen då blir större och återgången till ursprungs-

temperaturen därmed tar längre tid. Uppmätta temperaturfall vid förar-

platsen ligger i intervallet 0 till 10°C och beror av vilken/vilka dörrar som

öppnas, hur länge dörren/dörrarna är öppna, vindstyrkan och vindrikt-

ningen. Vindstyrkan har större inverkan på temperaturen än vindrikt-
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ningen. Lufthastighetsökningen till följd av dörröppningar är mindre än

1 m/5 och oberoende av öppningstiden.

Då man jämförde den tid det tar att återställa temperaturen efter 10

sekunders dörröppning med tiden mellan konsekutiva dörröppningar, fann

man att tiden mellan dörröppningar oftast är kortare än återställningsti-

den. Så är fallet för 71% av framdörrsöppningarna, 75% av bakdörrsöpp-

ningarna och 95% av samtidiga dörröppningar fram och bak. Trots den

korta öppningstiden (10 sek) sjunker temperaturen så lågt att den i endast

ca 30% av fallen hinner återhämta sig innan nästa dörröppning. Värme-

systemet räcker alltså inte till.

Biljettsystem som möjliggör påstigning bak kan vara ett sätt att reducera

det drag och den asymmetri i temperaturfördelningen som orsakas av

frekventa dörröppningar fram.

8.3 Termisk mannekäng

 

För att kunna kartlägga den inverkan ett komplicerat heterogent (asym-

metriskt, varierande) termiskt klimat har på människans värmebalans har

uppvärmda dockor, som väl efterliknar vuxna människor i storlek och ana-

tomi, utvecklats. Dockornas kroppsyta är indelad i segment vars "hud"-

temperaturfördelning motsvarar den för en människa i termisk jämvikt.

När dockan placeras i den miljö man önskar studera beskriver yttempera-

turer och värmeflöden för de olika segmenten människans reaktioner.

Värmeupplagring och värmeunderskott lokalt kan registreras, exempelvis

skulle en kroppsdel med för hög värmeförlust uppleva "drag". Vad vi kän-

ner till finns i Sverige termiska mannekänger utvecklade vid Statens Insti-

tut för Byggnadsforskning, Arbetarskyddsstyrelsen, Volvo och VIAK.

Volvos mannekäng Voltman är speciellt utvecklad för studier av fordons-

klimat och har beskrivits av Wyon m fl (1985).
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8.4 Ventilerad stol

 

Om förarstolen isolerar rygg och sittytor krävs kraftigare kylning av

övriga kroppsytor för att en tillräcklig total värmeavgivning ska kunna

upprätthållas. Har stolen dessutom dålig genomsläpplighet för vattenånga

(svett) blir kontaktytorna svettiga (våta) och "våt" värmeavgivning genom

svettavdunstning förhindras. Effekterna av att öka kontaktytornas möjlig-

het till värmeavgivning genom att suga luft genom förarstolen har stude-

rats av CYAT (Wyon och Larsson, 1987). Luftsugningen åstadkoms med

hjälp av en extern turbin. Det var möjligt att välja en av tre kapacitets-

nivåer: avstängd, halv effekt samt full effekt.

Utvärdering med Voltman-metoden visar att den totala värmebelastningen

kunde påverkas men framför allt att värmeflödet från de kr0ppsytor som

är i direkt kontakt med stolen kunde förbättras. Detta bör kunna minska

nödvändig kyleffekt på andra kr0ppsdelar. Den ventilerade stolen provades

förutom av Voltman också av förare av bussar i verklig trafik. Det över-

vägande omdömet var positivt trots att en del "barnsjukdomar" kunde

identifieras.

8.5 Modifierad ventilationsutrustning

Laminära don placerade nedanför ratten, på båda sidor om rattstången

och riktade uppåt-bakåt har provats (Wyon och Larsson, 1987). Från dessa

rattdon blåstes luft från den befintliga, i fasta lägen inställbara defros-

tern mot förarens överkropp. Med hjälp av Voltman-metoden kunde

minskad asymmetri och minskad total värmebelastning påvisas till följd av

kylningen. Bland de förare som provade rattdonen under verkliga arbets-

pass var många positiva, men negativa kommentarer förekom också.

Dessa har troligen sin grund i att enskilda kroppsdelar avkyldes alltför

mycket under vissa omständigheter, ett förhållande som även Voltman-

metoden kunde peka på. Optimering av luftens riktning, utbredning, kyl-

effekt etc krävs alltså då denna typ av extra ventilation används.
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Ett don liknande rattdonen men monterat i golvnivå och riktat framåt har

också utvärderats med Voltman-metoden. Resultatet blev ett jämnare kli-

mat kring förarens ben.

Nyare bussmodeller är utrustade med relativt kraftiga fläktar och ett

stort antal munstycken för spridning av luften. Att ställa in alla dessa (vid

förarbyte, ändrade förhållanden under körning etc), för bästa möjliga ter-

miska förhållanden totalt sett, är ett komplicerat praktiskt problem.

Obalans mellan olika kroppsdelars möjligheter till värmeutbyte med om-

givningen blir lätt resultatet. Även med optimalt riktade munstycken

tycks vissa kroppsdelar bli för kalla medan andra samtidigt är för varma.

8.6 Ridåventilation

Klimatanläggningar för bussar, som med hjälp av luftridåer "avskärmar"

föraren från omgivande kalla/varma ytor är ytterligare ett alternativ.

Tanken är att ridâventilation kombinerad med lågtempererade radiatorer

ska kunna generera ett komfortabelt förarklimat genom inställning via ett

enda systemreglage. Principen för ett sådant system är att frisk luft, som

tas in från taket, tempereras och pressas ner utmed fönster och väggar,

ska bilda en luftridå som skiljer de kalla/varma ytorna från bussens inre.

När/om luftridån når radiatorerna kan luften värmas ytterligare, vilket

skapar ett varmt golv. Med konventionella defrosterutrustningar tenderar

luften att vika av från vindrutan och blåsa mot förarens ansikte med

ögon-och halsbesvär som följd. I luftridåsystemen försöker man att an-

passa luftens temperatur, hastighet och övriga flödesegenskaper så att ett

mycket tunt luftskikt ska bildas och häfta vid fönster- och väggytor. Tan-

ken är att luftridån under passagen även ska värma/kyla rutorna som på så

sätt hålls klara. God vidhäftning, vilket kan vara svårt att uppnå pga

ojämnheter i bussväggen, medför att den tempererade luften när ända till

golvnivå, där den sprider ut sig över golvet. En luftridå till höger om

föraren skulle kunna användas för att bygga upp sådana tryckförhållanden,

att kall och förorenad luft hindras från att tränga in när dörrarna öppnas.

Ett system har provats i Malmö medgott resultat (subjektiv förarbedöm-

ning).
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Vid test av ett ridåventilationssystem (UWE) med Voltman-metoden (Wyon

och Larsson, 1987) framkom att sänkningen av den totala värmebelast-

ningen var större än vad som erhölls med övriga beskrivna lösningar. En

tendens till alltför kraftig avkylning av vänster kroppssida kunde emeller-

tid iakttagas. Då främre sidorutan öppnades minskade kyleffekten, fram-

för allt på benen, vilket tyder på att luftridån sugs ut i undertryckszonen

utanför rutan. Föraren måste även med ridåventilationssystemet till viss

del kompromissa mellan att till fullo utnyttja systemets möjligheter och

skona utsatta kroppsdelar.

8.7 Radiatorer

En ny typ av radiatorer har utvecklats (Auto Termo), där luft- och vatten-

buren värmning kan kombineras. I en profillist av aluminium utmed buss-

väggarna pressas luft in och tempereras. Om kapaciteten behöver ökas

utnyttjas vattenfyllda rör som löper inuti profilens luftvolym. Profilens

över- och underkant har slitsar genom vilka den tempererade luften förde-

las till golvet och fönstrens nedre kant. Den hela, vertikala profilytan kan

avge värme genom strålning. Ett system enligt den beskrivna principen

har varit installerat i passagerarutrymmet på en SL-buss sedan vintern

86/87. Ett separat system för förarplatsen och samverkande med defros-

teraggregatet har också nyligen utarbetats. Mätdata för utvärdering av

systemen har hittills inte varit tillgängliga.

9 REKOMMENDATIONER - TERMISKT KLIMAT

Pâ lång sikt bör man använda en del resurser till att om möjligt bekämpa

källorna till det oacceptabla klimatet och inte enbart åtgärda de upp-

komna symptomen. I klartext betyder detta att man bör försöka reglera

lufttemperaturen, lufthastigheten och inte minst yttemperaturerna på

förarplatsen så att de resulterande temperaturskillnaderna, vilka styr

människans värmeutbyte med omgivningen, kan hållas vid en nivå som

möjliggör termisk balans. Förslag, av vilka vissa initierats av de inter-

vjuade bussförarna, på hur de termiska klimatproblemen kan angripas ges
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nedan. Det förtjänar att påpekas att de lösningar som diskuterats i kapitel

8, och därmed utgör någon slags referens, så gott som uteslutande testats

under sommarförhållanden medan funktionen under vintertid lämnats

oprövad.

9.1 Värme/ventilation

 

- Ventilationssystem/-detaljer av varierande utförande bör utvärderas,

vad gäller förmågan att skapa ett klimat där föraren upplever komfort

och samtliga kroppsdelar kan uppnå termisk balans. Utvärderingarna bör

ske med metoder som i olika avseenden speglar människans reaktioner.

- För lösningar innehållande många riktbara luftmunstycken måste sam-

ordning av de olika donens styrning ske i syfte att optimera luftström-

marnas riktning, utbredning och temperatur så att önskvärda fysiolo-

giska effekter kan uppnås.

- Det är önskvärt att det termiska klimatet kan ställas in steglöst och att

endast ett reglage behöver användas. Graderingen görs eventuellt i OC.

- Möjligheten att höja/indikera fuktigheten på den luft som blåses in via

ventilationssystemet är önskvärd för att undvika/relatera besvär från

ögon och övre luftvägar.

- Möjlighet till recirkulerande ventilation bör finnas för användning spe-

ciellt i tät stadstrafik.

9.2 Inbyggd förarplats

- En helt inbyggd förarplats borde, med sin begränsade volym och mindre

påverkan från klimatet utanför, vara lättare att temperera än en öppen

förarplats. Under förutsättning att en inbyggnad kan förväntas bli

accepterad av förarna bör dess termiska möjligheter och begränsningar

studeras (har ej gjorts så vitt vi känner till).
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- Avskärmningen mot passagerarutrymmet bör, som också är fallet i

nyare bussar, vara tätt mot yttervägg, golv och tak för att på så sätt

förhindra uppkomsten av ogynnsamma luftrörelser.

9.3 Ratt och myntbord

 

- Inredningsdetaljer bör om möjligt utföras i material som upplevs behag-

liga att ta i ur termisk synvinkel. Materialens värmeledningsegenskaper

bör beaktas.

9.4 Stol

- Vid val av stolklädsel bör förutom brandsäkerheten även materialets

termiska egenskaper (värmeledning, isolation, ånggenomsläpplighet) be-

aktas. Via stolen bör såväl torr värme som svett kunna avledas. Under

vinterförhâllanden får stolen inte utgöra en kall yta.

- Aktiv ventilation genom stolen kan vara nödvändig för att optimera den

termiska sittkomforten. Försöksverksamhet med ventilerad stol har fått

i stort sett positivt mottagande. Flera studier, där möjlighet ges att

variera ventilationsluftens temperatur och flöde, krävs för att bedöma

åtgärdens värde.

9.5 Sol/strålningsskydd

 

- Vindrutor av glassorter som begränsar värmetransmissionen bidrar till

att minska värmebelastningen och kan till viss del reducera kraven på

det temperaturreglerade ventilationssystemets kyleffekt. Värmebelast-

ningseffekterna bör utvärderas tillsammans med ventilationssystem och

siktaspekter.
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9.6 Isolering

Förarutrymmets väggar och speciellt dess golv bör innehålla termisk

isolering.

9.7 Uniform

Vid materialval bör de termiska egenskaperna beaktas.

- Det bör finnas en vinter- och en sommaruniform.

Man bör utreda vilka plagg som bör ingå i en funktionell uniform.

9.8 Garagering

Bussarna bör utrustas med motor- och kupévärmare.

9.9 Information/utbildning

 

Bättre information och träning krävs för att förarna ska kunna utnyttja

de använda värme/ventilationsystemens möjligheter optimalt.

Instruktion om värme- och ventilationssystemets användning och funk-

tion bör anslås i bussen.

10 LUFTKVALITE

I luften inom trafikerade områden förekommer en mängd föroreningar.

Dessa föroreningar härrör till största delen från de inblandade fordonens

avgaser, och innehåller främst koloxider, kväveoxider, kolväten (främst

bensen), tungmetaller (främst bly) och damm (t ex asbest). Samtliga upp-

räknade ämnen ger biologiska effekter och påverkar tillsammans med
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andra typer av damm, pollen etc bussförarnas arbetsmiljö. Halten av de

olika avgaskomponenterna varierar med en rad faktorer, varav de vikti-

gaste är storleken på och avståndet till avgaskällan samt trafikrummets

ventilation. Omgivningsluften förs in i bussen när dörrarna öppnas samt

via defrosteraggregatets friskluftsintag. Detta medför att luftkvalitén

inne i bussen är den samma som utanför bussen, eller till och med sämre

på grund av koncentrations -och selektionseffekter som kan erhållas bero-

ende på var och hur luften tas in.

lO.l Avgaskällans storlek

 

Avgaskällans storlek beror bl a av trafikmängd, trafiktyp och körsätt.

Koncentrationen av avgaser på grund av trafikmängd kan vi minska genom

trafikplaneringsåtgärder som jämnar ut trafiktoppar och förhindrar kö-

bildning under rusningstid. Likaså kan man undvika att utnyttja en och

samma busshållplats för många olika linjer. Normalt räknar man med att

avgashalten är proportionell mot trafikmängden.

Förekomsten av förorenad luft inne i bussen är så gott som uteslutande

ett problem relaterat till stadstrafik. Vid landsvägskörning är avgaskon-

centrationerna mycket låga. Effekterna på grund av trafiktyp bör också

kunna angripas med viss trafikreglering/-planering, som utjämnar trafiken

geografiskt inom stadsregionerna. Dessutom kan vi öka insatserna för att

utveckla bättre system för avgasrening och/eller alternativa, mera miljö-

vänliga bränslen.

Genom vårt körsätt kan vi påverka den mängd avgaser som bildas. Vid

tomgångskörning blir t ex förbränningen sämre, vilket resulterar i större

avgasutsläpp.

10.2 Avstånd till avgaskällan

Avgaskoncentrationen i den egna bussen avtar med kvadraten på avstån-

det till enskilda fordons avgasrör medan den endast avtar i proportion mot
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vinkelräta avståndet till en gata eller trafikled. Avståndsfaktorn påverkar

vi själva genom att välja (öka för att minska avgasexponeringen) avstån-

det till framförvarande fordon.

10.3 Trafikrummets ventilation

Ventilationen av den yttre omgivningen påverkas av gatubredd samt höj-

den på och avståndet till byggnationer invid gatan/trafikleden. Dessutom

har väderfaktorer såsom vindriktning, vindstyrka, lufttemperatur och luft-

fuktighet stor inverkan. "Luftigheten" i omgivningen kan naturligtvis på-

verkas genom planering och förändring av linjesträckningar, medan väder-

förhållandena är bortom vår makt att påverka.

10.4 Uppmätt halt av luftföroreningar

Vid förarplatsen, i bussar i reguljär stadstrafik, har halterna av olika av-

gaskomponenter registrerats (Jacobson m fl, 1982). Medelvärden från de

olika mätplatserna översteg inte i något fall Arbetarskyddsstyrelsens

hygieniska gränsvärden (HGV). Registreringarnas längd varierade mellan 1

och 4 timmar. För att kunna göra säkra bedömningar, av hur ofta olika

halter förekommer, krävs emellertidlångtidsmätningar under månader.

Vissa uppmätta koncentrationer var av en storleksordning som kan ge luft-

vägsbesvär, trötthet och humörpåverkan hos känsliga personer.

11 HÖGT PLACERAT LUFTINTAG

I syfte att bedöma möjligheterna att reducera avgashalterna på förarplat-

sen i bussar har effekten av att flytta upp friskluftsintaget till vindrutans

överkant studerats (Jacobson m fl, 1982). Mätresultaten tillsammans med

teoretiska beräkningar har tolkats så att ett högt placerat friskluftsintag

är fördelaktigt vid mycket tät trafik och vid köbildning, medan effekten

är marginell i gles trafik. De iakttagna effekterna var visserligen inte

statistiskt signifikanta (få experiment, relativt korta mättider), men i for-
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donskö skulle åtgärden kunna medföra en reduktion av avgashalten på 20

till 30%. Samma effekt som en höjning av friskluftsintaget ger kan man

uppnå genom att öka avståndet till framförvarande fordon i bilköer. Detta

kan vara svårt att förverkliga när det gäller stadsbussar. De problem som

kan uppstå med att uppnå tillräcklig ventilationskapacitet och acceptabla

yttemperaturer i förarutrymmet i samband med förändrad placering av

friskluftsintaget måste lösas.

12 LUFTRENING MED AKTIVT FILTER

Införande av aktiva luftreningsfilter i friskluftsintaget kunde inte påvisas

ha någon signifikant effekt på avgashalten inne i bussarna under körning i

tätortstrafik (Jacobson m fl, 1982). Filtren var placerade före defrosterns

Värmepaket och av utrymmesskäl endast 14 mm djupa. Att filtren gav så

blygsam effekt kan bero antingen på att deras reningseffekt är låg eller

att stora mängder förorenad luft förs in vid dörröppningar. En allvarlig

nackdel med de testade filtren var att de orsakade ett kraftigt minskat

luftflöde. Denna effekt var beroende av fläktläge.

Filtrets reningseffekt testades också under mer kontrollerade förhållan-

den i laboratorium. Resultaten visar att främst kväveoxid-halterna men

också halten av tunga kolväten minskade då aktiv filtrering utnyttjades.

Reduktionen av kolmonoxidhalten var låg medan lätta kolväten passerade

filtret. Om filtret är för grunt finns risk för att kvävemonoxid omvandlas

till giftigare kvävedioxid, samt att kolväten bildar föreningar som kan

irriterar ögon ochslemhinnor. Filtrets djup, dvs luftens uppehållstid i filt-

ret, har alltså stor betydelse.

13 REKOMMENDATIONER - LUFTKVALITE

- Effekten av aktiva filter som luftrenare i friskluftsintagen måste utvär-

deras noggrannare och under olika trafikbetingelser.
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- Konkurrensen mellan filterkapacitet och ventilationskapacitet måste

lösas på ett tillfredsställande sätt, innan den verkliga nyttan av aktiva

luftfilter kan värderas. I annat fall åstadkommer man bättre luftkvalité

på bekostnad av möjligheterna att skapa ett gott termiskt klimat.

- Avgaser måste hindras från att tränga in vid dörröppning om reningen

av den luft som tas in via friskluftsintagen ska vara meningsfull. En

luftridå mellan förarplatsen och framdörrarna kan vara en lösning.

- Högt placerat luftintag bör vara standard i stadsbussar.

13.1 Kommentarer

 

För att förhindra att avgaser överhuvudtaget kommer ut i omgivningen

bör man:

'- överväga att byta drivmedel till t ex nyare motortyper, gasdrift eller

eldrift (batteri eller tråd). För- och nackdelar med respektive alternativ

måste givetvis jämföras och värderas.

- utveckla bättre avgasrening som reducerar förekomsten av samtliga av-

gaskomponenter.

När det gäller de föroreningar som faktiskt finns i vår omgivning bör man

reducera/sprida ut dessa så att de koncentrationer som når människorna

inne i fordonen blir lägsta möjliga.

- Expositionen för avgaser från andra fordon än det egna kan reduceras

kraftigt med trafikplaneringsåtgärder.

- Genom att i möjligaste mån separera olika busslinjers tidtabeller och

linjesträckningar kan avgashalterna reduceras. Förutsättningar för byte

mellan olika linjer, t ex acceptabla väntetider och gångavstånd, måste

naturligtvis finnas.
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- Speciella bussgator kan eventuellt skilja busstrafiken från övrig avgas-

genererande trafik.

Risken för att avgasexposition ska orsaka medicinska effekter ökar med

dosen. Varje minskning av expositionen är därför värdefull och varje rea-

listisk idé om hur avgashalten kan reduceras bör också testas. Dessa

aspekter är speciellt viktiga när det gäller yrkesförare, vilka under längre

tider än andra förare vistas i trafikmiljöer med höga avgaskoncentratio-

ner. Vi vet idag ganska väl hur den mänskliga organismen tar upp de

ämnen som ingår i fordonens avgaser (Jacobson m fl, 1982). Vad vi där-

emot måste skaffa mera kunskap om är hur människans prestation och

hälsa påverkas av dekoncentrationer av föroreningar som kan uppmätas i

den faktiska trafikmiljön. Detta område bör ägnas mera forskning i fram-

tiden.

VTI RAPPORT 346



Bilaga 1
Sid 33

REFERENSER

Anderback G, Bretting L-E, Burström L och Konradsson E: Klimat i stads-
buss - En undersökning av förarens termiska komfort, Examensarbete
034E, Institutionen för Arbetsvetenskap, Högskolan i Luleå, 1979.

Cooney D 0: Biomedical Engineering Principles, Chapter 5, Marcel
Dekker Inc., New York, 1976.

Elnäs S, Holmer I och Olesen B W (red): Arbetsplatsens klimat - Mätning
och bedömning, Arbetarskyddsstyrelsens Arbete och Hälsa, 43, 1985.

Holmquist D: Arbetshygienisk mätning av termiskt klimat - olika tempe-
raturbegrepp, Rapporter från en temadag, Högskolan i Jönköping, Novem-
ber 1982.

Houdas Y and Ring E F J: Human body temperature, Chapters 4, 6 and 7,
Plenum Press, New York, 1982.

Jacobson S-O, Nordlinder R och Lövsund P: Bussförares arbetsmiljö - Av-
gasexposition, VTI-rapport 226, 1982.

Kjeldstad O: Värme och ventilation av buss - Fysiologisk förstudie, Rap-
port Institutet för VVS-teknik, Norges Tekniska Högskola, Trondheim, Maj
1978.

Lövsund P: Bussförares arbetsmiljö - En sommarklimatstudie, VTI-rapport
206,1980.

Lövsund P: Bussförares arbetsmiljö - En vinterklimatstudie, VTI-rapport
225,1982.

Morén B: Bussförares arbetsmiljö, TYA-rapport, 5, 1981.

Normbuss: Tekniska normer för tillverkning och leverans av bussar,
Svenska Lokaltrafikföreningen, 1985.

Temming J: Comfort requirements for heating, ventilation and air condi-
tioning in motor vehicles, Int Conf on Ergonomics and Transport, Swansea,
8-12 September, 1980.

Wyon D: Termiskt inneklimat och människans prestationsförmåga, Norsk
VVS, 8, 593-597, 1983.

Wyon D, Tennstedt J C, Lundgren I och Larsson S: VOLTMAN - ett mät-
system för klimatkomfort i bilar, Svenska Mekanisters Riksförenings Tid-
skrift, 3, 15-21, 1985.

Wyon D: Personlig kontakt, 1987.

Wyon D och Larsson 5: Förarplatsens sommarklimat i stadsbuss, CYAT-
rapport, 1987.

VTI RAPPORT 346





Bilaga 2

MÅTTSÄÅ'AI'TNING AVFÖRARPLATSEN [BUSS iir

' av Lena' Nilss'on' 3

5*: s\.

VTI RAPPORT 346





Bilaga 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sid

SAMMANFATTNING 1

I INLEDNING 2

2 MANSKLIGA KROPPSMÅTT - ALLMÄNNA ÖVER- 2
VAGANDEN

3 KOORDINATSYSTEM FÖR FÖRARPLATSENS MÅTT- 4
SÄTTNING

4 SITTSTALLNING OCH BERAKNING Av KROPPSMÅTT 5
FÖR BUSSFÖRARSITUATIONEN

5 HÅLLPUNKTER FÖR MÅTTSATTNING Av FÖRAR- 7
FLATSEN

6 KOMMENTARER 10

REFERENSER 12

Appendix 1 (Kroppsmått hos sittande vuxna)

Appendix 2 (Framräknade mått)

VTI RAPPORT 346





Bilaga 2
Sid 1

MÅTTSÄTTNING AV FÖRARPLATSEN I BUSS

av Lena Nilsson

SAMMANFATTNING

I föreliggande rapport presenteras de mänskliga kroppsmått vi ansett vara

relevanta vid dimensionering av förarplatsen i bussar. Måttens utsträck-

ning visas i figurform med de numeriska värdena listade i bilagor.

Måtten har angetts som avstånd i ett och samma koordinatsystem. Detta

har definierats utifrån ett fast pedalställ med origo förlagt på gaspedalens

ovansida utmed en linje, vinkelrät mot pedalytan, som skär genom peda-

lens rörelsecentrum.

Vi har valt att ange måttens numeriska värden i form av min- och max-

värden. Vi har förlagt gränserna så att de erhållna intervallen omfattar ca

95% av Sveriges vuxna befolkning. Dessa utgör människor med en total

kroppslängd på mellan 154 och 191 cm. Förfarandet medför emellertid

också att den föreslagna måttsättningen inte kan anses anpassad för de

5% minsta kvinnorna och de 5% största männen i befolkningen.

De rapporterade måttangivelserna utgör i första hand ett underlag för

vidare analys och utprovning i syfte att nå en bättre och enhetligare

måttsättning avförarplatsen i buss. Närmast kommer mätvärdena att an-

vändas vid designen av den förarplatsattrapp för fortsatta måttstudier,

som planeras att byggas inom etapp 2 av projektet "Förarplats i buss".
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1 INLEDNING

Det övergripande, långsiktiga målet vid dimensionering av förarplatsen i

bussar måste vara att ingen person, som önskar bli bussförare, ska behöva

avvisas på grund av att hans/hennes kroppsmått gör arbetsuppgiften omöj-

lig att utföra på ett säkert sätt och/eller under komfortabla förhållanden.

Inställningsmöjligheterna av stol och manöverorgan samt siktförhållan-

dena, ut ur bussen såväl som inom bussen, bör därför optimeras utifrån

faktiska mått hos populationen Sveriges vuxna befolkning. Syftet med

måttstudien inom projektet "Förarplats i buss", är att ta fram underlag

för måttsättning av ett sådant förarutrymme för nästa generation svenska

bussar. Arbetet under etapp 1 har, som en följd av de uppsatta målen,

bestått i att ange värden (min och max) på för bussförarsituationen rele-

vanta kroppsmått, vilka kan anses gälla för Sveriges befolkning. De redo-

visade måttangivelserna är antingen hämtade direkt från refererade arbe-

ten eller teoretiskt beräknade utifrån värden angivna i dessa källor. Sif-

fervärdena är behäftade med en avsevärd osäkerhet och får därför inte

tas som definitiva måttrekommendationer utan ska ses som ett underlag

för konstruktionen av den attrapp som ska byggas under projektets kom-

mande etapp 2. I attrappen kan värdenas riktighet och tillförlitlighet tes-

tas och utvärderas. Tidigast efter sådana studier blir det möjligt att

krympa de här rapporterade, vida intervallen till måttangivelser som kan

tjäna som rekommendationer vid framtida busstillverkning. Siktaspekterna

på förarplatsens fysiska dimensionering bör i det fortsatta arbetet givet-

vis belysas i samråd med de ansvariga i delprojektet omsikt.

2 MÄNSKLIGA KROPPSMÅTT - ALLMÄNNA ÖVERVÄGAN-

DEN

Inga praktiska mätningar av mänskliga kr0ppsmått har utförts inom pro-

jektets ram. Skälet till detta är att det krävs ett mycket stort antal

mätningar för att uppnå statistisk tillförlitlighet hos uppmätta värden.

Budgeten och den planerade arbetsinsatsen för etapp 1 har inte varit

dimensionerade för sådan verksamhet. Vi har därmed varit hänvisade till

mätvärden redovisade av andra forskare. Av dem som arbetar med ut-
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formning av arbetsställningar och möbler anser de allra flesta att de stora

internationella material (främst från Tyskland och Amerika) som finns

tillgängliga inte är tillämpbara på svenska förhållanden (Hansson och med-

arbetare, 1984). Omfattningen av de svenska material som då står till

buds (bl a Berglund och medarbetare, 1974; Engdal, 1974; Lewin och

Svensson 1975; Aldman och Lewin, 1977) kan kanske diskuteras, men vi

har bedömt dom vara tillräckligt aktuella och adekvata för vårt ändamål.

De svenska materialeninnehåller undergrupper bestående av kvinnor res-

pektive män i olika åldrar och yrkesroller. Vidare finns grupper samman-

satta av enbart personer med svenskt ursprung likaväl som grupper med

stort invandrarinslag. Materialen täcker olika geografiska regioner av lan-

det med viss övervikt för Göteborgsområdet. Vår bedömning, att de refe-

rerade källorna är lämpliga att extrahera värden på mänskliga kroppsmått

ur, har gjorts med beaktande av att

- angivna mått ska baseras på Sveriges befolkning och inte begränsas till

den bussförarpopulation som finns idag

- en allt större andel av den svenska befolkningen utgörs av invandrare

samt att

- kvinnor utgör en allt större andel av bussförarna.

Det är av praktiska/ekonomiska skäl oftast orealistiskt att utforma en

arbetsplats så att den passar 100% av befolkningen. De måttintervall som

vi redovisar täcker ungefär 95% av_ den vuxna svenska befolkningen, dvs

personer med kroppslängder mellan ungefär 154 och 191 cm omfattas. Den

undre måttgränsen utgörs av 5:e percentilen för kvinnor medan den övre

måttgränsen motsvaras av 95:e percentilen för män. Vi har valt dessa

gränser därför att det antal män vars kroppsmått faller under 5:e percen-

tilen för kvinnor i allmänhet är försumbart, liksom det antal kvinnor vars

relevanta kroppsmått överstiger 95:e percentilen för män i allmänhet

också är försumbart. En bedömning av de använda källornas tillförlitlighet

ger vid handen att den lägre gränser är mera osäker än den övre.

VTI RAPPORT 346



Bilaga 2
Sid 4

3 KOORDINATSYSTEM FÖR FÖRARPLATSENS MÅTTSÄTT-

NING

Det är önskvärt att förarplatsens samtliga mått anges i ett gemensamt

koordinatsystem, bl a för att öka noggrannheten och reducera felet i

måttangivelserna. Systemets origo bör dessutom vara placerat i kontakt

med föraren. Vi har utgått från ett fast pedalställ eftersom vår tolkning

av kraven/önskemålen angående inställningsmöjligheter är att i första

hand läget hos stol och ratt ska kunna varieras. Utifrån detta antagande

har vi valt följande punkt, P-punkten, till origo i förarplatsens koordinat-

system (figur 1).

Definition: P-punkten, dvs origo i förarplatsens koordinatsystem, är be-
lägen på ovansidan (fotsidan) av gaspedalen. I höjdled bestäms
läget av att en linje genom P-punkten och vinkelrät mot fot-
ytan skär genom gaspedalens rörelsecentrum (pivotpunkten). I
sidled sammanfaller P-punkten med gaspedalens mittlinje.

   

m = P-punkten

Figur 1 Definition av P-punkten dvs origo i förarplatsens koordinat-
system.
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En förutsättning för valet av P-punkten är att pivotpunkten är placerad så

att fotens rörelse sker 'med fotleden som rörelsecentrum. En rät linje

genom fotled och pivotpunkt ska alltså vara vinkelrät mot fotytan samt

passera genom P-punkten, då foten hålls i neutralläge.

4 SITTSTÄLLNING OCH BERÄKNING AV KROPPSMÅTT FÖR

BUSSFÖRARSITUATIONEN

De kr0ppsmått som vi ansett vara relevanta vid dimensionering av förar-

utrymmet i buss visas i figur 2. Mätvärden för dessa kroppsmått har häm-

tats ur de tidigare refererade svenska materialen och listats i Appendix 1.

För de utvalda kroppsmåtten har maxvärden (95:e percentilen för män)

och minvärden (5:e percentilen för kvinnor) angetts. Värdenas tillförlitlig-

het (osäkerhet) och applicerbarhet skiljer sig åt, främst beroende på att

antalet individer, åldersfördelningen och sammansättningen inom under-

grupperna varierar. Trots dessa skillnader har det beskrivna selektionsför-

farandet följts strikt eftersom en tillförlitlighets-och rimlighetskontroll

av värdena blir möjlig tack vare attrappstudien i etapp 2.

 

ll

(a) 2. (b)

 

H -

C N
1 L . No

      

 

/
.

       

Figur 2 a) Kroppsmått för sittande vuxna.
b) Kroppsmått för stående vuxna.

Aktuella numeriska värden finns angivna i Appendix l.
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4 och deras numeriska värden anges i Appensix 2. Då underbensmått ur

Appendix l används bör 30 mm för sko adderas.

       

20°
,_______..

1050

Figur 3' Ergonomisk sittställning.

5 HÄLLPUNKTER FÖR MÅTTSÄTTNING AV FÖRARPLATSEN

De viktigaste resulterande avstånden i P-punktens koordinatsystem be-

skrivs nedan. Måttens numeriska värden är, då inget annat anges, hämtade

ur Appendix 2. Grundläggande för dimensioneringen av förarutrymmet är

att dess totala volym bör anpassasefter de totala höjd-och djupmåtten
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Sittställningen i figur 2 överensstämmer varken med hur bussförarna sit-

ter eller med en optimal sittställning. För att erhålla praktiskt använd-

bara mått måste därför de ursprungliga värdena räknas om utgående från

en ur bussförarsynpunkt realistisk sittställning. Den ergonomiska grund-

ställningen (McCormick, 1976; Grandjean, 1980) i figur 3 är en lämplig

utgångspunkt för bussförarsituationen. Denna sittställning baseras på

ortopedisk/medicinska och ergonomiska studier och karaktäriseras av att:

sittytan lutas 3-70 bakåt, för att hindra sätet från att glida framåt

- stolsryggen vinklas upp 95-120O från sittytan, för att erhålla riktig

ställning på ryggraden (För att ytterligare minska belastningen på ryg-

gen kan en konvex ryggkudde placeras i svankhöjd.)

- överarmen vinklas ut 10-250 framåt från en linje genom ryggraden

- armbågsledens vinkel är 230-1200

- handleden hålls i det närmaste rak (170-1900)

- knäledens vinkel är 95-1350

- ankelledens vinkel är 90-1100 och

- foten vinklas upp 25-300 från horisontalplanet.

I våra beräkningar av sittställningsanpassade måttangivelser har vi använt

vinkelvärdena i figur 3, vilka ligger inom ovan angivna intervall.

För att de framtagna måtten ska vara praktiskt användbara, dvs direkt

kunna mätas i bussar, bör de räknas om till mått som representerar vin-

kelräta avstånd i det koordinatsystem där P-punkten utgör origo. Det bör

beaktas att osäkerheten i det slutliga värdet ökar då enskilda mått adde-

ras. En god regel är att ej addera eller subtrahera fler än tre mått. Helst

' bör bara två mått ingå i en beräkning. Framräknade mått redovisas i figur
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hos en sittande vuxen. Höjdmåttet (QV i figur 4) varierar mellan 111 och

146 Cm och djupmåttet (ph i :figur 4) varierar mellan 99 och 126 cm.

Storleken på det totala förarutrymmet måste även bestämmas av en

vuxen persons inre sittdjup på 43 till 53 cm (Dh i figur 4) och sittbredd på

35 till 42 cm (X i figur 5 och Appendix i). Det förtjänar att påpekas att de

angivna måtten är mänskliga mått. Stolens fysiska mått samt plats för

eventuellt utskjutande inställningsreglage måste adderas vid dimensione-

ringen av den totala volymen. Vid instigning och biljetthantering ska

förarstolen t ex kunna vridas ca 90° åt höger, från färdriktningen räknat.

Utrymme så att en vald stoltyp, anpassad efter givna sittmått, kan vridas

på detta sätt måste alltså skapas.

A Vertikal

      

   
  

             

i? "' '1k

" IE

V

i... .Uh Qv
R
V

?Bh

E
V .

37._1_ '* ---___.._-. . LJL
D
V

A
V .

V
V ' ..

/ l
lV

+
| v horisontell

P-punkt H Ph __w i.,

Figur 4 Måttsättning av förarplatsen i P-punktens koordinatsystem
(index h för horisontella mått och index v för vertikala mått)
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För instrumentbrädans och frontpaneiens placeringar är knäskålens läge i

koordinatsystemet väsentligt. Läget bestäms av att knäskålen befinner sig

mellan 43 och 57 cm (BV i figur 4) ovanför P-punktens horisontalplan. I

djupled varierar knäskålens avstånd till P-punkten (Bh i figur 4) från 20

till 27 cm. Siktförhållandena ska optimeras utifrån en total blickhöjd (RV i

figur 4) på mellan 96 och 127 cm.

Väl avvägda avstånd till ratt och övriga reglage är en förutsättning för att

föraren ska kunna framföra bussen på ett trafiksäkert och komfortabelt

sätt. Dessa avstånd beror av sittställning och armlängd. Det horisontella

avståndet från handen till vertikalplanet genom P-punkten (Uh i figur 4)

ligger inom intervallet 13 till 15 cm, för den ergonomiska sittställningen,

och bör beaktas vid rattens placering. För optimal rattplacering bör hän-

syn också tas till handens läge i höjdled (VV i figur 4). Handens höjdläge

över P-punktens horisontalplan har beräknats till mellan 66 och 100 cm.

Armbågens höjd över P-punkten (Sv i figur 4) varierar mellan 44 och 70

cm och styr myntbordets placering i höjdled.

       

Figur 5 \ Måttsättning av förarplatsen (uppifrån)
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Det Optimala grip- och arbetsområdet utgörs av cirkelbågar i P-punkt-

systemets två vinkelräta riktningar (figur 5). Axelleden fungerar som

centrum för cirkelrörelsen, vars radie är den funktionella armlängden (Th

i figurerna 4 och 5) på mellan 53 och 75 cm. Det maximala gripområdet

representeras bättre av cirkelbågar där radien utgörs av den totala läng-

den, 67 till 83 cm, hos sträckt arm (NO i figur 5 och Appendix l). Lämplig

utsträckning av de cirkelbågformade arbetsområdena bakåt i horisontal-

planet och uppåt/nedåt ivertikalplanet bör utprovas.

6 KOMMENTARER

Inom ramen för etapp 1 har vi försökt att presentera värden på de kropps-

mått som vi ansett relevanta vid utformningen av förarutrymmet i stads-

bussar. Vi har stött på stora svårigheter på grund av att vissa mått, som

är viktiga för vårt syfte, saknas i de tillgängliga källorna. Den goda regeln

att använda högst tre och helst bara två måttangivelser, för att beräkna

ett annat mått, har därför fått överges i vissa fall. Denna eftergift ökar

osäkerheten i vissa slutliga värden. Ytterligare en följd blir att värdet, på

mått som kan beräknas på olika sätt och/eller utifrån olika uppsättningar

ursprungsmått, varierar för de olika beräkningsförfarandena. Avsaknad av

vissa önskvärda mått har också lett till att en viss blandning av ledmått

och ytmått förekommer. Dessutom måste vi komma ihåg att ursprungs-

måtten är tagna ur undergrupper med olika förutsättningar och därmed

behäftade med varierande osäkerhet.

När mått, som anges relativt sittytan, ska uppmätas måste man utgå från

belastad stol. Mätningarna kan lämpligen genomföras genom att belasta

stolen med en provdocka.

Vår analys grundar sig på användningen av ett fast pedalställ. Rekommen-

dationerna i Normbuss (SLTF, 1985) beträffande utformningen av ett så-

dant i 250 vinkel från horisontalplanet är bra och bör kunna antas. Ett väl

utbyggt fotstöd för vänsterfoten bör dock skrivas in i normen. Lutningen

på detta bör vara något lägre (kanske 15°) än lutningen på pedalstället och

motsvara fotvinkeln vid normalt gaspådrag. Övriga måttangivelser i
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Normbuss är svåra att jämföra med de här rapporterade på grund av att

helt olika referenspunkter använts vid framtagandet. Värden rapporterade

av den Europeiska Transportkommittén (GRSA-rapport, 1977) ligger i

stort sett i linje med vad vi kommit fram till. I GRSA-rapporten anges

även inställningsintervall förde olika manöverorganen. Förslag på lutning,

storlek samt övrig utformning av ratt och reglage, i form av numeriska

värden, presenteras inte i denna rapport. Vi är dock medvetna om att

dessa parametrar är av största vikt vid förarplatsutformningen. De kom-

mer därför att beaktas och utprovas i attrappen i etapp 2.

Trots svårigheterna och den resulterande osäkerheten i måttangivelserna

är det vår förhoppning att de numeriska värden vi kommit fram till ska

vara en fingervisning, främst för attrappstudien i etapp 2, och därmed en

grund att arbeta vidare från under projektets återstående etapper. En på

så sätt frarnväxande revision av de här presenterade måttangivelserna bör

leda fram till mer tillförlitliga värden som i ett längre perspektiv kan

utgöra förslag och rekommendationer inför framtida utformning av förar-

utrymmet.
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Kroppsmått hos sittande vuxna

Max = 95:e percentilen för män, min = 5:e percentilen för kvinnor. Bok-
stavsbeteckningarna refererar till figur 2.

 

Mått Värde (mm)

max min

Beskrivning

 

A Sittytans höjd

B Knäskålens höjd

C Lårets höjd

D Inre sittdjup

E Yttre sittdjup

F Skuldrans höjd

G Blickhöjd

H Sitthöjd

I Armbågshöjd

K Underar mslängd
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518

598

655

528

667

601

872

975

269

295

344

446

497

432

521

492

697

782

149

228

Från knäveckets innersta

punkt till fotens undersida,
knä- och ankelled 90°

Från knäskålens övre kant till

fotens undersida, knä- och an-
kelled 90°

Från lårets högsta punkt till
fotens undersida, höft-, knä-

och ankelled 90°

Från stussens bakre punkt till
knäveckets innersta punkt,
höft- och knäled 90°

Från stussens bakre'punkt till
knäskålens främre punkt, höft-
och knäled 90°

Från sittytan till skuldrans
högsta punkt, lodrät rygg och
överarm, höft- och armbågsled
90°

Från sittytan till näsrotens
vinkel mot pannbenet, lodrät
rygg, höftled 90°

Från
högsta punkt,
höftled 90°

sittytan till hjässans
lodrät rygg,

Från sittytan till armbågsknö-
lens lägsta punkt, höft- och
armbågsled 90°

Från armbågsknölens bakre
punkt till handledsknölen,
armbågsled 90°



L Överarmslängd l+71

M Handlängd 214

N Skulderhöjd* 1577

0 Fingerhöjd* 745

NO Armlängd* 832

X Sittbredd** 420

Y Armbågsbredd* * l4187

* Obs! Stående ställning

** Obs! Breddmått, figur 5
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306

155

1242

570

672

346

Från skuldrans högsta punkt
till armbågsknölens lägsta
punkt, lodrät överarm, arm-
bågsled 90°

Från handledsknölen till lång-
fingrets yttersta punkt, hand-
led 1800

Från skuldrans högsta punkt
till fotens undersida, stående

Från långfingrets lägsta punkt
till fotens undersida, stående

Från skuldrans högsta punkt
till långfingrets yttersta
punkt, stående (beräknat vär-
de)

Största horisontella avståndet
mellan de båda sidornas mest
utskjutande punkter inom
stuss-låravsnittet

Största horisontella avståndet
mellan armbågarnas mest ut-
skjutande punkter, överar-
marna utmed kroppen
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Framräknade mått

i de vinkelräta riktningarna som representeras av vertikalplanet respek-

tive horisontalplanet genom P-punkten. Ergonomisk sittställning enligt fi-

gur 3. Index v står för vertikala och index h för horisontella mått. Bok-

stavsbeteckningarna refererar till figur 4.

 

Mått Värde (mm) Beskrivning

max min

 

Av = (A + 30)c0525° 497 339 Från knäveckettill horisontal-
planet genom P-punkten

BV : (B + 30)c0525° 569 l.l3l Från knäskålen till horisontal-
planet genom P-punkten

Ah : (A + 30)sin25O 232 158 Från knävecket till vertikal-
planet genom P-punkten, djup-
mått

Bh = (B + 30)sin 250 265 201 Från knäskålen till vertikal-
planet genom P-punkten, djup-
mått

Dh = Dcos5° 525 430 Från stussens bakre punkt till
knävecket

Eh = Ecos5° 664 519 Från stussens bakre punkt till
knäskålens främsta punkt

Dv = Dsin5° 46 38 Höjdskillnaden mellan knävec-
ket och stussens bakre punkt
pga sittytans lutning

EV = Dsin5° 58 45 Höjdskillnaden mellan knäskå-
len och stussens bakre punkt
pga sittytans lutning

HV : Hcoszoo 916 735 Från hjässans högsta punkt till
horisontalplanet genom stus-
sens bakre punkt

Gv = Gcos 20° 819 655 Från blickpunkten till horison-
talplanet genom stussens bak-
re punkt
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FV '-'-' FCOSZOO

Hh = HsinZOO

Gh : GSlHZOO

Fh = Fsin20°

IV = IC0320°

LV = Lcos45°

Lh = Lsin45°

Kh : (K + M)cos35°

602

333

298

219

253

333

333

292

417
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462

267

238

168

140

216

216

220

313

Från skuldrans högsta punkt
till horisontalplanet genom
stussens bakre punkt

Från hjässans högsta punkt till
vertikalplanet genom stussens
bakre punkt

Från blickpunkten till verti-
kalplanet genom stussens bak-
re punkt

Från skuldrans högsta punkt
till vertikalplanet genom stus-
sens bakre punkt

Från armbågsknölens lägsta
punkt till horisontalplanet ge-
nom stussens bakre punkt

Från skuldrans högsta punkt
till horisontalplanet genom
ar mbågsknölen

Från skuldrans högsta punkt
till vertikalplanet genom arm-
bågsknölen

Från armbågsknölens lägsta
punkt till horisontalplanet ge-
nom långfingrets yttersta
punkt

Från armbågsknölens lägsta
punkt till vertikalplanet ge-
nom långfingrets yttersta
punkt

 

thBh+Eh+Hh

Qy' : "' +

RV' : - +

VTI RAPPORT 346

1262

1459

1270

987

1112

956

Totalt djup (från vertikalpla-
net genom P-punkten till ver-
tikalplanet genom hjässans
högsta punkt vid lutat rygg-
stöd)

Total höjd (från horisontalpla-
net genom P-punkten till hori-
sontalplanet genom hjässans
högsta punkt vid lutat rygg-
stöd)

Blickhöjd (från horisontalpla-
net genom P-punkten till pla-
net genom näsrotens vinkel
mot pannbenet



SV '-3 AV "' DV + IV

Tthh+Kh

Uh = (Ah + Dh) -

-(Lh + Kh)

VV = + K\r

704

750

152

996
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441

529

132

661

Armbågshöjd (från horisontal-
planet genom P-punkten till
horisontalplanet genom arm-
bågsknölen)

Total armlängd, vinklad arm
(från veritkalplanet genom
skuldrans högsta punkt till
vertikalplanet genom långfing-
rets yttersta punkt)

Handavstånd (från Vertikal-
planet genom P-punkten till
vertikalplanet genom långfing-
rets yttersta punkt)

Total handhöjd (från horison-
talplanet genom P-punkten till
horisontalplanet genom lång-
fingrets yttersta punkt)
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INFORMATION TILL OCH FRÅN BUSSFÖRAREN

av Bertil Morén

SAMMANFATTNING

För att vara tillfreds med sin arbetssituation och kunna framföra bussen

på ett trafiksäkert sätt, måste föraren snabbt och korrekt tillgodogöra sig

den information som presenteras. Till sin hjälp måste han även ha reglage

med ergonomisk utformning och placering.

Hur och var förarinformationen bör presenteras behandlas i detta kapitel.

För att informationsöverföringen ska bli effektiv och meningsfull krävs

att hänsyn tas till mänskliga möjligheter och begränsningar. Det är t ex av

största vikt att information som ges i symbolform har en logisk koppling

till meddelandet. Standardiseringsaspekter måste dessutom läggas på både

placering och utformning av såväl information som manöverorgan.

Att all tillgänglig information utgör en alltför stor mängd står tämligen

klart. En basal uppgift i det kommande arbetet är därför att avgöra hur

informationen ska sorteras för att ge lagom informationsmängd vid vari-

erande behov (trafikmiljö, förarskicklighet/-önskemål etc). Sorteringskri-

terier kan byggas på den kategorisering av information som ges i rappor-

ten.

Några detaljlösningar på informationsproblemet presenteras inte och ska

inte heller ges. Syftet med delstudien måste i stället vara att arbeta fram

funktionella krav och därmed frihet för tillverkarna att med hjälp av ny-

tänkande och teknisk utveckling uppfylla dessa krav. Goda praktiska lös-

ningar bör kunna uppnås genom en dialog på detaljnivå under projektets

fortsatta etapper.
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l BESKRIVNING AV PROBLEMEN INOM OMRÅDET

Vid studier där man låtit professionella förare prioritera förarmiljön uti-

från vilka områden som är angelägna att förbättra, hamnar de informa-

tionsergonomiska frågorna långt ner på listan. Prioriteringen är ungefär

densamma oavsett det gäller buss, lastbil eller taxi. Möjligen med det

undantaget att tillsatsutrustningen taxi 80 (skrivare, knappsats etc) har

prioriterats relativt högt.

En sådan inställning skulle tyda på att området, vad föraren beträffar,

inte behövde förändras/förbättras jämfört med dagens status. VTI har

emellertid den mycket bestämda uppfattningen att förarnas prioritering

inte ska tolkas på det sättet.

Bilförare i gemen, oavsett det är professionella eller vanliga bilister, ten-

derar att överse med och vänja sig vid svagheter hos fordonet. Detta

gäller problem eller svagheter som inte är omedelbart uppenbara, dvs där

konsekvenserna är svåra att förutse. Även från ergonomisk synpunkt myc-

ket dålig instrumentering och reglageutformning/placering kan man lära

sig att använda och hantera med hyggligt resultat.

De synpunkter som gavs i TYA-rapporten om buss (Morén, 1981) gäller

fortfarande. Där framfördes uppfattningen att "nyare" bussar haren för

komplicerad instrumentering med för stor samtidig informationsmängd.

Forskningsresultat som är omedelbart applicerbara på buss och som stöder

den uppfattningen finns inte. Däremot finns studier från andra områden

som visar att ett komplicerat informationsflöde försvårar beslutsproces-

sen och förlänger tiden till handling.

Det kan finnas andra skäl att ändra på presentationsprincipen, t ex att det

blir enklare och/eller billigare med ny teknik.

SLTFs Normbussföreskrift har gett en viss standardisering vad gäller pla-

ceringen av bl a reglage (se Appendix i). Vi bedömer att det inte finns
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några egentliga olägenheter med den princip som i dag används vad avser

reglageplacering, även om utformningen av vissa reglage kan diskuteras.

Det indikeringssystem (varning/upplysning) som finns i dagens svensktill-

verkade bussar är till sin princip acceptabelt från ergonomisk synpunkt.

Synbarheten av de lysande ytorna är emellertid dålig och måste förbätt-

ras. Principen med information som alltid är synlig kan också diskuteras.

Det vore lämpligare med "svarta ytor" i normalfallet. Det kan möjligen

tänkas att en "svart yta" försvårar inlärning/orientering, men detta bedö-

mer vi vara av underordnad betydelse.

Information till passagerarna är ett klart försummat område. Den "utvän-

diga" informationen om linjenummer och destination har under senare år

blivit klart bättre. Modifieringen till stora lättlästa siffror och bokstäver

är dock inte helt genomförd ännu. Informationen inne i bussen under färd

är dock mycket dålig. Trots att samtliga bussar i linjetrafik är utrustade

med högtalarsystem används inte detta för hållplatsutrop annat än på sina

ställen i landet. När det används är ofta hörbarheten dålig.

Det främsta skälet till att utrop inte sker tycks vara att förarna är obe-

nägna att använda systemet, trots att flertalet trafikföretag ger instruk-

tion att så ska ske.

Att hörbarheten är dålig kan bero på främst två orsaker. Antingen är

högtalarsystemen dåliga, vilket på modernare bussar är mindre troligt,

eller också slarvar föraren med uttalet.

Att ge information om nästa hållplats är väsentligt för alla passagerare,

inte bara för syn- och hörselskadade. Om befintliga system inte fungerar

bra måste andra system tas fram.
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2 AKTUELLA REGLER FÖR INSTRUMENTERING OCH PAS-

SAGERARINFORMATION

Trafiksäkerhetsverkets regler om instrumentering är få. De instrument

som måste finnas i buss är hastighetsmätare och färdskrivare. Vad färd-

skrivaren beträffar, behöver den inte finnas i bussar som går i linjetrafik

och inte heller i bussar som är byggda för färre än 30 passagerare. Hastig-

hetsmätaren ska uppfylla vissa krav beträffande rättvisning och den bör

visa hastigheten analogt.

De symboler som används för att märka upplysningar och manöverorgan

regleras i ett ISO-dokument (1985) och i Svensk Standard. Då ständigt nya

funktioner kommer till i fordon är reglerna aldrig helt aktuella, dvs vissa

nya symboler används utan att vara fastställda i regler. Problem kan upp-

stå vid export.

Vissa allmänna regler som rör information till passagerare finns i "Före-

skrifter om handikappanpassad kollektivtrafik" (Transportrådet, 1985). De

aktuella avnitten är: 2.1 Linjenummer och/eller destinationsskylt,

2.11 Hållplatsannonsering samt 2.12 Signalanordning för avstigning.

Det underlag som till övervägande del styr hur svenska tillverkare ut-

formar bussar är den praxis och rekommendation som Normbussföreskrif-

ten ger.

3 INFORMATIONSÖVERFÖRING

3.1 Allmänt

Dagens svensktillverkade bussar har beträffande förarplatsens utformning

en viss standardisering. Bakgrunden till en sådan strävan har varit att

förarna ska "känna igen sig" oavsett vilken buss de kör. Fortsatt standar-

disering bör ske. Det är dock viktigt att standardiseringen sker med funk-

tionella krav som grund. Vi anser det således inte förnuftigt att styra

standardiseringen mot val av speciella komponentfabrikat redan i specifi-
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kationen/föreskriften. Skälet till funktionella krav är uppenbart. Med

funktionskrav ges tillverkarna utrymme för nytänkande och utvecklingen

blir inte låst som annars kan ske. Standardiseringen bör främst riktas mot

placeringen av instrument, upplysningar och reglage.

3.2 Möjliga informationsvägar

Människan får information via sina sinnen, dvs via syn, hörsel, känsel,

muskler, balans, lukt och smak.

Praktiskt taget all informationsöverföring i bussar sker i dag via synen.

Det är troligen rekommendabelt att merparten av informationen även

fortsättningsvis bör vara visuell. Enstaka informationer ges i dag via sum-

mer (hörseln). Den analys som just nu pågår på bl a VTI inom Prometheus-

projektet avseende ergonomiska överväganden inför framtidens vägfordon,

visar att hörseln som bärare av information är en klart underskattad re-

surs. Detta stämmer väl med vad som framfördes redan vid den förra

utredningen om buss (Morén, 1981). Övriga sinnen är dåligt utforskade som

informationsbärare inne i fordonet. Mycket forskning återstår alltså innan

system, som bygger på informationsinhämtning via dessa kanaler, eventu-

ellt kan ersätta befintliga system för såväl informationsöverföring till fö-

raren som upplysning till passagerarna.

Den tekniska utvecklingen resulterar i allt följsammare och mera tyst-och

mjukgående fordon. Den naturliga och inlärda påverkan/informationen

från motorljud, centrifugal-, accelerations- och bromskraft etc går där-

med till viss del förlorad. Denna information som inhämtas främst via

muskel-och balanssinnena men också via hörseln, får inte elimineras helt

för att i stället presenteras t ex visuellt på en panel, kanske med hjälp av

svårtolkad symbolik.

Vid utformning av reglage och instrumentpanel är det dessutom viktigt att

komma ihåg att viss information kan överföras från själva reglaget till .

föraren via känseln (jämför flygplan t ex).
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3.3 Infor mationsmängd

Som nämnts inledningsvis anser vi att den samtidiga informationsmängden

som föraren får från sin instrumentpanel är för stor. Då det samtidigt är

nödvändigt att föraren faktiskt får all adekvat information om bussens

tillstånd, återstår således att sortera denna information på ett naturligt

sätt. Enligt vår uppfattning finns egentligen bara en bra väg att åstad-

komma detta och det är genom användning av datorteknik. Att genom

mikroprocessorer styra flödet av informationtill föraren ger just den för

föraren önskade sorteringen/förenklingen. Det kan dock tänkas att steget

till datorstyrd information är för stort sett över den tidsperiod på ca 5 år

som detta projekt omfattar. En fortsatt och fördjupad dialog under etapp

2 bör kunna ge det underlag som behövs för att tillverkarna ska kunna

fatta beslut om vilken väg som är optimal. Det kan möjligen finnas andra

vägar till förenkling än just datorteknik.

Sorteringen av inkommande information kan göras utifrån de tre katego-

rier informationen grovt kan indelas i. Dessa kategorier är:

1. Information som behövs kontinuerligt (exempelvis hastighet).

2. Information om fel på något av bussens system och/eller över/under-

skridande av satta gränsvärden.

3. Information som föraren anser sig vilja ha men som normalt inte vi-

sas.

Baserat på dessa tre kategorier kan informationen lämpligen presenteras

på tre olika sätt:

I. Alltid presenteras.

2. Presenteras när och endast när informationen är nödvändig (automa-

tiskt).
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3. Presenteras när föraren kallar på den (exempelvis genom en knapp-

tryckning).

Sedan några år finns på ett antal utländska personbilsmodeller tekniken

med datorstyrd elektronisk presentation. Vi har studerat några av dessa

instrumenteringar. Det är endast för några enstaka informationer man

lyckats nå upp till vad vi vill anse vara hygglig ergonomisk utformning.

Instrumenteringarna är som helhet exempel på en grav missuppfattning

om vad det hela rör sig om.

Det positiva med att man släppt ut dessa instrumenteringar på marknaden

är att allt fler bilkonstruktörer inser att så här får det inte se ut i framti-

den.

Att frångå en konventionell instrumentering som genom åren visserligen

ökat i antal informationer, men som också slipats till allt bättre läsbarhet

och enkelhet, bara för att en ny teknik plötsligt finns gripbar är således ur

ergonomisk synvinkel förkastligt. En övergång till ny teknik måste inne-

bära förbättringar eller åtminstone vara lika bra om nu ekonomiska eller

andra fördelar kan finnas.

Det är således vår uppfattning att det är hög tid att införa ny teknik i

kommande bussar för att kunna åstadkomma den nödvändiga sorteringen

av informationen till föraren. Med datorstöttning i bussen kan man också

nå den nödvändiga manövreringssamordningen av skilda befintliga och

kommande funktioner (ex vis kommunikationsradio, biljettapparater, des-

tinationssystem, automatiska hållplatsutrop etc).

Därutöver kan datoruppföljning ge bra information om bussens kondition

med avseende på underhåll m m.
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3.4 HUR och VAR bör informationen presenteras?

Visuell information - HUR?

Det grundläggande kravet på all visuell information till föraren är att den

är möjlig att se (från alla normala sittställningar) och att den är lätt att

läsa och förstå. Läsbarheten ska vara god både i skugga och direkt solljus.

Även under mörkerkörning måste displayerna kunna avläsas, vilket kräver

en väl avpassad instrumentbelysning. För att tillgodose dessa krav måste

en rad beslut fattas om storlek och utformning av skalor, visare, bokstä-

ver och siffror samt om krav på kontrastförhållanden. Överväganden om

informationen ska ges i analog, digital, alfanumerisk eller i symbolform

bör göras.

Tendenser och nivåer (exempelvis hastighet) är lämpliga att presentera

analogt med t ex visare eller staplar, medan digital presentation är lämp-

lig för absoluta värden och "on/off-funktioner" (exempelvis varningar).

Text, symboler och kartor ses här som en form av digital information. Om

symboler används är det av yttersta vikt att de är logiskt kopplade till

meddelandet.

Oavsett vilken form informationen har måste den vara läsbar och lättför-

ståelig. Det mänskliga ögats funktionsbegränsningar måste därför beaktas

vid konstruktion av visuella presentationssystem. Detta gäller såväl vid

normal syn som vid syndefekter, inte minst brister i färgseendet. Även

färgblinda måste ges chans att tolka information som presenteras via

olika färger. Information i form av text på en display kan tänkas. Texten

måste dock vara kort och entydig. Meningar bör undvikas eftersom de

kräver alltför lång tid att läsa och förstå.

Kodning

En rad kodningsmetoder för visuell information finns beskrivna i litteratu-

ren. De grundläggande egenskaperna under optimala förhållanden, såsom

de sammanfattats av McCormick (1976), anges nedan.
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Alfanumerisk kodning - 10 siffror och 26 bokstäver kan särskiljas, i stort

 

sett obegränsade kombinationsmöjligheter, vissa tecken kan förväxlas,

speciellt användbar för identifiering, kräver liten plats om kontrasten är

god.

Färgkodning (ytors färg) - 9 färger kan särskiljas (genom olika kombinatio-

 

ner av nyans, mättnad och luminans kan antalet ökas väsentligt, detta är

emellertid inte meningsfullt för vårt ändamål), lämplig för avsökande och

räkneuppgifter, mindre lämplig för identifiering, påverkas av belysnings-

förhållandena, problem för färgblinda.

Färgkodning (lampors färg) - 10 färger kan särskiljas men max tre bör

 

användas, fordrar litet utrymme, lämplig för kvalitativ avläsning, problem

för färgblinda.

Kodning via geometrisk form - 15 eller flera former kan särskiljas men

 

max fem bör användas, generellt användbar metod särskilt för preSenta-

tion med hjälp av symboler, diskriminationsproblem då olika former an-

vänds tillsammans, diskriminationsförmågan varierar med formen, svår-

förståeliga symboler skapar problem.

Kodning via lutningsvinkel - 24 vinklar kan särskiljas men max 12 bör

 

användas, speciellt lämplig för att ange riktning, vinkel och position (sär-

skilt på runda instrument).

Kodning via figurers storlek - 5-6 storlekar kan särskiljas men max tre bör

 

användas, kräver stort utrymme.

Luminanskodning - 3-4 luminanser kan särskiljas men max två bör använ-

 

das, svaga signaler kan "drunkna", påverkas av belysningsförhållandena.

Blinkfrekvenskodning - max två olika bör användas, speciellt lämplig för

 

att påkalla uppmräksamhet (en frekvens).

Färgkodningen som används i bilar är delvis standardiserad utifrån inter-

nationella överenskommelser (ISO, 1985). De utnyttjade färgerna kan

översättas enligt:
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Rött - Fara för personskada, eller omedelbart förestående eller över-

hängande allvarlig materiell skada

- "Varmt" i klimatsystem eller på temperaturindikatorer.

Gult - Varning, fel i fordonssystem, trolig fara eller tillstånd som kan

medföra fara på längre sikt.

Grönt - Säker.

- Normaltillstånd när blått eller gult inte är tillämpbart.

Blått - Helljusmarkering.

- "Kallt" i klimatsystem och på temperaturindikatorer.

Vitt - Övriga tillstånd när ingen av ovanstående färger är tillämpbar.

Visuell information - VAR?

Som ovan sagts måste givetvis den information som ges vara synbar/läsbar

från normala sittställningar. Informationen ska kunna läsas utan onödiga

ögon- och huvudrörelser. Informationen måste prioriteras i angelägenhets-

grad och de viktigaste funktionerna placeras centralt i förarens synfält.

Området på och kring ratten utgör bra lokalisationer, liksom en instru-

mentbräda med "lagom" vid utbredning. HUD-displayer (projicering av in-

formation i vindrutan) kan övervägas. Detta avsnitt är medvetet magert.

Preciserade förslag till var informationen bör placeras är på detta sta-

dium i projektet meningslösa enligt vår uppfattning. Fortsatt diskussion är

nödvändig för att prioritera och precisera placeringen av instrument och

upplysningar.

Akustisk information - HUR?

De parametrar i en akustisk signal som kan utnyttjas är ljudnivå, ljudfrek-

vens, ljudpulsers längd samt förändringar i nivå och frekvens. En akustisk

signal som informationsbärare måste vara lätt att tolka och särskilja från
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andra ljud i fordonet. Hörselsvaga måste ha rimlig chans att uppfatta

informationen utan feltolkning.

Akustiska signaler är särskilt väl motiverade när det gäller attinformera

föraren då denne befinner sig i situationer då han måste hålla ögonen på

trafiken/vägen. Ljudsignaler är också lämpliga att presentera enligt

on/off-principen. Konkreta användningsområden för akustisk informa-

tionsöverföring kan vara som varning vid fel eller fara, som förstärkning

av annan (t ex visuell) information samt för att påkalla uppmärksamhet.

Talade meningar kan tänkas men är olämpliga för viktig information i

kritiska situationer. Sådana meddelanden måste vara extremt korta och

tydliga. Möjligheten att uppfatta talade meddelanden är starkt beroende

av ljudkvalitén.

Utifrån en genomgång (Färber år Färber, 1984) av talsystem för fordon

kan följande tumregler anges:

i. Systemet måste, för att medge anpassning till den individuella hör-

förmågan, vara försett med individuell förstärkningsreglering (manu-

ell eller automatisk).

2. Systemet måste vara försett med automatik som anpassar medellan-

dets ljudnivå till ljudnivån i omgivningen.

3. Systemet bör åtminstone omfatta frekvensområdet 340-3900 H2.

4. Lägsta använda ljudnivå bör vara 65 dB.

5. För god förståelse bör talhastigheten vara mindre än 140 ord/min.

6. Systemet bör, när meddelanden ska lämnas, automatiskt dämpa bil-

radio/bandspelare.

7. Antal högtalare, och placeringen av dessa, måste anpassas för varje

fordonsmodell.
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8. Signal/brusförhållandet bör vara bättre än 30 dB, för att systemet ska

kunna användas av individer med defekt hörsel.

9. Viktiga meddelanden bör samtidigt presenteras optiskt, åtminstone

om föraren önskar detta.

Akustisk information - från VAR?

Akustisk information kan ges via högtalare eller summer. För att undvika

sammanblandning med och störning från andra ljud är högtalarnas place-

ring viktig. En placering nära förarens huvud (öron), exempelvis som i

taxiförarnas kåpa, förordas. Användning av hörlurar förordas inte.

4 HUR BOR MANÖVERORGANEN UTFORMAS OCH VAR BOR

DE PLACERAS?

Som redan inledningsvis nämnts bedömer vi att någon genomgripande för-

ändring av manöverlogik ochutformning knappast är nödvändig från ergo-

nomisk synpunkt. Vissa förändringar kommer dock att krävas då ett nytt

informationssystem fordrar nya knappar och reglage.

Det finns i dag på marknaden ett gott urval av knappfunktioner och om-

kopplare som fyller rimliga krav på ergonomisk lämplighet 1 här avsedd

mening. Valet av slutlig komponent bör ske på samma sätt som nämnts

ovan under punkt 3.3, dvs genom en dialog mellan närmast berörda inblan-

dade. Observera att komponenter av olika fabrikat mycket väl kan tänkas

fylla det funktionskrav som senare kommer att formuleras.

Allmänt kan sägas att knappfunktioner och omkopplare ska ge en tydlig

indikering av vilket läge som valts. God taktil och/eller akustisk återmat-

ning ska finnas vid tryckning, vridning etc.

Beträffande placeringen bör de reglage som berör basfunktioner av typen

dörröppning, innerbelysning, värme etc hållas borta från de centrala
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ytorna framför föraren. Placeringen till vänster om föraren på en sidopa-

nel, som i dag, är en god lösning.

Området kring ratten och eventuellt även i rattcentrum är lämpliga för

manöverfunktioner med frekvent användning och krav på snabb access.

Knappfunktion för attkalla upp information bör placeras inom detta om-

råde.

5 PASSAGERARINFORMATION

Som busspassagerare är det främst fem upplysningar man behöver ha för

att komma dit man vill:

1. Vilken buss går dit jag vill komma?

2. Var ligger hållplatsen?

3. När går bussen?

4. Hur ser jag att det är rätt buss?

5. Hur vet jag när jag är framme?

De tre första upplysningarna är för den som är obekant med bussrutten

minst lika viktiga som de två senare. Vi berör här dock endast 4 och 5 då

dessa är knutna till själva bussen.

Som nämnts ovan bedömer vi de nyare destinations/linjeskyltarna som

acceptabla från synbarhetssynpunkt. Synbarheten/läsbarheten varierar

dock mellan olika fabrikat och olika utföranden. Normalt är skyltarplace-

rade på bussens front ovanför vindrutan och i vissa fall i ögonhöjd till

vänster om instegsdörren (främre dörren), mera sällan bak på bussen och

praktiskt taget aldrig på bussens vänstra sida ut mot gatan. God märkning

menar vi föreligger då bussens samtliga fyra sidor har åtminstone linje-

nummer. Skälen är uppenbara. Om jag står vid hållplatsen kan jag lätt läsa

skylten på en ankommande buss. Om jag däremot inte hunnit ända fram

till hållplatsen ser jag ofta inte vilken buss det är.
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När det gäller destinations/linjeskyltarnas läsbarhet bör minimikrav på

parametrar som teckenhöjd, linjetjocklek, förhållandet höjd/tjocklek etc

övervägas liksom användning av färger. Informationen ska vara väl synlig

både i dagsljus och i mörker.

Även en invand bussresenär behöver då och då få hjälp att avgöra när

avstigning ska ske. Mörker, dimma och regn är exempel på omständigheter

när det är svårt att orientera sig. Information om nästa hållplats kan ske

på åtminstone tre olika sätt. Genom högtalare där föraren själv svarar för

utropet. Detta används alltför sällan även om vissa regioner i landet är

flitigare än andra. Genom automatiskt högtalarutrOp där föraren inte alls

behöver engagera sig. Denna anordning finns såvitt vi vet ännu inte

framme trots att idén funnits i flera år. Ett tredje sätt är att visuellt på

en skylt visa nästa hållplats.

Vare sig informationen om nästa hållplats är akustisk eller visuell bör

kvalitetskraven vara desamma som för informationsöverföringen till föra-

ren. En skillnad är ändå uppenbar: passagerarinformationen måste ha

större "räckvidd".

Föreskrifter om både linjenummer och hållplatsannonsering har getts ut

av Transportrådet. Föreskrifterna överensstämmer relativt väl med vad

SOm sagts ovan.

6 DELPROJEKTETS FORTSÄTTNING

Ett antal kunskapsområden avseende presentation av information till föra-

ren har medvetet utelämnats i denna sammanställning. Så är t ex kunska-

pen om olika typer av mikroprocessorer, program för dessa, typ av elek-

troniska displayer etc, större hos fordonstillverkarna än hos VTI. Vidare är

det svårt att i detalj ange vad som är ergonomiskt bäst utan att föra en

dialog kring varje specifikt informationsbehov. VTIs kunskap om männis-

kans förutsättningar/begränsningar i dessa frågor torde bättre komma till

sin rätt vid en sådan dialog under kommande etapper i projektet.
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KÖNTROLLÅMPOR

K1 Huvudkontrollampa (röd) - K14 Kylvätskenivå (röd)
K2 Fletarder (grön) K15 Oljenivå (röd)
KS' Körvlsare (grön) K16 Dörröppen (röd)
K4 Helljus (blå) K17 Bagagelucka öppen (röd)
KS Stannarlampa (gul) K18 Oljetempvxl (röd)
KB Dörrbroms (röd) K19 Kylvätsketemp (röd)
K7 Parkeringsbroms (röd) K20 Ringväktare (röd)
KB Brandvarning (röd+summer) K21 Låsn fria bromsar (röd)
K9 Ledvinkel (röd+summer) K22 Startelement/elgas (gul)
K10 Bromstryck (röd+summer) K23Dimbakljus (gul)
K11 Laddning (röd) K24 Barnvagnssignal (gul)
K12 Oljetryck (röd) K25 Takfläktar (gul)
K13 Motorrumstemp (röd)

Huvudkontrollampan lyser då minst en kontrollampa med röd indikationsfärg
är tänd, förutom K21 Låsn fria bromsar

smömsrÃLLARE
(vippströmstállare skall ha läget till framåt)

S1 Nivähöjning _ (röd) 537 Bel strömställarpanel
S2 Boggi (gul) 338 Bel biljettväska
53 Diff spärr (röd) S39 Dörrkrets nödbr (plac bakom lucka. till
84 Lossnlng vikbroms (ledbuss) höger ovanför vindruta)
85 Skolskjutsbelysning (gul)
86 Förhöjd tomgång (gul) REGLÅGE
S7 Start .. ..

. R1 Inst vred rad varme - framre krets

§3 §53"an 06h Strålkasmre R2 Inst vred rad värme - bakre krets

S10 Kölååtart 3 "andbmms .
S11 lnstrumentbelysning 2: glocgmägenm
S12 Avplándnjng (instrument o K2-K5) R6 Wäammäggning
513 Tvåfa'tsvaw .. R7 Körvisare, hel- och halvljusomk
5 Hawa* pâ'av ' (gm) R8 Vamingsblinkers
S15 medö vred R9 lntervalltorkare
816 Nigning .
S17 Bakre dörrar, autom öppning mo V'ndmtem'kare "' ?pdare

- .. . R1 1 Handgas alt elektrisk då som SS318 Bakre dorrar, tvångsstangmng /aterst mz Hand la e för murder
819 Bakre dörrar, man öppn-stängn e reg 9

- R13 Vaxelreglage
820 Backspeglar. varme m4 T" ..

321 Förmñmpa R15 wldñf'mäå av tillsatsvärme
?gm ngampa, F85! O 00" R16 Centrallås bagagerum

- R17 Friläggning av dörrar
S24 lnnerbelysmng l ..
825 lnnerbelysning ll m8 Rehosmt for exp lampa
526 Denoster F11 9 Stallbar backspegel

827 Defroster
328 Värmesits förarstol INSTRUMENT
829 Dlmbaldjus l1 Brånslemâtare
830 Värmefläkt l (förarplats) l2 Kylvattentemperatur
831 Värmefläkt ll (pass utrymme) l3 Tryclduftsmanometer (dubbel)
332 Takfláktar M Tryckluftsmanometer (bakre vagn)
833 Mikrofon. tårar-guide l5 Varvtalsmâtare
834 Läslan'lpor, langt buss, vänster l6 Fârdskrivare
835 Läslampor, långt buss, höger l7 Oljetemperatur vxl
836 Signalnom le Reserv
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DEN AKUSTISKA FÖRARMILJÖN - EN DISKUSSION OM NORMER,

METODFRÅGOR OCH ÅTGÄRDER

av Ulf Sandberg

SAMMANFATTNING

Den akustiska förarmiljön påverkas i nämnvärd utsträckning av dels det

"hörbara ljudet" ("bullret") vars frekvensområde utgör 20-20000 Hz, dels

infraljudet vars frekvensområde utgör 0-20 Hz. Det senare begränsas dock

nedåt av bl a mättekniska skäl till 2 Hz. Infraljudet i fordon är hörbart

endast vid mycket höga nivåer och oftast i kombination med att frekven-

sen ligger nära 20 Hz samt då bullret samtidigt är relativt svagt.

I detta dokument redovisas dels vidarebearbetningar av tidigare utförda

mätningar dels diskuteras gränsvärdes- och mätmetodikfrågorna.

Det konstateras inledningsvis att en trend i fordonsutvecklingen är att

bullernivåerna sjunker i takt med att vidareutvecklade fordon introduce-

ras medan infraljudnivåerna tycks följa en motsatt trend. Om inte denna

utveckling upphör kommer infraljudet att spela en allt större roll i for-

donsorkestern medan det "vanliga" bullret allt oftare får spela en biroll.

Arbetarskyddsstyrelsen (ASS) har nyligen utfärdat föreskrifter om buller

samt allmänna råd som även omfattar infraljud. ASS:s föreskrifter om

buller anger 85 dB(A) som hörselskadegränsvärde (vid 8 timmars expone-

ring per dag) vilket inte medför några problem för moderna vägtrafikfor-

don. Som en eftersträvansvärd nivå, närmast tillämpbar 1 fordon, anges

maximalt 80 dB(A). Detta värde överensstämmer med andra rekommenda-

tioner och medför att de ekvivalenta ljudnivåer (medelvärden) som bör

eftersträvas i fordonen bör vara lägre än 75 dB(A) om marginalen för ra-

dio, bandspelare m m beaktas. Nivåer av denna storleksordning (75 dB(A))

betraktas dock ur komfortsynvinkel såsom ganska höga varför något lägre

nivåer bör eftersträvas. 70 dB(A) anges såsöm riktvärde för god komfort

(ekvivalentnivå vid långa körpass). Detta förutsätter emellertid att infra-

ljudet inte blir för starkt.
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ASS:s råd angående infraljud innebär i princip att infraljudet ej ska vara

hörbart ens under ganska gynnsamma omständigheter. Det medför prob-

lem för fordonen där infraljudet nästan regelmässigt överstiger ASS:s

"gränsvärden". Eftersom bullret samtidigt är tämligen starkt innebär

detta dock inte att infraljudet generellt är uppfattbart.

Det argumenteras för att infraljudet i fordon bör bedömas med hänsyn till

detta, dvs att högre infraljudnivåer skulle accepteras i fordon där bullret

är starkare än i "tysta" fordon. ASS:s allmänna råd anses vara för stränga

för att tillämpas 1 fordon. Vidare argumenteras för att "gränsvärdet" ska

kopplas till exponeringstiden så att kortvariga, höga toppar kan accepte-

ras.

ASS:s råd medför att en spektralanalys med tersbandsanalysator måste

göras. Eftersom det nu finns filter med en karakteristik som följer ASS:s

råd borde mätning av vägt totalvärde med sådant filter accepteras. Detta

skulle väsentligen underlätta mätningarna och vara mindre resurskrävande

på instrumentsidan.

Begreppet akustisk balans diskuteras. Det innebär bla att olika källors

bidrag till totalljudet bör avvägas med avseende på deras eventuella 'infor-

mationsinnehåll och komfortegenskaper. Det är således inte självklart att

man ska dämpa en ljudkälla så mycket som möjligt. Vidare är det av vikt

att frekvensspektrat får en viss balans så att ej vissa frekvenser får en

stark dominans.

Vad gäller mätning av infraljud finns ingen standard. Det är en brist som

bör rättas till. Vad gäller mätning av buller är dock problemet det rakt

motsatta - det finns alldeles för många normer och de är helt ojämför-

bara. Förhållandet är egentligen ohållbart.

Slutligen diskuteras åtgärder för reduktion av infraljud i fordonen. Det

konstateras att det inte finns något tydligt samband mellan ljud- och

infraljudnivå i bussar eller personbilar, varför de reduktionsmetoder som

används för buller ej utan vidare ger reduktion av infraljud. Infraljudet

kan reduceras med hjälp av åtgärder såsom ökad fönsterdämpning, separat
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hyttupphängning, undvikande av orunda eller obalanserade däck, ändrad

anpassning BV axelresonanser OCh rumsresonanser m m.

Speciellt refereras ett inom projektet bearbetat experiment som visade

att en enkel dämpning av fönstervibrationer kunde sänka infraljudnivån

väsentligt.
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1 INLEDNING

Yrkesförarnas arbetsmiljö har varit föremål för många undersökningar och

åtgärder under de senaste 20 åren. Därvid har den akustiska miljön erhål-

lit en välmotiverad uppmärksamhet. De tunga vägtrafikfordon som använ-

des yrkesmässigt på 1950- och 1960-talen hade inte sällan så starkt buller

vid förarplatsen att hörselskador riskerades vid flerårig exponering. Akus-

tisk komfort såsom vi nu tolkar detta begrepp torde knappast ha förekom-

mit i dessa sammanhang; med undantag för en del bekväma personbilar.

Emellertid förmådde fordonsindustrin på relativt kort tid reducera bullret

vid förarplatsen så att det numera rätt sällan är ett väsentligt problem.

Därmed inte sagt att området är helt problemfritt. Under vissa körsätt

och i vissa fordon, även moderna, är bullernivåerna högre än80 dB(A).

Under dessa förhållanden kan risken för lindriga, permanenta hörselned-

sättningar inte negligeras hos vissa individer.

Vidare har ett nytt problem uppenbarats, nämligen infraljudet. Infraljudet

har tidigare "drunknat" i det "hörbara ljudet" (även infraljud är ibland

hörbart) och därvid knappast varit något problem. Med de relativt tysta

fordon som vi har idag, ofta med stora plana vibrerande ytor, uppnår

infraljudet ibland sådana nivåer att det blir hörbart och riskerar att sätta

ned prestationsförmågan, förutom att komforten säkerligen påverkas ne-

gativt.

Ovanstående har varit en orsak till att den akustiska miljön har beaktats i

detta projekt.

2 SYFTE

Syftet med detta dokument är att belysa de frågeställningar som är aktu-

ella rörande den akustiska miljön i vägtrafikfordon för yrkesbruk samt att

om möjligt anvisa vissa generella lösningar på problemen.
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3 NÅGRA GRUNDBEGREPP

Med buller avses vanligen icke önskvärt ljud inom frekvensområdet 20-

20000 Hz. Med infraljud avses vanligen den del av den akustiska signalen

som har frekvenser lägre än 20 Hz. I detta fall har en undre gräns satts

till 2 Hz. I de flesta i vår dagliga miljö förekommande fall är infraljudet

knappast hörbart. Man kan dock inte generellt säga att så gäller; frågan

om infraljudet är hörbart eller ej beror på dess frekvens, amplitud och

eventuella maskerande ljud av högre frekvens.

För att anpassa mätvärdet till hur ljud med olika frekvenser uppfattas av

människan brukar man använda vissa standardiserade frekvensviktnings-

kurvor, dvs man låter ljudet filtreras på olika sätt. Vad gäller ljud, är A-

kurvan i särklass vanligast. För infraljud förekom tidigare i Sverige huvud-

sakligen en viktningskurva som kallas "IL", vilken är linjär fr 0 m 2 t 0 m

20 Hz men noll utanför detta område.

Numera finns även ett förslag till internationell standard för viktning av

infraljud. De viktningskurvor som där anges kallas Gl och G2. De karakte-

riseras av att de tar största hänsyn till infraljud kring 15-20 Hz och att

ljud/infraljud med frekvenser däromkring avtrappas med ökande frekvens-

avstånd. Se fig 1. Kurvan Gl torde vara den som är mest lämpad i detta

sammanhang och den överensstämmer också med den viktning som nyligen

stipulerats av Arbetarskyddsstyrelsen (1986). Det bör tilläggas att bl a

japanerna förespråkar en annorlunda viktning, nämligen en som även väger

in det lågfrekventa ljudet strax ovanför infraljudområdet.

Om ljudtrycket varierar med tiden brukar man beskriva det med dess ef-

fektiv- eller RMS-värde över en viss tid. Dess logaritmiska motsvarighet

benämns ekvivalentnivån. Den är ett mått som grovt sett kan sägas mot-

svara ljudets medelnivå.

Ljudets nivå brukar anges med enheten dB (decibel). Ifall ljudet är viktat

med A-kurvan brukar man ange detta genom att enheten benämns dB(A).

Ifall det gäller infraljud önskar man ofta använda enheten dB(IL) eller

dB(Gl) dvs då är ljudet viktat (filtrerat) med IL-kurvan resp Gl-kurvan.
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Ett dB-värde har alltid en viss referens. Vanligen är denna 20-106 Pa, så

även i denna rapport.

En ändring av ljudnivån med 1 dB(A) anses vara den minsta förändring som

människans öra kan uppfatta under ideala förhållanden. En ändring på 10

dB(A) upplevs som ungefär en fördubbling eller halvering av ljudnivån.

. FÖRSLAG TILL SVENSK STANDARD SS 150/018 7196

600193

05125 10 20/
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4 BEFINTLIG OCH FÖRVÄNTAD MILJÖ

I flera rapporter (TYA/Transporthälsan, 1981; l983a; l983b; 1984) visas

att 1 fordon tillverkade under senare delen av 70-talet förekommer vid

hela körpass ekvivalenta ljudnivåer som överstiger 80 dB(A) endast i vissa

lastbilar. Ljudnivåer 75-80 dB(A) förekommer dock ofta i lastbilar och

inte sällan i personbilar och bussar. I första fallet kan en viss hälsorisk

inte helt uteslutas och i senare fallet torde komforten ha brister.

Vad gäller infraljud visar samma rapporter att nivåer kring eller över ca

110 dB(IL) :förekommer i tunga fordon - framför allt bussar -i några fall.

Därvid kan en prestationsnedsättning och/eller diskomfort förekomma.

Även i personbilar kan så höga infraljudnivåer förekomma; då endast i

samband med öppen sidoruta eller körning på mycket ojämn väg.

I detta projekt har inga nya mätningar företagits. Det är författarens

uppfattning att trenden mot lägre ljudnivåer i fordonshytterna från 1970-

talet har fortsatt. Sålunda torde, när de äldre fordonen tagits ur bruk, det

i konventionell mening hörbara ljudet knappast vara ett väsentligt arbets-

miljöproblem på 1990-talet. Det skulle i så fall vara om_ yrkesförarnas

referensramar följer med arbetsmiljöförbättringarna, inkl ljudnivåsänk-

ningarna, i så hög grad att kraven på bästa komfort hela tiden ökar. Prob-

lemet torde dock knappast vara allvarligt och under alla förhållanden

torde industrin vara lyhörd (1) för sådana strömningar och vidta åtgärder

såsom man hittills har gjort.

För infraljudet finns det ingen anledning att misstänka att en förbättring

har skett eller med automatik kommer att ske. Visserligen är akustikerna

hos fordonsindustrin medvetna om problemen men i brist på underlag för

bedömning av infraljudets påverkan, mätmetoder och praktisk/ekonomisk

åtgärdsteknik är författarens gissning att de åtgärder som fordonsakusti-

kerna ändå säkert vidtar inte riktigt räcker till för att kompensera för

några av trenderna i dagens trafikmiljö:

o Ljudnivåerna (20 - 20000 Hz) minskar ytterligare vilket gör infraljudet

relativt sett (egentligen hört) än mer märkbart
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o Fortfarande eftersatt Vägunderhåll ökar vägojämnheterna (?)

o Trenden mot stora, plana, lättexciterade ytor i fordonen fortsätter

Det kan slutligen nämnas att för de data som insamlades av VTI inom

TYA-projektet 1978-1984 har ljud- och infraljudnivåers samband med for-

donens årsmodell undersökts. Trenderna beträffande ljudnivåer i bussar

1960-1980 visade på ca 5 dB(A) reduktion av Leq i trafik medan infraljud-

nivåerna M med ungefär lika mycket över denna 20-årsperiod. För

lastbilar årsmodell 1974-1984 kunde inga statistiskt signifikanta trender

spåras. Dessa var i alla fall inte detekterbara jämfört med spridningen i

buller- resp infraljudnivå som orsak av körsättet.

5 NORMER RÖRANDE BULLER

Arbetarskyddsstyrelsen, ASS (1986) har utfärdat föreskrifter om buller

samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna. I den mån de är

tillämpliga för fordon kommenteras de här.

Exponeringsvärdet för buller avseende hörselskaderisk har satts till

85 dB(A) varmed avses ekvivalent ljudnivå (Leq) under typisk arbetsdag.

Det finns också gränser för maximala ljudnivåer och impulsljud men de är

knappast aktuella här. Ljudnivåer på 85 dB(A) Leq förekommer inte i da-

gens vägtrafikfordon varför den gränsen kan glömmas i detta samman-

hang. Då bör man dock observera att detta maximala exponeringsvärde

inte innebär ett hundraprocentigt skydd. Vid denna nivå accepteras i verk-

ligheten risken för vissa lindriga hörselnedsättningar för en del individer.

När det, som 1 fordon, är ekonomiskt rimligt att sikta mot en lägre nivå

bör detta därför eftersträvas. I TYA/Transporthälsan (1981) rekommende-

rades 75 dB(A) som en gräns med viss marginal för tillkommande ljud

såsom lyssning till radio/bandspelare, etc. lojala_ ekvivalenta ljudnivån

borde då ej överstiga 80 dB(A) inkl de "tillkommande" ljuden.
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I en tilläggsparagraf i ASst föreskrifter om buller anges "värden för ekvi-

valent ljudnivå som kan tjäna som vägledning vid projektering och plane-

ring samt vid inköp av ny utrustning". Värdena framgår av tabell 1. För

ett fordon där "ljudbidrag från den egna verksamheten" torde dominera

måste grupp III motsvara den här aktuella situationen; alltså rekommende-

ras maximalt 80 dB(A) ekvivalentnivå. Detta överensstämmer helt med

den av oss tidigare rekommenderade nivån i en TYA-rapport (TYA/Trans-

porthälsan, 1981).

Tabell 1 Vägledande bullerexponeringsvärden enligt AFS 1986:15. (Arbetar-
skyddsstyrelsen, 1986)

     

Grupp Arbetsförhållanden Exponering under
typisk arbetsdag

Ekvivalent ljudnivå
(dB(A))

I Stora krav på stadigvarande kon-
centration eller behov av att kunna
föra samtal obesvärat

Gynnsamma möjligheter att erhålla
låg ljudnivå 40*)

H Betydelsefullt att kunna samtala
eller stadigvarande krav på pre-
cision, snabbhet eller uppmärk-
samhet

Endast mindre bullrande utrust-
ning direkt knuten till arbetet 60 *)

III Verksamhet där bullrande maskiner
och utrustning används och som ej
omfattas av grupperna I och H 80

     

*) För grupperna I och II gäller att ljudbidrag från den egna verksamheten
ej omfattas av angivet tabellvärde
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För bussar har UITP (International Union of Public Transport, 1981) re-

kommenderat 75 dB(A) som en absolut maximalnivå och _<_7O dB(A) som en

eftersträvansvärd nivå vid 50 km/h konstant fart. Detta torde motsvara

ekvivalentnivåer i trafik av storleksordningen 80 resp 75 dB(A).

SLTF:s tekniska bestämmelser är ungefär lika hårda som den lägre UITP-

nivån, nämligen 72 dB(A) vid 70 eller 50 km/h.

Vi kan alltså utesluta risken för hörselskada i dagens nya fordon. Men vad

bör ljudnivån då vara för att undvika prestationsnedsättning eller diskom-

fort?

Vad gäller prestationsnedsättning finns idag inga entydiga data som visar

att dagens ljudmiljö i fordonen är för dålig. Det förefaller som om ljudets

påverkan på prestationen är så komplicerad att någon samstämmighet inte

kan nås f n. Däri ligger också problemet att prestationspåverkan av buller

och vibrationer tycks vara så intimt k0pplad till arbetsuppgiften att i

stort sett inga relevanta undersökningar finns. Under alla förhållanden lär

denna eventuella påverkan vid dagens förhållanden vara ringa. Det finns

t o m tecken som tyder på att en lägre ljudnivå faktiskt irle_ är eftersträ-

vansvärd (Sandberg, 1983).

Vad gäller akustisk komfort i dagens vägtrafikfordon finns nästan ingen

relevant litteratur. Den mest relevanta studien, som dock utfördes i labo-

ratoriemiljö, är från England (Williams och Tempest, 1980) där kriteria

enligt tabell 2 uppställdes.

Som synes av tabellen torde högst 71-77 dB(A) vara acceptabelt (konstant

nivå, ungefär motsv. Leq). Dagens akustiska fordonsmiljö ligger således i

gränsskiktet mellan "medelmåttig" och "bullrig"; vad gäller personbilar

och bussar ligger några t 0 m i det "tysta" området.

VTI RAPPORT 346



Bilaga 4
Sid 11

Tabell 2 Kriteria för acceptans av internt fordonsbuller enligt en sub-
jektiv test i laboratorium (Williams och Tempest, 1980).

  

Subjective Description S.P.L. in dB(A) at road

Rating Speed of:

40 m.p.h 70 m.p.h.

1 Extremely
Quiet Below 61 Below 68

2 Very quiet 62-64.99 68-70.99

3 Quiet 65-67.99 71-73.99

4 Average 68*70.99 74-76.99

5 Noisy 71-73.99 77-79.99

6 Very Noisy 74-76.99 80-82.99

7 Extremely '

Noisy Above 77 Above 83

 

I detta projekt bearbetade data från verklig yrkestrafik ger information om

hur förarna bedömer ljudnivån i sina fordon från komfortsynpunkt. Det visar

sig att en ekvivalentnivå på ca 77 dB(A) bedöms av medelföraren som "ganska

hög" samt såsom mitt emellan "inte alls störande" och "svårt att uthärda" på

en linjär skala. En ljudnivå kring 68-70 dB(A) bedöms som "ganska låg".

Från ren komfortsynpunkt torde således något lägre bullernivåer än vad som

rekommenderas (Arbetarskyddsstyrelsen, 1986; TYA/Transporthälsan, 1981)

vara eftersträvansvärda.

En ekvivalentnivå på 77 dB(A) torde alltså vara mindre önskvärd. Istället borde

nivåer kring 70 dB(A) eftersträvas. Resultaten från en svensk studie

(TYA/Transporthälsan, 1984; fig 24) skulle då tyda på att komforten vid ca

hälften av mätningarna i lastbilar inte torde vara särskilt bra eftersom LeCI då

var minst 77 dB(A) för ca halva mätmaterialet.
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6 NORMER RÖRANDE INFRALJUD

6.1 ASS:s föreskrifter

Arbetarskyddsstyrelsens (1986) förskrifter om buller (AFS 1986:15) inne-

håller också "allmänna råd" med exponeringsvärden för infraljud. Expone-

ringsvärdena är således ej i laglig mening några absoluta gränsvärden som

måste understigas utan måste tolkas som "råd". Man skriver "... Det är

därför Önskvärt att man eftersträvar en miljö där infraljudnivån inte

väsentligen överstiger perceptionströskeln".

De angivna exponeringsvärdena framgår av tabell 3.

De ligger 5-10 (18 över perceptionströskeln som uppmätts under ideala

förhållanden, dvs de överstiger inte väsentligen perceptionströskeln.

Tabell 3 Exponeringsvärden för infraljud enligt ASS:s föreskrift AFS

  

1986:15

Mittfrekvens Ljudtrycksnivå
1/3-0ktavband

(Hz) (dB)

2 130
2,5 126
3,15 122
4 118
5 114
6,3 110
8 106

10 102
12,5 98
16 94
20 90

    

Innebörden av värdena i tabell 3 är att en mätning av infraljudets spekt-

rum med tersbandsanalysator måste göras. Ett vägningsfilter av typ G1

samt mätning av enbart vägt totalvärde kan inte utan vidare användas
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eftersom nivån måste understiga ett visst värde i alla tersband samtidigt.

Se vidare avsnitt 8.3.

I ASS:s föreskrifter framgår inte efter vilket kriterium infraljudet bör

understiga vissa nivåer, dvs om det gäller att förebygga ohälsa, presta-

tionsnedsättning eller diskomfort.

6.2 Behov av anvisningar för transportsektorn

Eftersom det är konstaterat att den akustiska miljön i en del vägtrafik-

fordon är sådan att klart förnimbart infraljud förekommer och det finns

forskningsresultat som visar att sådant infraljud ibland upplevs som stö-

rande sam_t vissa undersökningar tyder på att även prestationsned-sät-

tande infraljud förekommer i vägtrafikfordon, torde ett behov av normer 7

(eller motsvarande) finnas.

Yrkesförarna utgör som grupp en stor del av de yrkesverksamma i landet

och kan på intet sätt deras akustiska miljö negligeras. Åkeriföreningen har

t ex uppgivit att det finns närmare 200000 yrkesförare inom lastbilsnä-

ringen plus ytterligare ca 100000 inom buss och taxi.

6.3 Befintlig fordonsmiljö

De mätningar i bussar som VTI utförde inom TYA-projektet (TYA/Tran-

sporthälsan, 1981) har omräknats och jämförts med de exponeringsvärden

som anges av Arbetarskyddsstyrelsen (1986; AFS 1986:15). Därvid har den

mest ogynnsamma skillnaden mot något av exponeringsvärdena kallats för

skillnadsnivå eller "Marg" (Marginal till ASS:s exponeringsvärden). Se ta-

bell 4.

Värdena i tabellen bygger på mätningar med konstant fart, utnyttjande en

integrationstid vid tersoktavbandsanalysen på 641 s (ekvivalentnivå).
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Tabell 4 Infraljudnivåer uttryckta som mest ogynnsamma skillnad mot
av ASS föreslaget gränsspektrum vid olika hastigheter

          

års- Skillnadsnivå i dB vid olika hastigheter
Busstyp mo- = "Marg"

dell _ _ 4 _ _____i_

0 30 km/h 50 70 90

Scania CR 111 1976 -10,3 0,4 6,1 9,2 12,8

Scania CR 111 1978 -10,1 1,3 6,2 5,0 8,5*

Scania CR 111/Säff1e 1975 -17,8 2,4 2,5 4,1 3,6*

Scania CR 110 1969 - -0,6 4,5 4,6 9,5

Volvo B10M/Säffle 1980 -19,7 -3,7 4,3 3,4 6,5

Volvo BiOM/Säffle 1980 -10,7 - 5,3 3,1 7,9
(ledbuss)

Scania CR 112 1979 -17,6 - 2,0 1,7 5,1

Merc.-Benz 0303/15 1981 -13,0 - 4,0 1,0 1,7

Scania BR 145/Jonkh. 1976 - 9,5 2,6 6,7 8,1 13,1

Volvo BlOM/Van Hool 1980 -13,0 - 1,0 5,1 7,1

Scania BR 116/Kutter 1980 -13,0 - 7,4 9,2 9,0

   

*Verklig hastighet var 80 km/h

Värden >0 innebär att av ASS föreslaget gränsspektrum överskrids vid

någon frekvens. Som synes sker detta vid praktiskt taget all kontinuerlig

körning för bussarna. För lastbilar har ingen motsvarande omräkning

gjorts men förhållandena torde vara nästan lika kritiska gentemot ASS:s

exponeringsvärden. För personbilar torde dock förhållandena vara bättre,

dock ej tillräckligt bra. Skall man gå efter ASS:s råd borde således huvud-

delen av yrkestrafiken planeras om.

Dagens förhållanden kan även illustreras av fig. 2 nedan.
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-- Samband för lika störning av bu1ler och infraljud, enligt Mø11er 1985.
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_.._ ASS:s råd AFS 1986:15 .

-- Diskussionsförs1ag ti11 norm för fordon (av U1f Sandberg, VTI, 1986)
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9

Figur 2 Samband mellan infraljudnivå och bullernivå. Alla infraljud-
värden är uttryckta i dB(Gl), dvs en viktningskurva som Över-
ensstämmer med ISO/DIS 7196 har använts. Där en konverte-
ring frân s k IL-viktning (rak 2-20 Hz) har varit nödvändig har
samband mellan viktningarna som beräknats på grundval av
VTI-data för bussar använts. Detsamma gäller beträffande
ASS:s exponeringsvärden (Arbetarskyddsstyrelsen, 1986)
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6.4 Kommentarer beträffande ASS:s föreskrifter

Om de föreslagna exponeringsvärdena för infraljud överskrids och infra-

ljudet upplevs som obehagligt tycks det vara avsikten att man i första

hand skall lösa problemet genom omplacering av den störde och i andra

hand vidta åtgärder för att reducera störningen. För yrkesförare kan det

förra vara praktiskt svårgenomförbart eftersom infraljudet i nästan alla

fordon överskrider de angivna exponeringsvärdena.

Exponeringsvärdena är formulerade som en ljudtrycksnivå för varje ters-

oktavband mellan 2 och 20 Hz. Dessa nivåer följer i huvudsak hörpercep-

tionströskeln, eller mer preciserat ca 5 dB över denna vid frekvenser av

störst vikt 1 fordon. För vägtrafikfordon torde dock hörperceptionströs-

keln ligga högre eftersom infraljudet alltid i mindre eller högre grad

maskeras av buller vid högre frekvenser (100-1000 Hz).

Det föreligger en god samstämmighet mellan de föreslagna exponerings-

värdenas frekvensberoende och den viktningskurva för infraljud (Gl) som

föreslagits men ej antagits som internationell och svensk standard. Före-

komsten av denna potentiella standard skulle möjliggöra användning av

ett vägningsfilter för att få ett totalvärde på infraljudet där samtliga

frekvenser är sammanvägda, och därmed slippa använda dyrbara spekt-

rumanalysatorer av tersbandstyp såsom nu fordras i ASS:s föreskrifter.

Beträffande exponeringstid sägs inget specifikt i anvisningarna utan det

förutsätts att en bedömning görs från fall till fall. Det antas sannolikt

att infraljudet i nästan alla fall har konstant nivå och frekvens, vilket

förmodligen också är fallet för industriell verksamhet. Vad gäller miljön

i vägfordon är dock förhållandena helt annorlunda vilket innebär att en

tidsfaktor på något sätt borde beaktas.

6.5 Kommentarer till föreslagna gränser

De exponeringsvärden som nu gäller för infraljud sammanfaller sålunda i

stort sett med perceptionströskeln. När värdena satts så lågt är det tro-
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ligt att nästan varje slag av negativ effekt undviks. Emellertid blir sam-

tidigt effekten den att nästan all vägtrafik bedöms ha en högre infraljud-

nivå än vad som är rådligt. Samtidigt finns i dag ingenting som talar för

att infraljudet i fordon i allmänhet skulle medföra ohälsa eller obehag

(diskomfort). Däremot förekommer klagomål från enstaka förare beträf-

fande obehag som möjligen kan ha samband med infraljud eller lågfrek-

vent buller.

Det finns numera en del forskningsresultat som rör infraljudets störande

effekt (Möller, 1986). Inom vägtrafiksituationer har en nedsatt pres-

tationsförmåga av infraljud konstaterats i vissa fall. Det finns för närva-

rande indikationer på att sådana prestationsnedsättningar kan äga rum så

fort infraljudet är klart uppfattbart. På det viset har ASSs förslag att

lägga "gränsen" vid perceptionströskeln faktiskt stöd. I de fall infralju-

dets effekter undersökts i kombination med ett "normalt" buller har

 

emellertid resultaten indikerat att infraljudet bör vara väl perceptibelt

jämfört med bullret för att vara störande respektive prestationsnedsät-

 

tande.

Således bör ett "råd", "gränsvärde", eller motsvarande, med avseende på

risk för ohälsa och prestationsnedsättning sättas så att störningen av

infraljudet ej är väsentlig jämfört med störningen av bullret i den aktu-

ella situationen. Denna inställning skulle i praktiken vara mer liberal än

den som utgåtts ifrån i råden.

I fig. 2 är inlagt en linje som antyder var gränsen för lika störning av

infraljud uttryckt med Gl-viktning, och "vanligt" buller, uttryckt med A-

viktning, går. Denna linje kommer från en dansk undersökning (Möller,

1986) och bör fortfarande användas med försiktighet. Den antyder dock

att i bussar är det trots allt sällan som infraljudet är lika störande som

det A-viktade ljudet, trots att man formellt kan ligga en bra bit över

perceptionströskeln som ASS:s föreskrift grundar sig på.
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6.6 Pågående forskning

I en tidigare VTI-undersökning (Sandberg, 1983) har inverkan på presta-

tionsförmågan av buller, infraljud och vertikala vibrationer i en simule-

rad körsituation undersökts. Denna studie låg sedan till grund för rekom-

mendationen att infraljudnivån inte bör överstiga llO dB(A) uttryckt som

ett medelvärde (Leq) över ett körpass (TYA/Transporthälsan, 1981). Vär-

det i dB(IL) bör inte heller överstiga bullernivån uttryckt i dB(A) med

mer än 35 dB. Forskning framför allt vid ASS:s arbetsmedicinska filial i

Umeå (t ex Landström, 1985) har därefter kompletterat bilden väsentligt

men har inte givit anledning att ompröva den ovannämnda rekommenda-

tionen.

Se vidare den nya bearbetade rekommendationen i avsnitt 10.1.

Nu är ett uppföljningsprojekt under utförande vid VTI (i samarbete med

Umeå-forskarna) utnyttjande VTI:s körsimulator och med buller, infraljud

och temperatur som oberoende variabler. De planerade exponeringarna

framgår av fig. 2.

6.7 Slutsatser

ASS:s allmänna råd om infraljud grundar sig på en relevant frekvensvikt-

ning men är onödigt hårda för att kunna tillämpas i fordon. De är vidare

krångliga för många att använda eftersom tersbandsanalys av ljudet

fordras. Dessutom är'råden inte anpassade för i tiden varierande signaler

vilka är regelmässiga i fordon.

7 AKUSTISK BALANS

Vad är en god akustisk miljö? I detta begrepp innefattas inte endast att

ljudet eller bullret skall vara så lågt som möjligt utan att det också skall

finnas en balans mellan olika ljud. Med god akustisk balans menas här att

olika delar av ett sammansatt_ ljud/infraljud skall ha inbördes förhållan-
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den som ger ett komfortabelt intryck på föraren och som varken onödigt

mycket framhäver eller dämpar informationsbärande ljud. Följande kan

vara värt att beakta:

o I enlighet med diskussionen i avsnitt 6.4 bör infraljudet ej vara mer

störande än det "konventionella" ljudet. Det finns vissa tendenser i

fordonsutvecklingen i den riktningen nu. Omvänt; är det kanske onö-

digt att med stora insatser dämpa infraljudet till en nivå som är långt

under den som motsvarar den störning som ljudet ger?

0 Ett A-vägt frekvensspektrum bör inte uppvisa alltför stor dominans för

något begränsat frekvensområde; framför allt gäller det de låga frek-

venserna (20-100 Hz) där en diskussion om att ta större hänsyn till

dessa har ägt rum under ca 15 år. Orsaken till problemets uppkomst är

dels A-viktningen som kanske något underbetonar dessa frekvenser,

dels att det är lätt att dämpa höga frekvenser men svårt eller kost-

samt att dämpa låga frekvenser.

0 Ett frekvensspektrum bör inte innehålla alltför prominenta rena toner

i förhållande till örats kritiska bandbredd. Om så ändå sker bör de i

vart fall inte ha en konstant frekvens.

0 Å andra sidan är "tonerna" i vissa fall informationsbärande (typ motor-

och avgasljud, däckskrik) och därmed bör de vara hörbara. Balansen

kan då vara svår att åstadkomma.

o Informationsbärande ljud kan vara ljud från motorn som informerar om

varvtal, hastighet, belastning och motorkondition samt ljud från däc-

ken/vägbanan som informerar om väggreppet och väglaget. Dessa ljud

får inte drunkna i icke-informationsbärande ljud eller genom att någon

av delkällorna dominerar alltför starkt. Det kan hämma både körsäker-

het och driftsekonomi.
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0 Ett ljud som å andra sidan domineras av ett av de informationsbärande

ljuden upplevs som "tråkigt" och monotont.

0 Det är numera nästa oumbärligt för yrkesförarna att ha tillgång till

radio för kommunikation samt radio och/eller bandspelare som "säll-

skap" och för motverkande av monotoni. Härvid fordras ett visst sig-

nal-stör-avstånd för att uppfattbarheten skall vara acceptabel. Samti-

digt får ljudnivån från denna extra anläggning inte ge upphov till hör-

selvådliga ljudnivåer, vilket lätt kan inträffa under här förekommande

omständigheter. VTI har uppmätt ekvivalentnivåhöjningar på 6 dB(A)

orsakade av bandspelarmusik vid körning. För att ge god uppfattbarhet

bör fordonets och anläggningens ljudspektra ha viss balans.

Det är mot ovanstående bakgrund inte alls så enkelt som att ett fordon

bör ha så låg A-vägd ljudnivå som möjligt.

8 MÄTMETODER

8.1 Buller

De standardiserade mätmetoder som finns för bullermätning 1 fordon är

inte bra till alla delar. Den maximala acceleration som ISO och svensk

standard föreskriver medför t ex alltför hög sluthastighet för vissa for-

don. Även den maximala acceleration som den amerikanska organisa-

tionen SAE rekommenderar innebär vissa tveksamheter. Det är t ex inte

helt klart vilket växelläge och vilken sluthastighet man ska ha. Här finns

möjligheter till "gummibandstolkningar". Vidare förefaller de bullervär-

den som erhålls vid accelerationsprovningarna vara mindre representa-

tiva för fordonens ljudmiljö än vad som kan krävas.

På grund av nackdelarna använder vissa fordonsfabrikanter vid tester

körsätt som avviker mot standarden.

Det'kan hör vara på sin plats att nämna några av de olika mätnormer

som förekommer:
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0 150 5128 = Svensk standard SS 4590100 (internationell standard)

o ECE (TRANS/SCI/WP29/R.277/Add.l)

o SAE 3336a (amerikansk rekommenderad norm)

o UITP Recommendation for the standardization of motorbuses (1981)

(internationella kollektivtrafikunionens standard)

o SLTF Normbuss

o Nordisk bilteknisk kommittés förslag om gemensamma bussföreskrifter

från 1977

Ingen av dessa har samma körsätt! Dessutom förekommer stora avvikel-

ser i mätposition, tidkonstant och andra mätparametrar. Om det någon-

sin är befogat att tala om en "djungel" av normer är det befogat här

(betänk också att det finns en mängd skiljaktiga nationella normer).

Det finns all anledning att städa upp i detta sammanhang. Till att börja

med borde ISO 5128 revideras såatt den blir mer representativ och något

mindre komplicerad i körsätten. ECB-rekommendationen är t ex bättre.

Detta borde om möjligt ske i samarbete mellan ISO, ECE, SAE. och UITP.

Sverige skulle kunna initiera detta genom sina representanter i ISO, ECE

och UITP. Man skulle t ex kunna starta med att sammankalla en konfe-

rens till vilken man i god tid anhåller om uppsatser rörande mätmetodi-

ken. En internationell enkät vore också en tänkbar åtgärd.

8.2 Infraljud

För infraljud finns ingen komplett mätmetod. Emellertid finns de nämnda

föreskrifterna från ASS (Arbetarskyddsstyrelsen, 1986) som anger frek-

vensviktning, samt ett förslag till internationell standard (ISO/DIS 7196)

vari likaså ingår enbart frekvensviktningskurvor.

En eventuell mätmetod för infraljud skulle i princip kunna byggas upp

kring ISO 5128 för buller men måste kompletteras med en vägojämn-

hetsspecifikation som tyvärr kan vara besvärlig.

VTI RAPPORT 346



Bilaga 4
Sid 22

Det är angeläget dels att initiera ett arbete syftande till att få en enhet-

lig mätstandard för infraljud, dels att få ISO/DIS 7196 fastställd - åtmin-

stone vad avser kurvan Gl.

I brist på standardiserade frekvensviktningar kan omräkningar mellan

olika hittills använda och nya viktningar behöva göras. Här har visst ar-

bete utförts inom föreliggande projekt. Utgående från värdena i

TYA/Transporthälsan (1981) är resultaten:

dB(G1) = 38 + 0,69-dB(IL)

dB(IL) = -16 + i,O85-dB(G1)

Marg = -96 + 0,976 -dB(IL)

Marg = -118 + 1,118- dB(G1)

där Marg (= marginal) = Maximalt ogynnsamma skillnad mot gränsspekt-

rumet som ASS anger (Arbetarskyddsstyrelsen, 1986).

Försiktighet i generaliseringen av sambanden bör observeras. Sambanden

är framtagna för de frekvensspektra som uppmätts i bussar. Eftersom

frekvensspektra för personbilar och lastbilar rätt väl liknar busspektra

torde dock omräkningsfaktorerna ovan inte heller vara alltför olika.

Om frekvensspektra för de intressanta mätningarna finns sparade i lämp-

lig form (tersoktavspektrum) bör dock en direkt omräkning göras därifrån

till dB(G1) och/eller "Marg" hellre än att använda formlerna ovan.

Förutom problemet med frekvensviktningen finns ett allvarligt problem

med tidsviktningen; dvs hur skall en i tiden varierande signal bedömas. I

 

ett fordon med konstant körsätt varierar infraljudsignalen vid användning

av tidkonstanten "F" utan vidare med :10 dB från medelvärdet. När även

varierande körsätt beaktas kan variationen vara minst :15 dB.

Utan en lång integrationstid blir alla infraljudmätningar i fordon me-

ningslösa. Den kortaste integrationstiden vid VTI:s mätningar underkör-

ning med konstant hastighet är 64 s (TYA/Transporthälsan, 1981; 1983a;

1983b; 1984). Om signalen är stationärt stokastisk erhålls då en band-
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bredd x tid-produkt av 20-64 = 1280 över hela infraljudområdet och

0,44-64 = 28 vid tersbandet 2 Hz. Det förra är mer än nog medan det

senare är det minsta man kan acceptera (ger :1,5 dB cnoggrannhet vid 90

% konfidensnivå).

Integrationstider som är betydligt längre än 64 s fordras om man önskar

medelvärdesbilda vid varierande körsätt. Man får då ökandeproblem med

apparaturen eftersom den vanligaste tersbandsanalysatorn idag förmår

medelvärdesbilda över maximalt 128 s utan externt datorstöd. Idag finns

inga separata enheter som förmår att beräkna ett Leq-spektrum i samma

tersband över storleksordningen en timme eller mer.

Samtidigt kan man argumentera att det idag inte finns någon uttömman-

de forskning som visar samband mellan exponeringstid för infraljud och

obehag, besvär eller prestationsnedsättning. Detta till trots hävdas här

att det intuitivt borde vara så att ett ev obehag torde vara lättare att

stå ut med ju kortare exponeringstiden är (t ex vid accelerationer eller

passage av vissa platser) och tvärtom.

Vad gäller prestationsnedsättningar har vi konstaterat att infraljudnivån

bör ha varit hög i ganska lång tid (typiskt 110 dB vid 15 Hz under 1-2

timmar) innan effekter kan märkas i en monoton körsituation (Williams

och Tempest, 1980). Även där är det väl rimligt (fastän inte bevisat) att

en avvägning mellan exponeringstid och -nivå kan vara motiverad. Det

förefaller ju av ASS:s i Umeå och VTI:s undersökningar som om infralju-

dets prestationsnedsättande inverkan i första hand kommer i form av en

ökad sömnighet (Landström, 1985). Att då utgå från att en tidsvariabel

infraljudsignal borde representeras av ekvivalentnivån torde f n vara lika

motiverat som något annat sätt att ta hänsyn till nivåvariationer i tiden.

Att utgå från ett maximalvärde är inte rimligt eftersom de maximalvär-

den som förekommer i t ex en buss kan uppgå till 120 dB(IL) under 0,1 %

av tiden, vilket i detta fall motsvarar ca 20 dB över ASS:s förslag till

anvisning.

Den tidsmedelvärdesbildningsprincip som hittills använts av VTI har varit

den i andra sammanhang vedertagna ekvivalentnivån.
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8.3 Vägt totalvärde för infraljud

Att ASS:s föreskrifter har en frekvensviktning för infraljud som i stort

sett ansluter sig till perceptionströskelns form är utmärkt. Eftersom det

nu också finns en ISO/DIS-norm (under viss omarbetning) som anger en'

viktningskurva (Gl) som i stort sett även den ansluter till perceptions-

tröskeln och denna Gl-kurva avses bli svensk standard rätt snart, är det

väsentligt att en samordning sker.

Emellertid blir värdet av Gl-viktning i detta fall mycket begränsat om

man inte i råden eller föreskrifterna samtidigt anger en total expone-

ringsnivå uttryckt i dB(Gl) istället för exponeringsvärden i varje enskilt

 

tersband. Det blir annars mycket svårt för var och en att med menings-

full noggrannhet räkna om dB(Gl)-värdet till något slags maximalt ters-

bandsvärde.

Såsom antyds i fig. 2 ger VTI:s relativt bredbandiga bussmätningar som

resultat att en exponeringsnivå uttryckt i dB(G1) motsvarande ASS:s ex-

poneringsnivåer i tersband skulle vara 106 dB(Gl). En ren ton någonstans

inom området 4-16 Hz som tangerar ASS:s gränsspektrum motsvaras av

102 dB(Gl). Ett bredbandspektrum som tangerar ASS:s gränsspektrum i

fyra tersband skulle ge 108 dB(Gl) och ett som tangerar detta i åtta

tersband (vilket är orealistiskt) skulle ge 114 dB(Gl).

Med hänsyn till att det nu finns filter kommersiellt tillgängliga med vikt-

ningskurvan Gi bör de utgivna föreskrifterna kompletteras så att mät-

ning av vägt totalvärde kan utvärderas mot ett givet exponeringsvärde, i

stället för eller som komplement till den mycket dyrbarare tersbandsan-

alysen. Detta är nödvändigt för att inte endast specialutrustade labora-

torier ska kunna mäta och bedöma infraljudet. För att göra tersbands-

analys fordras annars en investering i tersbandsanalysator på ca 200 000

kr. Dessutom blir som diskuterats ovan tersbandsanalys svår att utföra

för signaler som varierar starkt över lång tid.
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8.4 Samband mellan ljudnivåer mätta vid olika körsätt

När det gäller bedömning av långtidseffekter av buller och infraljud

(storleksordningen timmar eller mer) föredras användning av en långtids-

medelvärdesbildad ljudnivå eller infraljudnivå, s k ekvivalentnivå (Leq).

Emellertid är det opraktiskt att prova fordonens akustiska egenskaper

under sådana tidsrymder och med blandade körsätt. Istället är det prak-

tiskt att prova fordonen vid något väldefinierat standardkörsätt, t ex 70

km/h konstant fart eller maximal acceleration 50-90 km/h.

För att kunna referera de värden som erhålls vid sådan provning till

trolig ekvivalentnivå under en längre tids körning i verklig trafik, behö-

ver sambanden mellan dessa olika mått klarläggas. Sådan information

finns ej idag, men är viktig för att t ex kunna bestämma körsätt vid

mätning och vilka maximala ljudnivåer och infraljudnivåer som bör speci-

ficeras i eventuella rekommendationer. Man kan då bättre än nu över-

sätta t ex SLTF:s krav på 72 dB(A) vid 70 km/h till förväntad ekvivalent-

nivå i verklig trafik, eller tvärtom.

9 ÅTGÄRDER FÖR REDUKTION AV INFRALJUD

9.1 Listning av åtgärder

Åtgärder för bullerreduktion är så välkända och utprovade att inga ytter-

ligare råd ges här. För infraljud föreslås följande åtgärder övervägas:

o Underhåll vägarna bättre

0 Kör endast i medvind

o Ändra vibrationsöverföringen väg - kaross (däck och fjädring). För

lastbilar: Gör särskild hyttupphängning, typ Volvo F 12.

o Reducera de fria fönsterytornas storlek (mindre men flera ytor)

och/eller använd kupade glas. Ev kan materialet och rutornas infäst-

ning ha betydelse. Se vidare nedan.
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o Kräv att regummerade däck är garanterat kontrollerade vad beträffar

orundhet och obalans. Samma krav som för nya däck. Observera att

orundhet och obalans även ökar vibrationerna. Fabrikanterna bör inte

endast testa infraljudet i sina fordon med nya, perfekta däck, utan

även med ojämnt slitna däck och/eller däck med obalanser.

o Förbättra aerodynamiken så att luftturbulensen minskar.

o Installera klimatanläggningar som onöddiggör öppning av fönster eller

takluckor.

o Axelresonanser vid 8-14 Hz är för bussar olämpligt nära den lägsta

akustiska rumsresonansen vid 14 Hz (som beror av invändiga bussläng-

den vilken oftast är 12 m). Ändrad anpassning kan ge resultat.

0 Hjulvarvtalet vid ofta körda hastigheter såsom 70 och 90 km/h bör

anpassas så att det inte i frekvens sammanfaller med annan resonans i

bussen, t ex axelresonans, fönsterresonans eller rumsresonans.

0 P ga att människans känslighet för infraljud avtar med sjunkande

frekvens är det allmänt eftersträvansvärt att sänka resonansfrekven-

serna.

0 Det måste poängteras att möjligheterna att dämpa infraljudet ärgoda.

Skillnaden mellan "bästa" och "sämsta" buss enligt TYA/Transporthäl-

san (1981) är drygt 10 dB(IL), vilket motsvarar en faktor 10 i energi.

Samma gäller för lastbilar (TYA/Transporthälsan, 1984).

9.2 Korrelation mellan ljudnivå och infraljudnivå 1 fordon

För 16-17 personbilar testades korrelationen mellan samtidigt uppmätta

ljudnivåer (dB(A)) och infraljudnivåer (dB(Gl)). Vid 50 km/h var R = 0,37

och vid 90 km/h var R = 0,41 vilka ej är signifikanta på 95 °/o konfidens-

nivå.
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För bussar gjordes en liknande test varvid en korrelationskoefficient

R = 0,30 erhölls vid körning vid 80 % av maxhastigheten för 10 olika

bussar. Även denna korrelation var osignifikant.

Detta visar att infraljudalstring och ljudalstring i fordon tycks vara i

stort sett oberoende av varandra och att åtgärder för bättre ljudmiljö ej

ger effekt på infraljudmiljön.

9.3 Infraljudreduktion genom dämpning av fönstervibrationer

Sandberg (1987) redovisar en studie bearbetad inom projektet av hur

infraljudet alstras i en typisk buss. Här följer en svensk sammanfattning.

En begagnad buss av typ Scania BF86 med Ajokki 5000B kaross, årsmo-

dell 1977, valdes för experimentet p g a klagomål om störande infraljud

som följd av någon tillfällig defekt. Bussen kördes på en tät, jämn asfalt-

betongväg dels i motvind, dels i medvind samt dels med odämpade (=

normala) fönster, dels med fönsternas mittpunkter delvis dämpade genom

att passagerarna tryckte sina händer mot rutorna. Bussen kördes också

några gånger på en ojämn grusväg.

Följande är de viktigaste resultaten:

0 Högre luftturbulens runt bussen tycks något öka infraljudnivån vid de

flesta frekvenser utanför området för axelresonans (12-16 Hz). Den

stora skillnaden vid mycket låga frekvenser (2-5 Hz) som nämnts

(TYA/Transporthälsan, 1983) observerades emellertid inte för denna

buss.

0 Genom att med handkraft trycka mot rutorna i bussen var det möjligt

att påverka infraljudet. Den totala infraljudnivån minskades 3 dB (G1-

viktat) genom denna enkla åtgärd. Det verkade emellertid som om

resultatet erhölls huvudsakligen genom en flyttning av fönsterresonan-

sen till en lägre och mindre känslig frekvens, snarare än genom att

verkligen dämpa vibrationerna. Båda effekterna kan naturligtvis ha
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förekommit. Detta visar tydligt att infraljudet lätt torde kunna däm-

pas genom att ändra fönsterresonanserna eller -dämpningem Se fig 3.

o Vägojämnheter har ett uttalat inflytande på infraljudalstringen. Det

betyder att ojämnheter exciterar axelvibrationer vilka transmitteras

till karossen och avstrålar från de stora panelerna i bussen såsom

infraljud.

0 På liknande sätt torde "ojämnheter" i däcken (obalans eller orundhet),

vilka speciellt tycks associeras med regummerade däck, excitera vib-

rationer och infraljud.

110

dB

 

1100-»

 

601* ---- urnnous UNDRN?ED * §w
---------------« urnnous PHRTLY DHNPED ,/i*

50 ::i::_i::i::i::i: :i::i::i.::i::|...

H4; 2 4 a 15 31.; 53 125 250 500 IKHz 2k FREGUENCY
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Figur 3 Ändringar i frekvensspektra när varje fönster dämpas genom
att busspassagerarna trycker sina- händer mot rutornas mitt.
70 km/h, körning i medvind
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10 REKOMMENDATIONER

10.1 Provisorisk rekommendation för maximalt infraljudriktvärde

 

Här föreslås att ett lämpligt riktvärde för acceptabelt infraljud i förar-

miljön skulle erhållas genom att koppla ihop ekvivalent ljudtrycksnivå

vägd med Gl-filter med d:o vägd med A-filter på så sätt att den förra

får överstiga den senare med högst ett antal dB där skillnaden är vald så

att störningen av infraljudet är försumbar jämfört med störningen av

bullret. Ett sådant förslag finns i fig 2. Att gå lägre än till 110 dB(Gl) är

troligen inte motiverat i dagsläget när det gäller miljön i fordonen, var-

för denna nivå föreslås utgöra ett "golv" i detta fall.

En sådan till bullernivån kopplad "riktvärdeskonstruktion" skulle emel-

lertid ha den underliga effekten att man ibland skulle frestas att sträva

efter en relativt hög A-vägd bullernivå för att motverka infraljud. Ur ren

komfortsynvinkel borde man dock samtidigt sträva efter att reducera

bullernivån. I praktiken eftersträvas ju detta vid tillverkning av alla for-

donsslag, inte minst av kommersiella skäl, varför effekten torde bli den

önskvärda, nämligen att även infraljudet skulle bekämpas i takt med att

bullernivån sänks.

10.2 Ovrigt

Den A-viktade ljudnivån bör som total ekvivalentnivå i verklig trafik ej

överstiga 80 dB(A). Bidrag från fordonet i basutförandet bör då ej över-

stiga 75 dB(A). Det är vår erfarenhet att en ekvivalentnivå i verklig

trafik på 75 dB(A) motsvaras av ca 74 dB(A) (i2 dB) vid konstant fart vid

70 % av topphastigheten. För bästa komfort borde en reduktion med 5

dB(A) från detta värde göras.

Mätmetoderna för buller bör ses över, framför allt för att få bort en del

"hemmagjorda" metoder. Det förekommer idag alldeles för många och

för skilda metoder. Man bör revidera främst ISO-metoden för attden ska

få en praktisk och representativ utformning. Se vidare avsnitt 8.1. Sam-
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banden mellan ljud- och infraljudnivåer uppmätta under längre perioder i

verklig trafik och motsvarande värden uppmätta under standardiserade

körsätt bör undersökas så att "översättningar" kan göras.En rad åtgärder

för reduktion av infraljud föreslås. Se lista i avsnitt 9.1.

En lämplig akustisk förarmiljö omfattar även begreppet akustisk balans,

se 10.1 vad gäller balans mellan ljud och infraljud. I balansbegreppet

innefattas även att det ska förekomma en balans mellan olika ljudkällors

bidrag så att de informationsbärande ljuden blir lagom hörbara men inte

dominerande. Det gäller t ex motorljudet som inte bör vara klart domi-

nerande, vilket då upplevs som störande, men inte heller så svagt att det

drunknar i däck- och vägljuden. Det förekommer problem både av förra

och senare slagen.
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VIBRATIONERS INVERKAN PÅ FORDONSFÖRARES PRESTATIONS-

FÖRMÅGA

av Georg Magnusson

l BAKGRUND

Framförandet av ett fordon, i synnerhet ett tungt sådant, ställer i dagens

trafik stora krav på förarens skicklighet och förmåga att bibehålla denna

skicklighet över längre arbetspass trots inverkan av olika faktorer i

arbetsmiljön som ensamma eller i förening verkar tröttande eller på annat

sätt prestationsnedsättande. En prestationsnedsättning kan förvisso också

uppkomma genom sömnbrist eller "uttråkning" pga brist på stimulans men

dessa typer av prestationsnedsättning kommer inte att bli föremål för

uppmärksamhet här. Föreliggande rapport behandlar sålunda endast for-

donsvibrationers inverkan, singulärt eller i interaktion med andra i en

förarhytt verkande miljöfaktorer, på fordonsförares prestationsförmåga,

dvs förmåga att framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt. Rapporten är

uteslutande baserad på en litteraturstudie och redovisar sålunda inga egna

forskningsresultat.

Den studerade litteraturen har uppsökts dels med hjälp av en litteratur-

sökning utförd av VTI dokumentationstjänst i databaserna Road line,

IRRD, SAE, CISDOC, NIOSH och TRIS och dels genom referenslistor i de

först funna dokumenten.

2 PROBLEMINVENTERING

Vid värdering av inverkan på människan av helkroppsvibrationer är föl-

jande vibrationskarakteristika av huvudsaklig betydelse: vibrationens in-

tensitet, frekvens, riktning och varaktighet. Denna värdering brukar

vidare traditionellt hänföras till tre kriterienivåer där den lägsta nivån

avser inverkan på komfortupplevelsen, mellannivån avser inverkan på
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prestationsförmågan och den högsta nivån avser risken för uppkomst av

skada.

Det kan á priori anses klart att i landsvägsfordon normalt förekommande

vibrationsnivåer inte medför risk för akut skada. Det kan dock inte

uteslutas att sådana vibrationer vid långtidsexponering, kanske tiotals år,

och speciellt i förening med dålig sittställning kan åstadkomma t ex

ryggbesvär. På samma sätt är det klart att åtminstone vissa fordonstyper

erbjuder förare och passagerare en bristfällig komfort även om senare års

utveckling vad avser fordonens, förarhytternas och stolarnas fjädrings-och

dämpningssystem har åstadkommit stora förbättringar.

Beträffande vibrationers inverkan på fordonsförares prestationsförmåga

kan inga sådana generella uttalanden göras. Det är dock känt att

vibrationer antingen ensamma eller i förening med andra miljön påver-

kande stessfaktorer i större eller mindre grad kan påverka människans

förmåga att utföra vissa typer av uppgifter.

Vibrationer kan påverka människans prestationsförmåga på flera sätt. Det

viktigaste torde vara genom en rent mekanisk interferens med en manu-

pulativ uppgift vars utförande dock även kan vara påverkad av att för

utförandet erforderlig visuell informationsinhämtning har störts av vibra-

tionerna. Även rent visuella uppgifter såsom t ex avläsning av instrument-

tavlor kan sålunda påverkas av vibrationer. Rörelser hos huvud och ögon

kan förväntas orsaka synoskärpa och skapa svårigheter att bibehålla

visuell fixering. En annan typ an synskärpeförsämring uppkommer vidare

då det betraktade föremålet vibrerar relativt betraktaren och slutligen

kan såväl föremål som betraktare vibrera oberoende av varandra.

Vibrationer kan även tänkas påverka centrala nervsystemet, främst genom

påverkan på reaktionstiden vid utförandet av eninte förberedd manöver,

samt vidare genom påverkan på rent intellektuella processer.

Generellt kan sägas att den påverkan på prestationsförmågan som konsta-

terats i ett stort antal laboratorieexperiment har visat att påverkan är

direkt beroende av vibrationens intensitet och att den är starkt beroende

av vibrationens frekvensinnehåll samt av riktningen.
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Mackie et al (1974) refererar Guignard och King (1972) vilka menar att

sinusoidala vibrationer normalt sannolikt upplevs som fysiskt okomfor-

tabla vid accelerationsamplituder mycket över 0,1 g, smärtsamma eller

störande i området omkring 1 g och skadliga vid accelerationsamplituder

överstigande 2 g om de varar mer än några få perioder

Grether (1971) menar att det för prestationsförmågan intressantaste

frekvensområdet är 1-30 Hz därför att vid frekvenser >30 Hz kommer

troligen all energi som tillförs kroppen att absorberas vid kontaktytan och

kan sålunda inte ha någon inverkan på resten av kroppen. Vid frekvenser

<1 Hz uppkommer rörelsesjukesymptom som i och för sig torde vara

prestationsnedsättande men som dock inte behandlades av Grether och

som ej heller här kommer att bli föremål för vidare uppmärksamhet.

Lewis och Griffin (1978a) är något mera restriktiva än Grether och menar

att forskare inom området är tämligen överens om att prestationsförmå-

gan är relaterad till transmissionen av vibration genom kroppen för

rörelser med lägre frekvens än 20 Hz. Allmän enighet råder vidare om att

de för människans upplevelse av vibrationer viktigaste frekvenserna är 4-8

Hz i vertikalled och 1-3 Hz i horisontalled. Detta gäller oberoende av om

upplevelsen är i form av bristande komfort, nedsatt prestation eller

uppkomst av akut skada.

Det kan tänkas att vibrationer kan förbättra prestationsförmågan genom

att, åtminstone under kortare tidsrymder, verka stimulerande och därige-

nom öka eller vidmakthålla vakenheten. Även om detta till en viss del kan

vara sant torde dockvid längre exponeringstider en tröttande inverkan av

vibrationerna ta överhanden. Det är dock tveksamt vad som i detta fall

skall menas med "längre exponeringstider". Erfarenhetsmässigt inträder

ett tillstånd av trötthet efter kortare eller längre tid av arbete och den

vanligaste av förekommande normer för värdering av helkroppsvibratio-

ner, den nedan närmare beskrivna ISO standard 2631, anger också ett

exponeringstid/prestationsamband. Senare tiders arbete syftande till att

mot bakgrund av nyare forskningsresultat revidera denna standard har

dock påvisat att det vetenskapliga underlaget för etablerandet av ett

sådant samband är i stort sett obefintligt.
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Det är sålunda uppenbart att vibrationer påverkar människans prestations-

förmåga på ett flertal sätt och i ett flertal avseenden. Det är dock mindre

klart i vad män i landsvägsfordon normalt förekommande vibrationer kan

åstadkomma prestationsnedsättningar av trafiksäkerheten påverkande

storlek. Det är avsikten med här föreliggandelitteraturstudie att försöka

att något belysa denna fråga, även om Klein et al (1980) menar att, trots

att många lastbilsförare ofta klagar över de stötar och vibrationer de

upplever i sina fordon och hävdar att dessa nedsätter prestationen, det

finns få objektiva data på vilka den slutsatsen kan baseras att de aktuella

nivåerna verkligen är tillräckligt höga för attkunna nedsätta säkerheten.

Segel et al (1981) anser att vibrationer i lastbilar har betydelse för

trafiksäkerheten genom att för låg vibrationsnivå genom för låg stimulans

anses nedsätta säkerheten medan för hög ger samma resultat. Denna

tanke vinner stöd även hos Poulton (1978) som menar att en vertikal

vibration med frekvensen 5 Hz skulle kunna användas i syfte att bibehålla

fordonsförares vakenhet. McDonald (1984) tillbakavisar dock en sådan

tanke som naiv och menar att Poulton har förbisett skillnaden mellan

verklig fordonskörning och den experimentella situation som ligger till

grund för uppfattningen.

För att slutligen något anknyta till förhållanden rådande i arbetslivet kan

nämnas att McDonald (1984) jämför gränskurvor från Stikeleatheret al

(1972) och Griffin och Lewis (1978) med resultat från mätningar i lastbilar

rapporterade av Jex et al (1981) och drar slutsatsen att en signifikant

andel av lastbilsparken åstadkommer åtminstone någon synstörning hos

någon andel av lastbilsförarna. Vidare rapporterar Harris et al (1972)

resultatet av en enkät där av 548 tillfrågade lastbils- och bussförare 6%

ansåg att hög vibrationsnivå var den mest avgörande faktorn för framkal-

lande av trötthet, bortsett från långa körpass. Det bör dock observeras att

såväl Jex' mätdata som enkäten avsåg förhållanden och vagnpark i USA

under 1970-talet och därför torde ha föga relevans för svenska förhållan-

den. Det kan dock konstateras att trots de, relativt den svenska vagnpar-

ken, sannolikt mycket sämre vibrationsmiljöerna i de enkäten omfattande

fordonen, endast 6% ansåg att vibrationerna var den mest avgörande fak-

torn. Hettinger (1985) refererar en tysk undersökning som torde ha större
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relevans för svenska förhållanden och enligt vilken 76% av tillfrågade

bussförare hade ryggbesvär medan mot svarande siffra för banktjänstemän

var 42%.

3 ISO STANDARD 2631

Ett flertal olika förslag till norm för värdering av inverkan på människan

av helkroppsvibrationer har presenterats av olika forskare. Den mest

spridda normen är ISO Standard 2631 "Guide for the evaluation of human

response to whole-body vibration" som emellertid har blivit föremål för en

tämligen omfattande kritik vars huvudpunkter är de följande (Arnberg,

l973k

Normen är baserad på

- subjektiva bedömningar av hur länge man förväntar sig att kunna stå ut

med olika kombinationer av accelerationsamplitud och frekvens

- primitiva psykologiska mätmetoder

- tidsmedelvärden, medan extrema momentana variationer såsom stötar

inte beaktas på annat sätt än att de ingår i medelvärdet

- studium av sinusformade vibrationer medan den verkliga vibrationsmil-

jön uppvisar stokastiska vibrationer

Normen är vidare uppbyggd utan hänsyn till eventuell interaktion mellan

vibrationer och andra förekommande miljöfaktorer såsom buller, infraljud

och klimat. Slutligen är det inte känt i vad mån försökspersonerna kan

anses representativa för den befolkning på viken normen tillämpas.

Trots denna kritik får ISO Standard 2631 ändå anses vara den bäst

underbyggda av de olika alternativ som står till buds. Ett pågående

revisionsarbete har vidare lett till att några tillägg har fogats till

standarden.
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ISO 2631 gäller för helkroppsvibrationer i tre ortogonala riktningar i

frekvensområdet 1-80 Hz. De tre riktningarna för en sittande människa

definieras i figur 1.

Vid mätning av vibrationsmiljön ska accelerationerna mätas på det ställe

där vibrationerna leds in i kroppen, dvs för en sittande person via sätet.

i
I

  ///////, l

7 //xjá' /"//r /7/

Figurl Koordinatsystem vid mätning av inverkan på människan av
helkroppsvibrationer

Människans känslighet för acceleration är enligt standarden beroende av

. accelerationens riktning, frekvens, intensitet och varaktighet. Detta sam-

band framgår av gränskurvorna i figur 2 för vertikal acceleration och av

figur 3 för accelerationer i de två horisontella riktningarna.

Det framgår t ex att människans känslighet för vertikal acceleration

enligt standarden är störst i frekvensområdet 4-8 Hz.

Standarden innehåller tre kriterienivåer: komfortgräns, prestationsgräns

och hälsogräns. Den mellersta av dessa och den här intressanta "Gräns för

trötthet och prestationsförmåga" är illustrerad i figur 2 och 3. Gräns för

nedsatt komfort fås genom att dividera accelerationsvärdena med 3,15,
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medan gräns för hälsa och säkerhet fås genom att multiplicera accelera-

tionsvärdena med faktorn 2. Standarden är avsedd att användas för att

bestämma tillåten exponeringstid för en viss vibration om frekvens och

accelerationsamplitud är kända. Detta antyder vad som de facto ur-

sprungligen var avsikten, nämligen att standarden skulle användas för

värdering av sinusformade accelerationer. Standardens giltighet har emel-

lertid utvidgats till att omfatta jämväl stokastiska vibrationer av den typ

som förekommer i t ex vägfordon. Utvärderingsmetoden är då i första

hand att bestämma vibrationens tersbandspektrum i de tre riktningarna

och sedan jämföra dessa Spektra med standardens kurvskaror (se figur 4).

På motsvarande sätt förfars med de två horisontella riktningarna. Den

topp i något av diagrammen som vid jämförelse med kurvskaran ger den

lägsta tillåtna exponeringstiden enligt den tillämpade kriterienivån be-

stämmer den tilllåtna exponeringstiden för den aktuella vibrationen.

Då
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Figur 2 Gräns för trötthet och nedsatt prestationsförmåga enligt ISO
2631. z-riktad acceleration som funktion av frekvens för olika
exponeringstider (hztimmar)
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En enligt den ursprungliga versionen av ISO 2631 alternativ utvärde-

ringsmetod, som i en senare revision för vissa tillämpningar fått rangen av

förstahandsalternativ, innefattar användning av en speciell vibrationsmä-

tare. De med vibrationsmätaren uppmätta accelerationerna frekvensvik-

tas med vägningsfilter med samma frekvenskarakteristik som de i figur 2

resp 3 visade gränskurvorna. Detta innebär att för t ex vertikal accelera-

tion de accelerationskomponenter som ligger i frekvensområdet 4-8 Hz

går igenom utvärderingen med full styrka medan accelerationskomponen-

ter med frekvensen <4l-lz eller >8 Hz reduceras i en grad som beror av

frekvensen. Efter det att accelerationssignalen på detta sätt viktats

beräknas signalens effektivvärde som används som ingångsvärde i figur 2

och som ger tillåten exponeringstid. Vid avläsningen betraktas då det

vägda effektivvärdet som om energiinnehållet i sin helhet ligger i

frekvensbandet 4-8 Hz. Effektivvärdet, som även brukar kallas RMS-

värde, definieras enligt (1).

 

T I

1
RMS = Root Mean Square =w\ - x2(t)dt

T

O

Där T = mättiden
x(t) = mätvariabeln (i detta fall accelerationen)
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Figur 3 Gräns för trötthet och nedsatt prestationsförmåga enligt ISO
2631. x- och y-riktad acceleration som funktion av frekvens för
olika exponeringstider (hztimmar)

De horisontella accelerationerna hanteras på samma sätt och dessa tre

frekvensviktade accelerationer ger då med hjälp av diagrammen tre

tillåtna exponeringstider, som i normalfallet är olika, varav den lägsta

bestämmer tillåten exponeringstid för den betraktade accelerationen.

Denna utvärderingsmetod benämns bredbandanalys eftersom accelera-

tionssignalens hela frekvensinnehåll, inom det av ISO 2631 beaktade

frekvensområdet 1-80 Hz, behandlas som ett frekvensband till skillnad

från tersbandanalys där signalen uppdelas i ett antal frekvensband med

bandbredden en tredjedels oktav.
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Figur 4 Utvärdering av accelerationsspektrum enligt ISO 2631. z-riktad
acceleration (hztimmar)

ISO 2631 ger i ett av tilläggen även en möjlighet till vektoriell summering

av effektivvärdena för de tre sålunda viktade accelerationerna. Detta

sker enligt ekvation (2).

Den resulterande ISO-viktade accelerationen utnyttjas sedan som in-

gångsvärde i intervallet 4-8 Hz i diagrammet för vertikal acceleration.

Denna resulterande acceleration har vid studier i England befunnits bättre

återspegla människans subjektiva upplevelse av diskomfort under vibra-

tionsexponering än vad någon av detre individuella accelerationerna gör.



Bilaga 5
Sid 11

a = 2a 2 + 2a 2 + a 2 ' (2)

tot x y 2

där a = resulterande ISO-viktad acceleration, m/sz, (RMS)
tot

a = ISO-viktad acceleration i x-riktningen, m/sz, (RMS)

x

a = ISO-viktad acceleration i y-riktningen, m/sz, (RMS)
y v

a = ISO-viktad acceleration i z-riktningen, m/sz, (RMS)
2

Att observera i sammanhanget är emellertid att bredbandanalysen alltid

ger kortare tillåtna exponeringstider än vad tersbandanalysen ger. De i

standarden angivna exponeringstiderna är baserade på tersbandanalys

varför en korrektionsfaktor måste tas fram för att mätresultat från

bredbandanalysen skall kunna utnyttjas. Skillnaden mellan resultatet av de

två metoderna beror av frekvensinnehållet i signalen. För fordon av olika

typ men med likartade Spektra för sätesaccelerationen bör det vara

möjligt att ta fram en för dessa fordonstyper generellt giltig korrektions-

faktor. Om sålunda alla fordon av en viss kategori är likartade i detta

avseende kan en för dessa fordon gällande korrektionsfaktor bestämmas

vilket gör det möjligt att vid framtida studier av enskilda fordon utnyttja

den enklare bredbandanalysen i stället för tersbandanalys.

Det bör slutligen anmärkas att även om ISO 2631 i dess nuvarande form

torde vara den bästa till buds stående metoden för värdeing av fordons-

förares arbetsmiljö från vibrationssynpunkt bör stor försiktighet iakttas

vid dess tillämpning, kanske framför allt vad avser prestationsgränsen. Ett

revideringsförslag som f n är under behandling i ISO/TC 108 saknar

nämligen exponeringstidgränser för komfort och prestationsförmåga. Den

del av detta förslag till reviderad standard som behandlar prestationsför-

mågan behandlar vidare bara inverkan av vibration på manupulativ för-

måga samt på synskärpan. Orsaken till .denna nya inriktning av standarden

är att det anses att det saknas underlag för normer avseende andra

situationer och framför allt att stöd för antagandet att något samband

mellan prestation och exponeringstid skulle råda inte existerar.
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Exempelvis har Guignard et al (1981) funnit experimentella stöd för

formen hos frekvensviktningskurvorna i ISO 2631 men drar på basis av

denna studie och tidigare resultat den slutsatsen att för längre expone-

ringstider bortom några få minuter ISO 2631 är alltför konservativ.

Uppfattningen om vibrationsvaraktighetens betydelse varierar starkt

bland inom området verksamma forskare. Sålunda refererar Kjellberg och

Wikström (1985) Clevenson et al (1978) vilka har funnit att vibrationspå-

verkan avtar med exponeringstiden medan Miwa et al (1973) har funnit

stöd för den motsatta effekten. Clarke (1979) drar efter en kritisk

granskning av tillgängliga forskningsresultat den slutsatsen att: "There is

certainly no evidence to support the ISO time dependence effect in so far

as it relates to 'reduced comfort' or to 'fatigue/reduced proficiency' at

levels of vibration typically met in vehicles and for periods of up to four

hours."

Seidel et al (1980) påpekar slutligen att det finns alltför lite experimen-

tellt underlag för att möjliggöra en utvärdering av gränserna för utsträckt

exponering. 'Två motstridiga förutsättningar i ISO 2631 återspeglar enligt

Seidel et al osäkerheten vad avser värdering av upprepad exponering. Å

ena sidan idén om mindre uttalad påkänning vid sällsynta exponeringar

och/eller föreställningen om en ackumulerad verkan tjänar uppenbarligen

som grund för hävdandet i ISO 2631 att "för exponeringar som är mycket

sällan förekommande, t ex en enstaka resa, kan den acceptabla expone-

rings tiden, dvs den tolerabla kombinationen av tid och acceleration, vara

högre". Å andra sidan förutsätter utvärderingsmetoden att ange tillåtna

dagliga exponeringstider att kumulativa effekter inte förekommer vid

exponering varje dag.
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4 STYRPRESTATION

Enligt Collins (1973) har styrprestationen visat sig vara ett känsligt mått

på inverkan på människan av vibrationer eftersom även tämligen låga

vibrationsnivåer ger avsevärd nedsättning av prestationen. Fullgörandet

av en manuell styruppgift innefattar såväl visuella som motoriska kom-

ponenter och beror följaktligen av de två elementen hos den mänskliga

prestationsförmågan som sannolikt är mest känsliga för vibrationer.

Ett mycket stort antal simulatorstudier har genomförts i syfte att belysa

inverkan av vibrationer på människans förmåga att utföra styruppgifter.

De flesta studierna har avsett exponering för enbart vertikala vibrationer,

några har behandlat inverkan av längs- eller tvärriktade accelerationer

och i ytterligare ett fåtal, kombinationer av vibrationer i två eller tre

riktningar. Några studier slutligen har behandlat rotationsaccelerationer

och/eller kombinationer av linjära accelerationer och rotationer.

På samma sätt kan konstateras att det finns en tyngdpunktsförskjutning

mot studier av sinusoidala accelerationer framför stokastiska sådana. Vid

studier av sinusoidala accelerationer förekommer dels singulära sådana

med specifik frekvens och amplitud och dels andra periodiska acceleratio-

ner bestående av ett fåtal varandra överlagrade accelerationer med olika

frekvens och amplitud. Skälet till det relativt sett större intresset för

inverkan av sinusoidala accelerationer torde vara en strävan att renodla

experimentbetingelserna så mycket som möjligt i syfte att öka möjlighe-

ten att finna tolkbara resultat. Samtidigt försvåras då möjligheterna att

tillämpa de vunna resultaten på verkliga förhållanden. Vissa resultat är

dock av allmängiltigt intresse och kan också till en del generaliseras till

en stokastisk vibrationsmiljö.

Ytterligare en svårighet vid försök att bedöma de olika forskningsresulta-

tens relevans för förarmiljön i landsvägsfordon är att de vid experimenten

utnyttjade styruppgifterna ofta har avsett styrorgan av typ "joy-stick"

snarare än fordonsrattar. Styruppgiften har dessutom ofta varit av typen

att på någon form av skärm hålla t ex en mindre ring i centrum på ett på

ett eller annat sätt utformat mål. Ett vanligt resultat från denna typ av
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studie är att styrprestationen är mest nedsatt i vibrationsriktningen, dvs

att t ex det vertikala styrfelet är störst vid exponering för vertikal

vibration. Det kanske kan vara svårt att finna någon praktisk konsekvens

av detta för förarmiljön i ett landsvägsfordon.

Enligt McDonald (1984) har dock olika studier visat att styrprecisionen vid

rattstyrning påverkas av vibrationer i horisontell och vertikal riktning och

nivåerna mellan 0,15 och 0,35 g.

Den väsentligaste orsaken till att vibrationer över huvud taget har en

inverkan på manupulätiv prestation torde vara en rent mekanisk interfe-

rens mellan den exiterande vibrationen och de rörelser som skall utföras.

Det bör dock anmärkas att Lewis (1975) funnit att även den del av det

totala styrfelet som inte kan anses vara direkt korrelerat till vibrationen

visat sig öka med ökande vibrationsnivå. Enligt Collins ovan bör vidare

även beaktas att en för en styruppgifts genomförande erforderlig visuell

informationsinhämtning kan nedsättas av vibrationerna och därigenom

bidra till en prestationsnedsättning.

Ett i många studier av inverkan av vertikal sinusoidal vibration funnet

resultat äratt prestationsnedsättningen är störst vid frekvenser i området

2-16 Hz, speciellt omkring 4-5 Hz. Motsvarande för horisontella accelera-

tioner har konstaterats vara frekvensområdet 1-2 Hz. (Se t ex Lewis och

Griffin, 1978a och Gillespie et al, 1982).

Enligt Klein et al (1980) påverkar vertikal vibration förmågan att utföra

styrningsuppgifter även genom att ge högfrekventa fasförskjutningar, en

effekt som ökar med ökande frekvens. Detta antyder en direkt inverkan

av vibrationer på människans högfrekventa dynamiska svarsfunktioner.

Man har sålunda kunnat konstatera tendenser till långsammare rörelser

hos vissa försökspersoner vid exponering för vibrationer av högre frek-

VGHS.

Mackie et al (1974) rapporterar att den vibrationsberoende prestations-

nedsättning som uppkommer vid kontinuerliga kontrolluppgifter, om vibra-

tionen har tillräcklig intensitet, uppträder omedelbart vid vibrations-
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exponeringens början och förvärras med ökande accelerationsamplitud

oberoende av frekvensområde. Observerbar ökning av antalet styrfel

uppkommer vid sätesaccelerationer överstigande ungefär 0,05 g RMS och

kan bli avsevärda om accelerationen överstiger 0,1 g RMS. Vid högre

accelerationer än 0,25 g RMS är förmågan att vidmakthålla kontrollen

över uppgiften i flertalet fall allvarligt påverkad och visar benägenhet att

minska med ökande exponeringstid pga ökande trötthetseffekter.

En allmänt omfattad uppfattning förefaller vara att prestationen gradvis

nedsätts när, för ett givet vibrationsspektrum, vibrationsnivån höjs ovan-

för ett givet tröskelvärde. Pga det stora antalet faktorer specifikt

relaterade till styruppgiften som kan påverka prestationen hos olika

system under vibration är det inte rimligt att förvänta att det skall vara

möjligt att finna en absolut tröskel ovanför vilken prestationen är

påverkad av vibration och under vilken icke.

Den lägsta vibrationsnivån vid vilken prestationsnedsättning kan konstate-

ras, har emellertid varit föremål för ett flertal studier. Lewis och Griffin

(1978a) refererar sålunda Weisz et al (1966) vilka inte lyckades finna

någon prestationsnedsättning för en första ordningens, tvåaxlig, kompen-

satorisk styruppgift vid 5 Hz och 0,248 g RMS, medan Buckhout (1964) vid

en liknande uppgift fick en signifikant nedsättning vid 10,26 g RMS och 5

Hz. Harris och Shoenberger (1966), Shoenberger (1970) och Lovesay (1971)

har alla rapporterat signifikanta ökningar av styrfelen vid 10,2 g (0,14 g

RMS) och 5 Hz.

Dessa resultat avseende sinusoidala accelerationer torde i viss utsträck-

ning kunna tillämpas även på stokastiska accelerationer innehållande de

kritiska frekvenserna även om effekterna inte blir lika renodlade i dessa

fall. Vissa forskare anser därför att stokastiska vibrationer av en viss

intensitet skulle ha en mindre inverkan på människan än vad sinusoidala

accelerationer med samma intensitet skulle ha,medan åtminstone Dupuis

et al (1972) förfäktar den motsatta uppfattningen. Segel et al (1981)

hänvisar till Weisz et al (1965) och Parks (1961) vilka genomfört jämfö-

rande studier av inverkan av sinusoidal, sinusoidal med random amplitud

samt sann stokastisk vibration på styrprestationen och inte funnit någon
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skillnad. Mot denna bakgrund kan det då vara intressant att observera att

Innocent och Sandover (1972) anser sig ha funnit styrprestationsnedsätt-

ning vid random vertikalacceleration och nivån 0,023 g RMS, vilket alltså

är cirka en tiondel av den nivå vid vilken Weisz et al enligt ovan inte fann

någon prestationsnedsättning vid sinusoidal exponering.

Lewis (1981) har, vid en jämförelse mellan inverkan på styrprestationen av

sinusoidal och stokastisk vibration, byggt vidare på resultat från Lewis

och Griffin (1978b). Dessa har funnit att inverkan av"tvåfrekvensvibra-

tion" på styrfelet vid en enkel manuell spårföljningsuppgift framgångsrikt

kan predikteras från RMS av vibrationens viktade frekvenskomponenter.

Man hade vidare funnit ett linjärt samband mellan RMS för styrfelet och

vibrationsnivån inom det studerade området. Lewis (1981) visade att

sinusvibrationer har en i princip större inverkan på prestationen än

tersbandvibration ned samma acceleration (RMS). Det genomsnittliga

styrfelet beroende på bredbandig randomvibration kan noggrant predikte-

ras genom en enkel viktningsprocess baserad på känd information om

effekten av sinusoidal vibration inom det relevanta frekvensområdet.

Collins (1973) å andra sidan anser det vara klart att åtminstone random-

vibrationer i frekvensområdet 4-12 Hz inte är likvärdiga med sinusvibra-

tioner med samma acceleration (RMS) vid någon frekvens inom detta

område. Han framlägger följande hypotes angående översättning av inver-

kan av sinusoidal vibration till inverkan av randomvibration. Det är

tänkbart att en prestationsnedsättning konstaterad vid randomvibration av

en given bandbredd är ungefär likvärdig med prestationsnedsättningen vid

den sinusvibration inom bandbredden som ger den största nedsättningen

(värsta frekvens).

I de fall en randomvibration innehåller mycket lite energi vid denna

"värsta frekvens" rekommenderar Collins i stället en metod innebärande

att randomvibrationens spektrum multipliceras med överföringsfunktionen

från sätet (sittande person) till personens huvud eller armar (det värsta

fallet väljs). Det spektrum som då fås är vibrationsspektrum för huvudet

eller armarna vilket förmodligen motsvarar de kritiska elementen i en

styruppgift. "Värsta frekvens" väljs sedan som den frekvens som motsva-
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rar maximum i detta spektrum. Collins framhåller att detta är prelimi-

nära resultat som måste bli föremål för ytterligare studier innan de kan

utnyttjas för praktiskt bruk, som t ex att tillämpa forskningsresultat

vunna vid experiment med sinusiodal vibration på en verklig arbetsmiljö.

Cohen et al (1977) redovisar en simulatorstudie där försökspersoner under

inverkan av vertikal vibration hade att utföra en uppgift innebärande att

med hjälp av båda händerna och båda fötterna kontrollera fyra rader

signalampor, en rad för varje lem. De rörelser som avkrävdes försöksper-

sonerna för fullgörande av denna uppgift ansågs inte olika dem förenade

med den styruppgift en förare av t ex en schaktbladstraktor har att

utföra. De studerade vibrationerna var två sinusoidala med frekvenserna

2,5 Hz resp 5,0 Hz samt en bestående av samtidigexponering för båda

dessa frekvenser. RMS-värdet för de enskilda accelerationskomponenterna

liksom för den kombinerade accelerationen var 0,69 m/sz. Prestations-

nedsättningen relativt en kontrollsituation utan vibrationer var 8% vid 2,5

Hz sinus, 14% vid 5 Hz sinus och 24% vid den sammansatta vibrationen.

Efter som RMS-värdet för samtliga dessa vibrationer var detsamma

medan amplituden för den sammansatta vibrationen varstörre än för de

två sinusoidala menar författarna att resultaten antyder att prestations-

förmågan skulle minska med ökande toppfaktor, definierad som svängning-

ens maximivärde dividerat med RMS-värdet. Detta resultat är mycket

intressant därigenom att studier av inverkan på människan av stötar är

mycket sällsynta trots att mycket talar för att just en stötig miljö kan

vara i flera avseenden mycket besvärande. Det faktum att prestationsned-

sättningen blev större vid 5 Hz än vid 2,5 Hz trots att toppfaktorn för

dessa vibrationer är densamma är ett exempel på det ovannämnda

fenomenet att just vibrationer omkring 5 Hz är kritiska för människans

prestationsförmåga.

En av de få studierna av inverkan av stötar på prestationsförmågan har

redovisats av Hall (1985) som funnit att medelfelet vid en z-riktad

endimensionell kompensatorisk styruppgift ökar linjärt med ökande vibra-

tionsnivå vid randomvibrationer samt att ett additivt fel uppkommer pga

stötar, där felet är proportionellt mot den maximala accelerationen

upphöjt till potensen 2,5. Hall citerar vidare Wallace (1981) som funnit att

VTI RAPPORT 3#6



Bilaga 5
Sid 18

styrförmågan under inverkan av enstaka vertikala stötar, uppmätta i

bepansrade bandfordon, huvudsakligen beror på stötens maximivärde men

inte på dess varaktighet. Watts (1975) har vidare enligt ett referat av

Griffin och Griffin i Journal of Sound and Vibration (1975) 4301) föreslagit

toppvärdesfördelningen som ett mått på bredbandiga vibrationers inverkan

på människan.

Inverkan av längsriktade accelerationer på styrprestationsförmågan har

enligt Collins (1973) studerats av Fraser et al (1961) vilka vid studier av

sinusoidala accelerationer i frekvensområdet 2-12 I-Iz och fyra vibrations-

amplituder (1/32" - 1/8") fann en liten styrprestationsnedsättning för de

två största amplituderna Över hela det betraktade frekvensområdet. De

anser att längsriktade accelerationer är de som har den minsta inverkan

på styrprestationen. Collins (1973) citerar vidare Hornick et al (1961)

vilka studerade längsriktade accelerationer i frekvensområdet 1,5-5,5 Hz

vid tre accelerationsnivåer utan att finna något signifikant frekvensbero-

ende. De fann emellertid 30% prestationsnedsättning vid 1,6 m/s2 och

40% vid 2,5-3,9 m/52 över hela frekvensområdet. Dessa resultat är endast

obetydligt lägre än de de fann för sidriktade accelerationer. Det förelig-

ger sålunda en viss motsägelse mellan uppfattningarna om hur prestations-

nedsättande längsriktade accelerationer egentligen är.

Inverkan på styrprestationen av kombinerade vertikala och sidriktade

accelerationer har studerats av Lovesay (1976) som fann att den kombine-

rade vibrationen gav större prestationsnedsättning än vad som motsvarade

summan av nedsättningarna för de individuella vibrationerna. Ett annat

experiment av samma typ anses ha visat att det relativa felet (antal fel

under vibrationsexponering dividerat ned antalet fel utan Vibration) vid

tvåaxelexponering var approximativt lika med produkten av de relativa

felen vid exponering för de två accelerationerna var för sig. Enligt Lewis

och Griffin (1978a) har Shurmer (1969) kommit till samma resultat

avseende såväl två- som treaxelexponering.

Sjöflot och Suggs (1973) studerade kombinerade kräng- och vertikalacce-

lerationer typiska för jordbrukstraktorer och fann att kombinationen

0,16 g vertikal topp/topp-acceleration kombinerad med 0,53 g sidaccele-

ration gav större prestationsnedsättning än ren sidacceleration.
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Det måste, vid försök att tillämpa resultaten av de genomförda presta-

tionsstudierna på en verklig fordonsmiljö, också observeras, vilket fram-

hålls bl a av Lovesay (1976), att svårighetsgraden hos de uppgifter som

skall fullgöras är en av de faktorer som har den största inverkan på

prestationen under inverkan av stress. Detta medför sålunda att tillämp-

barheten hos ett forskningsresultat står i relation till den studerade

situationens relevans för den miljö som i det aktuella fallet är av intresse.

Lewis och Griffin (1977) har funnit att den optimala förstärkningen hos

ett styrorgan, dvs kvoten mellan verkan av en styråtgärd och åtgärden

själv, beror av den aktuella vibrationsmiljön och att olika typer av

styrorgan påverkas av vibrationer på olika sätt. Detta innebär sålundaatt

resultat gällande en typ av styrorgan studerade i en viss miljö inte utan

vidare kan tillämpas på ett annat styrorgan i en annan miljö. Eftersom få

studier avser inverkan av vibrationer på förare av landsvägsfordon arbe-

tande i en för dem naturlig miljö kan sålunda hittills vunna forskningsre-

sultat tillämpas endast med stor försiktighet och behovet av mera

specifika studier av fordonsmiljöns betydelse för förarnas prestationsför-

måga är stort.

Ytterligare en faktor som kanske bör beaktas vid prestationsstudier är de

skillnader i prestationsförmåga under inverkan av yttre störningar som

skillnader i personlighet kan tänkas medföra. Åtminstone hävdas av Webb

et al (1981) att personer som betraktar sina egna ansträngningar som

avgörande för graden av måluppfyllelse uppvisar en mindre nedsättning av

prestationsförmågan under ökande vibrationsintensitet än sådana personer

som tror att succe eller misslyckande inför en uppgift står utanför deras

egen kontroll. Man drar därav slutsatsen att identifikation av personlig-

hetsegenskaper kan ge en bättre prestationsprediktion än identifikation av

miljön.

Avslutningsvis kan det kanske vara på sin plats att citera Lewis och

Griffin (1977) som efter en omfattande litteraturstudie konstaterar : "the

effects of vibration on manual control performance are particularly

co mplex".
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5 SYNSKÄRPA

Den mekanism som bestämmer synskärpans beroende av vibrationer kan

enligt Lovesay (1971) beskrivas som följer, oberoende av om människan

eller det betraktade objektet eller båda vibrerar. Vid frekvenser upp till

ungefär 2 Hz kan det mänskliga ögat följa ett föremål som oscillerar

sinusformigt. Följningsrörelsen är i praktiken tvångsmässig vid dessa låga

frekvenser. Vid frekvenser överstigande 2 Hz kommer ögat ur fas med

rörelsen och kan inte längre följa föremålets rörelser. När slutligen

frekvensen ökas till över 5 Hz kommer föremålet att framstå som två

nodala bilder. Om relativrörelsen är tillräckligt stor kommer de två

bilderna att framstå separerade och blir därför avläsbara igen.

McDonald (1984) har en från Lovesay något avvikande uppfattning i det

att han menar att synprestationsnedsättningens storlek beror av om

människan eller det betraktade objektet eller båda vibrerar. Han påpekar

också att kroppspositionen och understödet för kroppen, vilket avgör hur

olika frekvenser och rörelser i olika vibrationsriktningar överförs till

synorganen, har avgörande betydelse för synskärpan. När observatören rör

sig förmår ögonen kompensera för denna rörelse och följa objektet. Dessa

kompenserande rörelser är enligt McDonald mycket effektivare än den

följande förmåga som erfordras för att följa ett rörligt föremål. Collins

(1973) refererar dock Rubinstein och Taub (1967) som jämförde synskärpan

vid vertikal vibration och frekvenserna 5, 8 och 11 Hz både då endast

försökspersonerna vibrerades och då även det betraktade objektet vibrera-

des. De fann föga skillnad mellan de två fallen. På grundval av detta

resultat och resultat av studier av Dennis, 1965; Oshima, 1962 och

Rubinstein och Kaplan, 1968 tycker sig Collins finna att helkroppsvibra-

tioner är den huvudsakliga orsaken till synskärpenedsättning vid frekven-

ser överstigande 10 Hz medan vibrationer hos det betraktade objektet är

huvudorsaken vid lägre frekvenser.

Lange och Coermann (1963) ansluter sig till den allmänna uppfattningen

att nedsättning av synskärpan under vibratiosexponering beror av män-

niskokroppens mekano-dynamiska egenskaper. Vid frekvenser understi-

gande 12 Hz uppkommer en psykologisk stress som nedsätter .kroppsfunk-
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tionerna och vid frekvenser överstigande 12 Hz flyttar bilden av det

betraktade föremålet på retina så attden inte kan analyseras av hjärnan

eftersom rörelsen ligger ovanför den kritiska flimmerfrekvensen. Därav

drar Lange och Coermann den slutsatsen att eftereffekter på synskärpan

bara kan uppkomma vid lägre frekvenser, utom vid mycket kraftiga

högfrekventa vibrationer. Mot dessa något mekanistiska beskrivningar

kontrasterar den av Shoenberger (1972) framförda uppfattningen att

synskärpenedsättningen under inverkan av vibrationer inte är en förstärk-

ning av ögonrörelserna i vibrationsriktningen utan snarare en generell

störning av det visuella systemet som helhet.

Segel et al (1981) menar att det har visats av ett stort antal forskare att

ögonens objektföljningsförmåga bryter ihop vid oscillationsfrekvenser

överstigande ca 1 Hz eller när vinkelhastigheten överskrider 50°/s. I

frekvensområdet 1-10 Hz, där följningsreflexen enligt denna källa är

ineffektiv, svarar vestibularfunktionen för den nödvändiga informationen.

Eftersom fordonsvibrationer på förarplatsen generellt sett ligger under 10

Hz bör personer med normal vestibularfunktion inte ha några svårigheter

att se föremål utanför förarhytten. Däremot har Guignard och Irving

(1962) enligt Gillespie et al (1982) funnit att för närbelägna objekt den

största störningen uppkommer vid 3,5 Hz vilket är ganska nära en

resonansfrekvens i ofjädrade lastbilshytter och följaktligen kan leda till

svårigheter att avläsa instrument på instrumentbrädan.

Enligt Shoenberger (1972) medför en ökning av vibrationsintensiteten vid

en viss frekvens en ökning av synprestationsnedsättningen. Denna effekt

är vidare frekvensberoende eftersom ökningen är större vid vissa frekven-

ser än vid andra. Maximal sådan vibrationsorsakad synskärpenedsättning

uppkommer enligt Grether (1971) i frekvensom rådet 10-25 Hz vilket

sålunda strider mot det ovan refererade resultatet från Guignard och

Irving (1962) som fann maximal nedsättning vid 3,5 Hz. Deras studie som

avsåg sinusoidala vibrationer med accelerationen 0,25 g (maxvärde) i

frekvensområdet 2,4-9,5 Hz gav ingen märkbar prestationsnedsättning vid

den högsta frekvensen. Grether (1971) anser att denna skillnad i uppfatt-

ning om vid vilken frekvens den största nedsättningen uppkommer beror

på att Guignard och Irving studerade närbelägna, i det närmaste statio-
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nära objekt, där en sådan effekt också är att förvänta. Huruvida denna

effekt på synskärpan skulle ha någon betydelse för förare av landsvägsfor-

don skulle sålunda huvudsakligen bero på förekomsten och storleken av

relativrörelser mellan förare och instrumentbräda. Vid helkroppsvibratio-

ner av frekvenser överstigande 7 Hz är däremot vibrationsgränsen för

synskärpa enligt Griffin (1976) oberoende av betraktningsavståndet om

detta överstiger ca 1 m. Denna vibrationsgräns för synskärpa har tidigare

befunnits vara 0,8-l,8 m/s2 i frekvensområdet 7-25 Hz (Griffin, 1975).

Mackie et al (1974) konstaterar att de mest notabla och konsistenta

forskningsresultaten vad avser prestationsnedsättning förorsakad av hel-

kroppsvibrationer är den ovan nämnda nedsättningen av synskärpan i

frekvensområdet 10-25 Hz vilken man anser relaterad till ögonens reso-

nansfrekvens. Detta antagande förefaller dock något tveksamt eftersom

andra källor anger ögonens resonansfrekvens till området 30-80 Hz. En

troligare orsak är kanske resonansen för huvudets rotationsrörelse med

avseende på nackleden, en resonans som torde ligga vi ca 15 Hz.

Liksom i fallet med styrprestationens vibrationsberoende har huvuddelen

av studierna avsett inverkan av vertikala vibrationer. Emellertid refererar

Shoenberger (1972) Rubinstein och Kaplan (l968) som i frekvensområdet

13-78 Hz applicerat sidriktad acceleration med accelerationen il g eller

rörelseamplituden 0,3 mm direkt på försökspersoners huvuden. Med denna

till normala förhållanden något svåröversättbara metod har man funnit att

den största synskärpenedsättningen uppkommer i frekvensområdet 22-34

Hz.

Avslutningsvis kan det vara informativt att citera Shoenberger (1972) som

i sin litteraturstudie sammanfattar avsnittet om vibrationers inverkan på

synskärpan enligt följande: När en människa i upprätt sittande ställning

utsätts för vertikal helkroppsvibration kan tre frekvensrelaterade faktorer

med betydelse för nedsättning av synskärpan urskiljas. Kompensatoriska

följningsrörelser hos ögat vid mycket låga frekvenser, förstärkning eller

dämpning av vibrationer från säte till huvud (inkluderande rotation och

resonans hos själva huvudet) och resonans hos ögongloben och/eller dess

uppbärande organ vid höga frekvenser.
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6 REAKTIONSTID

Till skillnad från de synnerligen diversifierade uppfattningarna bland

vibrationsforskarna om vibrationers inverkan på styrprestation och syn-

skärpa föreligger en mycket stor enighet om att vibrationer inte påverkar

reaktionstiden, åtminstone inte inom :frekvensområdet 0,5-10 Hz och vid 1

landsvägsfordon förekommande accelerarationsnivåer. Grether (1971) pre-

senterar en sammanställning av forskningsresultat avseende laborato-

riestudier av såväl enkel reaktionstid som valreaktionstid. Sålunda har

Schmitz (1959) studerat vertikal sinusoidal acceleration vid frekvenserna

2,5 och 3,5 Hz och amplituder upp till 0,35 g (toppvärde) medan Hornick

och Lefritz (1966) har utnyttjat vertikal randomacceleration i frekvens-

området 1-12 Hz och amplitud upp till 0,2 g (RMS) utan att i någotdera

fallet finna någon inverkan på enkel reaktionstid.

Fortfarande enligt Grether har Coermann (1938), Hornick (1962), Buck-

hout (1964), Dudek och Clemens (1965) och Shoenberger (1970) presenterat

forskningsresultat avseende inverkan på valreaktionstiden av sinusoidal

vibration. Dessa studier belyser tillsammans inverkan av vissa frekvenser i

området 1-1000 Hz i vertikal riktning och 1-11 Hz i transversal och

longitudinal riktning. Shoenberger fann viss prestationsnedsättning, störst

i transversalled, och Hornick fick viss eftereffekt men i övrigt kunde

ingen inverkan på valreaktionstiden påvisas. Gillespie et al (1982) påpekar

emellertid att de av Shoenberger resp Hornick funna effekterna uppkom

vid exponering för accelerationer väl överstigande de nivåer som före-

kommeri landsvägsfordon. Slutligen refererar Grether även Holland (1967)

som har studerat inverkan av randomvibration på valreaktionstiden,

fortfarande utan att finna någon försämring.

McDonald (1984) refererar tre reaktionstidstudier som mera än deovan

refererade direkt har med bilkörning att göra, dock utan angivande av

vilka förhållanden som studerats. Schmitz och Simons (1969), Hornick

(1962) och Chenchanna och Krisanankutty (1968) har sålunda studerat

vibrationers inverkan på bromsreaktionstiden utan att finna denna påver-

kad av vibrationer. I kontrast häremot rapporterar Arnberg och Åström

(1979) en signifikant ökning av bromsreaktionstiden vid en simulatorstudie
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som tämligen väl efterliknade en bilkörningsuppgift. Uppgiften bestod i

att under exponering för vertikal bredbandacceleration i frekvensområdet

1,6-12,5 Hz, med maximum vid 5 Hz, utföra dels en styruppgift, dels

medelst en gaspedal hålla en simulerad hastighetsmätare på konstant

värde och dels vid en given signal trampa på bromspedalen. En närmare

analys av bromsningsförloppet visade att förlängningen av den totala

bromsreaktionstiden till sin huvuddel härrörde från rörelsens första mo-

ment, dvs lyftandet av foten från gaspedalen.

Brumaghim (1974), refererad av Griffin i Human Response to Vibration,

Abstracts, (Journal of Sound and Vibration, (1975), 4201)), påpekar att

vibrationer inte bara kan leda till ökad felfrekvens utan även till en ökad

tidsåtgång för att fullgöra en uppgift. Arnberg (1973) refererar Dean et al

(1969) vilka erhållit förvånansvärt konsistenta relationer mellan vibra-

tionsamplitud och erforderlig tid för att sköta ett reglage. Den försäm-

rade prestationen åtföljdes av en signifikant ökning i hjärtfrekvens och

andningshastighet.

7 TRÖTTHET

van der Nest (1978) har genomfört en litteraturstudie över trötthetens

betydelse i samband med framförande av landsvägsfordon. Studien redo-

visar inga orsakssamband mellan miljö och trötthet utan behandlar huvud-

sakligen olika metoder att mäta trötthet, men ger också ett försök till

definition av begreppet trötthet och påvisar de trafiksäkerhetsmässiga

konsekvenserna därav. van der Nest anser sålunda med stöd av Kearney

(1966) och Hulbert (1972) att tröttheten utan tvekan är en bidragande

faktor i ett stort antal trafikolyckor.

Ett gemensamt inslag i alla förekommande definitioner av trötthet är att

trötthet innebär en över tid minskande nedsättning av prestationsförmå-

gan. Trötthet anses sålunda enligt van der Nest kunna orsaka nedsättning

av uppmärksamheten, nedsatt och långsammare varseblivning, ökning av

antalet felaktiga åtgärder och minskning av precisionen i de vidtagna

åtgärderna, ökad bromsreaktionstid, nedsatt spårföljningsprecision, ökad
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benägenhet att acceptera lägre säkerhetsnivå och prestationsförmåga och

att ta risker, minskad förmåga att tolka yttre händelser såsom varande

delar av den förhandenvarande situationen, avsmalning av uppmärksam-

hetssektorn och en oförmåga att genomföra två uppgifter samtidigt.

Det ovan sagda påvisar sålunda att trötthet är en faktor av stor betydelse

för trafiksäkerheten vilket motiverar en studie av dess orsaker och av

vilka åtgärder som kan vidtagas för att nedbringa dess verkan.

Bureau of Motor Carrier Safety (BMCS) tillsammans med National

Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), båda i USA, lät i

början av 70-ta1et utföra en studie benämnd "Study of Vehicular Stresses

Leading to Degradation of Driving Performance in Trucks, Buses, and

Passenger Cars". Det har tyvärr inte visat sig möjligt att finna någon

rapport redovisande resultatet av denna studie utan endast en kortare

artikel i septembernumret 1974 av den amerikanska tidskriften Fleet

Owner, enligt vilken utredningen funnit ett samband mellan arbetstidens

längd och förekomst av förarfel.

Manninen (1983) refererar en icke närmare angiven studie som påvisat ett

samband mellan vibrationsstyrkan i frekvensområdet 4-16 1-12 och försäm-

rad balanskontroll. Detta har studerats för förare av olika typer av fordon

men sambandet förefaller enligt Manninen att vara tydligast för lastbils-

förare, vilket anses tyda på en adderad effekt av stark lågfrekvent

vibration och påfrestningar på nerver och psyke.

Enligt Klein et al (1980) har sådana arbetsuppgifter som är relaterade till

bilkörning visat vibrationsorsakade långtidseffekter i form av nedsatt

prestationsförmåga vad avser t ex fullgörande av styruppgifter. Det bör

dock påpekas att denna studie avser amerikanska lastbilar som torde

uppvisa en från vibrationssynpunkt sämre arbetsmiljö än de i Sverige

förekommande.

Collins (1973) presenterar ett antal simulatorstudier av prestationens

förändring över tid. Sålunda har Soliday och Schohan (1964 och 1965) och

Schohan, Rawson och Soliday (1965) genomfört tre studier där tränade
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piloter har utsatts för stokastisk vibration i upp till tre timmar utan att

deras styrprestation har minskat. Schmitz et al (1960) fann vid sinusexpo-

nering t o m en smärre förbättring i styrprestationen i två experiment

med varaktigheten 1,5 timmar. Detta resultat är enligt Collins' uppfatt-

ning troligen att betrakta som en inlärningseffekt. Hornick och Lefritz

(1966) har å andra sidan funnit en nedsättning av prestationen efter 2,5

timmar i en svår styruppgift som varade i fyra timmar. Det är emellertid

inte klart om denna prestationsnedsättning berodde på vibrationerna eller

om det var en trötthetseffekt orsakad av den mycket krävande styruppgif-

ten. Till skillnad från Hornick och Lefritz genomförde Holland (1966) en

kontrollmätning utan vibrationer vid sin styrprestationstudie med en

varaktighet av sex timmar. Han fann en viss prestationsnedsättning över

tid i båda fallen, sålunda indikerande att det var styruppgiften snarare än

vibrationerna som var den orsakande faktorn.

Collins summerar att vid denna typ av studier kan prestationsförändringar

uppkomma av tre olika orsaker: 1) inlärning av styruppgiften, 2) tillvänj-

ning till vibrationerna och 3) trötthet. Bristen på prestationsnedsättning

över tid som konstaterats i vissa studier kan bero på att en kombinerad

inverkan av inlärning och tillvänjning kompenserar en ökande trötthet.

Denna kompensation kan uppenbarligen förekomma endast i en experi-

mentsituation och inte i verkliga livet. Collins slutsats är att det inte

finns klara bevis för att vibrationer kan orsaka prestationsnedsättning

över tid vad avser styruppgifter.

Shoenberger (1972) menar att mot bakgrund av de massiva sinnesintryck

som beledsagar helkroppsvibrationer kan överdriven vakenhet också vara

en plausibel förklaring till kortfristiga vibrationseffekter som inte är

relaterade till mekanisk interferens men hävdar vidare att det finns föga

stöd för uppfattningen att prestationsnedsättning över tid under inverkan

av vibration skulle skilja sig från motsvarande utan vibration.

Cole (1982) påpekar att det är ett accepterat faktum att ökad fordonsrö-

relse gör den åkande mera trött oberoende om han utför en uppgift eller

inte. Förklaringen till detta menar Cole är att den biologiska responsen på

en extern kraft utövad på människokroppen är generellt större ju längre
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tid kraften verkar, samtidigt som magnituden hos kraften påverkar

magnituden hos responsen. Mackie et al (1974) uttrycker liknande tankar i

mera specifik form när de framhåller att vibrationer ökar förarens fysiska

arbetsbelastning och graden av metabolisk värmeproduktion. Lång expone-

ring för vibration påskyndar tröttheten av ungefär samma skäl som fysiskt

arbete gör det.

Dock finns vissa forskningsresultat som anses visa att vibrationer nedsät-

ter prestationsförmågan över tid mera än vad som skulle vara fallet utan

vibrationer. Harris och Shoenberger (1980) har sålunda studerat inverkan

av exponeringstiden i ett simulatorexperiment där huvudsyftet var att

studera interaktionen mellan buller och vibration. Resultaten visade att

prestationen minskade som funktion av exponeringstiden. Trots' att detta

samband inte var signifikant på den konventionella 5%-nivån tillät man sig

att extrapolera resultaten till 250 minuter och fann att prestationen avtog

enligt en exponentialfunktion. Med ledning av detta resultat anses en

signifikant skillnad i prestation mellan vibration och ickevibration vara

att förvänta i tidsintervallet 40-60 minuter efter exponeringens början.

Seidel et al refererar Bastek et al (1977) som visat förekomst av

vibrationsorsakade effekter på uppgifter som fordrar en kontinuerlig hög

uppmärksamhet under lång tid medan en jämförelse utan vibration inte

gav någonpåverkan.

Landström et al (1983) har studerat vakenhet såväl under inverkan av

sinusoidal vibration vid 3 Hz och accelerationen 0,3 m/s2 som utan

vibration och funnit att vibrationen medförde ökad trötthet jämfört med

kontrollsituationen. Trots att studien sålunda avser sinusvibration har den

viss relevans för fordonsmiljön eftersom där de lågfrekventa vibrationerna

är dominerande. Landström och Lundström (1987) redovisar jämförelser

mellan sinusformad, brusformad och stötformad exponeringsom påvisat

en högsta sömnighetsgrad under sinusformad exponering. Försöksperso-

nerna uppvisade genomgående lägre vakenhetsgrad under 3 Hz, 0,3 m/s2

vibrationsexponering jämfört med intilliggande stillastående pauser. Även

brusformad exponering gav en sänkt vakenhetsgrad jämfört med pauser

utan vibrationsexponering. Den stötformade exponeringen påverkade ej

nämnvärt försökspersonernas vakenhetsgrad.
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En av McDonald (1984) starkt förkättrad uppfattning framförs av Poulton

(1978) i det att han anser att vertikala vibrationer med frekvensen 5 Hz är

gynnsamma genom att de skall ha en uppiggande verkan. Denna uppig-

gande verkan vid 5 Hz hänger samman med att den tidigare omnämnda

resonansen för vissa inre organ. McDonald menar att denna upfattning

bygger på en oförmåga hos Poulton att inse skilnaden mellan laboratorie-

miljö och verklig miljö. Det torde dock också vara så att även om en viss

vakenhetshöjande verkan av den aktuella vibrationen skulle kunna konsta-

teras under ett initialskede, kommer förmodligen en tröttande verkan så

småningom att ta överhanden.

Emellertid menar också Lewis och Griffin (l978a) att många ickespecifika

effekter av vibrationer kan förklaras med en allmän vakenhetsteori. I

vissa lågstimulerande situationer har sålunda vibrationer visat sig för-

bättra prestationen. Shoenberger (1967) rapporterar ett experiment där

försökspersoner under inverkan av vibrationer hade att utföra fyra simul-

tana uppgifter. Responstiden för en av dem visade sig öka med ökande

vibrationsnivå medan responstiden för övriga uppgifter var konstant.

Orsaken till detta resultat anses vara att den uppgift där prestationen

minskade, av försökspersonerna intuitivt uppfattades som den mest peri-

fera av de fyra. Enligt Easterbrook (1959) minskar mängden av signaler

som utnyttjas vid utförandet av en uppgift med ökande press eller

vakenhet. Tillämpat på det beskrivna experimentet skulle av vibrationerna

förorsakad ökad vakenhet ge en minskad signalutnyttjning vilket först

skulle ge en effekt på den mest perifera uppgiften. Påpekas bör då i detta

sammanhang att sambandet mellan prestation och vakenhet uppvisar ett

maximum så att prestationen ökar med ökande vakenhet upp till någon

viss nivå för att därefter minska med ytterligare ökad vakenhet.

Dudek et al (1973) slutligen har undersökt olika kombinatiner av arbete

och vila i syfte att finna den bästa kombinationen för att bibehålla hög

prestationsförmåga. Man jämförde kombinationen30 minuter arbete - 30

minuter vila med kombinationerna 40/40 och 60/60 samt med kombinatio-

nerna 5/5; 10/10; 15/15 och 30/30 från en tidigare studie av Ayoub och

Khalil (1970). Resultaten från båda dessa studier var att 30/30-kombina-

tionen var den bästa under vid studien rådande förhållanden, dvs utföran-
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det av en styruppgift under såväl vibration som icke vibration. Den

utnyttjade vibrationen var en sinus med frekvensen 5 Hz och acceleratio-

nen 0,2 g.

8 INTERAKTIONER

Sandover och Champion (1984) finner att Harris och Shoenberger (1980)

har föreslagit att där inverkan av vibrationer på styrprestationen beror av

rent mekanisk interferens borde ett tillägg av buller inte ha någon

ytterligare prestationsnedsättande verkan. Det faktum att tillägg av

buller faktiskt tycks ha en inverkan antyder att nedsättningen av presta-

tionsförmågan kan bero på störning av cognitiva faktorer. Detta uttalande

har emellertid inte kunnat återfinnas i Harris och Shoenberger, vilket

givetvis inte minskar rimligheten i antagandet. Vad Harris och Shoenber-

ger (1980) dock med säkerhet har sagt är att det faktum att buller,

beroende på nivå, kan antingen förstärka eller mildra inverkan av vibra-

tioner tyder på att vibrationernas prestationsnedsättande verkan inte bara

är en rent mekanisk interferens utan till en del kan vara relaterad till

cognitiva faktorer.

Lewis och Griffin (1978a) har sammanställt resultaten av studier av Harris

och Shoenberger (1970), Sommer och Harris (1972,1973) och Harris och

Sommer (1973) över effekten av kombination av buller och helkroppsvibra-

tioner på styrprestationen. Uppgiften i alla dessa studier var en första

ordningens kompensatorisk styruppgift i två dimensioner. Harris och

Shoenberger (1970) fann att 5 Hz vid :0,25 g vertikal acceleration

signifikant nedsatte styrprestationen såväl horisontalt som vertikalt me-

dan 110 dB buller, jämfört med kontrollnivån 85 dB utan vibration,

signifikant påverkade endast den vertikala styrprestationen. När buller

och vibration kombinerades adderades bullereffekten till vibrationseffek-

ten. Sommer och Harris (1972) beskriver en utvidgning av denna studie, i

vilken inverkan av vibrationens frekvens studerades. Undersökningen om-

fattade de vertikala vibrationerna 5 Hz vid ?50,25 g, 7 Hz vid :0,30 g och

11 Hz vid :0,50 g. Bullerstörningen var 110 dB som tidigare men

kontrollnivån var 60 dB. Styrprestationen nedsattes signifikant vid alla
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vibrationsförhållandena, med den största nedsättningen vid 11 Hz. Vid

detta experiment erhölls dock ingen prestationsnedsättning pga buller 110

dB, jämfört med 60 dB med eller utan vibration.

Sommer och Harris (1973) har genomfört ett experiment där vertikal

vibration 6 Hz vid t0,l g kombinerades med 100 dB buller, jämfört med

kontollsituationen 60 dB utan vibration. Förutom en signifikant inverkan

av vibrationen på såväl horisontal som vertikal styrprestation konstatera-

des en signifikant interaktion mellan buller och vibration. Styrprestatio-

nen var sålunda bättre under inverkan av vibration vid 100 dB buller än vid

60 dB. Enbart buller hade ingen inverkan på prestationen. Till denna

redogörelse, sålunda hämtad från Lewis och Griffin (l978a), kan fogas att

Sommer och Harris anser att resultatet av denna studie inte kan förklaras

med en vakenhetsteori såvida inte vibrationerna antas ha en sövande

effekt. Om en sövande effekt antas skulle förklaringen vara att lågbuller-

nivån till skillnad från högbullernivån inte kunde hålla försökspersonerna

alerta. Högbullernivån skulle på detta sätt partiellt kompensera för

vibrationernas sövande verkan. Detta anses inte vara en trolig förklaring

eftersom studier med högre vibrationsnivåer, som knappast kan anses ha

haft sövande verkan, har givit liknande resultat. En bättre förklaring till

den subtraktiva effekten anser Sommer och Harris vara att högbullerni-

våer motverkar signaler från andra källor. Om detta är den riktiga

förklaringen skulle buller göra människan mindre känslig för signaler från

känselorgan i skinnet, musklerna och lederna. Shoenberger (1972) anser

dock att påvisade additiva effekter av buller och vibration snarare

antyder förekomsten av en generell stresseffekt. Det bör vidare här

erinras om att Landström och Lundström (1987) påvisat en sövande verkan

vid den förvisso lägre frekvensen 3 Hz men högre accelerationen 0,3 m/sz.

Fortfarande enligt Lewis och Griffin repeterade Harris och Sommer (1973)

detta experiment med den skillnaden att bullerexponeringen ökades tll 110

dB. Vid detta experiment visade sig buller ha en signifikant nedsättande

effekt på styrprestationen och effekten av kombinerad vibration och

buller var nu additiv så att styrprestationen nedsattes mera under

vibration kombinerad med 110 dB buller än kombinerad med 60 dB. Det

förefaller därför som om en ökning av bullernivån från 100 dB till 110 dB
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ändrar interaktionen med vibration från att vara subtraktiv till att bli

additiv. Harris och Sommer menar slutligen att det finns tecken som tyder

på att den additiva effekten hos 110 dB buller är oberoende av vibrations-

frekvensen.

En simulatorstudie omfattande en randomvibration med ett amplitud-

spektrum avtagande med 12 dB/oktav och gränsfrekvensen 3 Hz och två

bullernivåer, 80 och 90 dB, har rapporterats av Innocent och Sandover

(1972). Försökspersonerna hade att utföra en endimensionell styruppgift

vid de tre accelerationsnivåerna 0,023; 0,064 och 0,116 g (RMS). Vid detta

experiment kunde dock ingen interaktion mellan buller och vibration

påvisas. En studie rörande interaktionen mellan vibrationer, buller och

infraljud rapporteras av Sandberg (1983). Studien som genomfördes i en

simulator innefattade exponering för två nivåer av vardera vertikal

vibration, buller och infraljud med i normala landsvägsbussar förekom-

mande nivåer. Uppgiften innebar att medelst en bussratt utföra en

styruppgift samtidigt som en simulerad hastighetsmätare skulle hållas på

konstant utslag med hjälp av en gaspedal. Dessutom förekom med

varierande tidsmellanrum en överraskningssituation där försökspersonen

på given signal skulle utföra en bromsmanöver med hjälp av en pedal.

Studien visade: 1) att styrning och hastighetshållning försämrades över

tid, 2) höjd bullernivå förbättrade prestationen för primäruppgiften (styr-

uppgiften), 3) buller vid 80 dB(A) har en vakenhetshöjande verkan, 4) den

höga vibrationsnivån ökade prestationen, sannolikt också genom en vaken-

hetshöjande verkan, 5) hög infraljudnivå försämrade prestationen, speci-

ellt efter en viss tid, troligen pga trötthet eller sömnighet, 6) ingen

interaktion mellan buller och vibrationer, 7) interaktion mellan infraljud

och vibrationer för sekundäruppgiften (hastighetshållningen) i ett efter-

försök utan störning, 8) hög vibrationsnivå förbättrade en av infraljud

nedsatt prestation 9) buller och infraljud interagerar i de båda kontinuer-

liga uppgifterna. Samtliga dessa resultat är signifikanta på 5%-nivån.

I två simulatorstudier har Grether et al (1971, 1972) studerat den samlade

inverkan på styrprestationen av vibration, buller och värme. Försöksper-

sonerna hade att utföra en första ordningens kompensatorisk styruppgift i

två dimensioner samtidigt med en valreaktionsuppgift och en röstkommu-
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nikationsuppgift. Störfaktorerna var 5 Hz vertikal acceleration vid i0,3 g,

85 och 105 dB buller och temperaturerna 22 resp 49°C. Vid den första

studien (Grether et al, 1971) gav vibrationer den största prestationsned-

sättningen. Resultatet var för vertikal styrning signifikant skild från en

kontrollsituation utan vibration resp från buller (p<0,0l) och även från

värme (p<0,05). För horisontell styrning var signifikansnivån i samtliga

fall p<0,0l. Kombinationen av vibration, buller och värme gav ingen ökad,

möjligen minskad, styrprestationsnedsättning relativt den som orsakades

av enbart vibration. Det var i alla händelser helt klart att det inte fanns

någon additiv eller synergistisk interaktion mellan de tre stressvariab-

lerna.

Den andra studien (Grether et al, 1973) genomfördes eftersom den ovan

refererade studien hade antytt en möjlig antagonistisk interaktion mellan

vibration, buller och värme. Även vid denna studie erhölls den största

prestationsnedsättningen och förlängningen av valreaktionstiden vid expo-

nering för enbart vibrationer. Den minsta prestationsnedsättningen rela-

tivt kontrollsituationen erhölls vid kombination av de tre stressfaktorena.

Den i den första studien antydda antagonistiska interaktionen mellan

vibration, buller och värme anses därmed vara bekräftad. Man påpekar

slutligen att det inte varit möjligt att eliminera inverkan aveventuell

skillnad i motivation mellan de olika fallen.

Lewis och Griffin (l978a) påpekar att buller, värme och sömnbrist, som

ickespecifika stressfaktorer, kan påverka vissa typer av prestation även

om mekanismerna bakom detta inte är särdeles välkända. Broadbent

(1963) har sålunda presenterat data som antyder att buller är en översti-

mulerande faktor medan sömnbrist är en understimulerande sådan varvid

dessa effekter tar ut varandra. Värme däremot synes nedsätta prestatio-

nen genom en separat mekanism och producerar andra effekter än de

övriga stressfaktorerna. För att slutligen något beröra olika störfaktorers

inverkan på den mentala prestationen refereras Sandover och Champion

(1984) vilka hävdar att vibrationer och buller, ensamma eller i kombina-

tion, kan påverka den cognitiva prestationen. Graden av inverkan beror

troligen på uppgifterns art, störningens intensitet, vibrationens vågform

och experimentets varaktighet. Den relativa intensiteten hos buller och
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vibration kan också påverka prestationsändringen. I de fall två stressorer

har subtraktiv interaktion är det kanske möjligt att finna en optimal

relation mellan de två som maximerar den subtraktiva effekten. Intuitivt

förefaller det Sandover och Champion rimligt att anta att om en speciell

kombination av buller och vibration för en viss person känns balanserad,

dvs de två stressfaktorerna ger ekvivalenta obehagsupplevelser, är det

kanske den kombinationen som ger den minsta påverkan på cognitiva

processer, och därför är den kombination som är den mest troliga att ge

subtraktiva effekter. Det viktiga resultatet av det av Sandover och

Champion redovisade experimentet, som var en rent mental uppgift att

lösa under exponering för vibration eller buller eller en kombination av

dessa båda stressfaktorer, var enligt författarna att den observerade

prestationen i de kombinerade experimenten inte skilde sig signifikant

från resultatet i kontrollförsöken utan störning. Prestationen påverkades

endast i de fall bara en störfaktor verkade. Om det i denna studie funna

resultatet att enskilda störfaktorer verkande separat nedsätter prestatio-

nen medan en kombination av dem återställer prestationen är sann,

antyder det att fordonskonstruktörer i framtiden bör tillse att ingen

miljöfaktor i fordonet dominerar över någon annan.

9 DISKUSSION

Som inledningsvis anförts kan vibrationer tänkas påverka människans

prestationsförmåga på flera sätt varav de viktigaste torde vara en rent

mekanisk interferens med manupulativa uppgifter samt olika former av

synstörning. Vidare är en påverkan på det centrala nervsystemet tänkbar.

Graden av påverkan bestäms av vibrationens frekvens, intensitet, riktning

och varaktighet.

Det övervägande fletalet studier av inverkanav vibrationer på människans

prestationsförmåga har också avsett styrprestation, synskärpa och reak-

tionstid, där den sistnämnda bör avslöja eventuell inverkan på det centrala

nervsystemet. Studierna, som huvudsakligen behandlat sinusoidala eller

möjligen periodiska vibrationer och dessutom innefattat utförandet av

arbetsuppgifter av på fordonsförare svårtillämpbar art, har i vissa fall
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givit tämligen varierande resultat. Trots dessa tillämpningssvårigheter

kan vissa för förare av landsvägsfordon generella slutsatser dras.

Det råder sålunda tämligen allmän enighet om att det för prestationsför-

mågan mest skadliga frekvensområdet är 4-5 Hz i vertikalled och 1-2 Hz i

de två horisontella riktningarna. Orsaken till att 4-5 Hz är mest störande

vid exponering för vertikal vibration är att flera interna organ i människo-

kroppen har sina resonansfrekvenser just i detta frekvensområde. Vibra-

tionsexcitation vid dessa frekvenser leder då till stora interna relativrö-

relser hos dessa organ. Varför detta faktum i sin tur leder till nedsatt

styrprestation har inte klart fastlagts men det är tänkbart att medvetan-

det om dessa stora interna rörelser har en distraherande verkan och att

försöken att dämpa rörelserna medför en allmän anspänning av muskulatu-

ren med verkan att det blir svårare att behärska av finmotoriken beroende

manupulativa rörelser. Någon förklaring till prestationsnedsättningen i

frekvensområdet 1-2 Hz vid exponering för horisontell vibration har inte

påträffats i litteraturen men Dr Dupuis vid Institut för Arbeits-und

Sozialmedizin i Mainz, Västtyskland har vid privat kommunikation anfört

som sin uppfattning att detta beror på människokroppens överföringskvot

vid dessa frekvenser snarade än på resonanser. Med överföringskvot avses

enlig svensk standard 55-150 (1980) "Det dimensionslösa förhållandet

mellan svarsamplituden hos ett system i fortfarig påtvingad vibration och

den exciterande amplituden. Förhållandet kan avse krafter, förskjut-

ningar, hastigheter eller accelerationer." Orsaken till den nedsatta presta-

tionen vid dessa frekvenser skulle sålunda vara att den exciterande

vibrationen utan nämnvärd dämpning överförs direkt till människokrop-

pens olika delar.

Den i ett landsvägsfordon förekommande vibrationsmiljön är givetvis inte

sinusoidal eller ens periodisk utan stokastisk och frågan uppkommer då i

vad mån olika på studier av sinusoidala eller periodiska vibrationer vunna

resultat kan vara tillämpbara på en verklig fordonsmiljö. Meningarna om

detta är mycket diversifierade. Vissa forskare anser sålunda att stokas-

tiska vibrationer är mindre prestationsnedsättande än sinusoidala pga att

resonanssvängningarna hos kroppens olika organ inte blir lika renodlade. Å

andra sidan har åtminstone en studie påvisat prestationsnedsättning vid
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stokastisk vibration med en intensitet motsvarande en tiondel av vad som

i andra studier har erfordrats för att åstadkomma prestationsnedsättning

för sinusoidal vibration vid 5 Hz. Slutligen finns även studier vars resultat

antyder att någon skillnad i prestationsnedsättning mellan de olika vibra-

tionsformerna inte finns. Eftersom det presenterade motivet för att

randomvibrationer skulle vara mindre prestationsnedsättande än sinusoidal

vibration med samma intensitet förefaller vara plausibel och några motiv

för att det omvända förhållandet skulle råda eller att de två vibrations-

formerna skulle vara likvärdiga inte har presenterats får det förstnämnda

alternativet tillsvidare, i avvaktan på ytterligare forskningsresultat, till-

skrivas viss trovärdighet. Det bör emellertid påpekas att det har lanserats

åtminstone en teori för översättning av inverkan avrandomvibration till

inverkan av sinusoidal vibration. Några försök att verifiera teorins giltig-

het, utöver förslagsställarens egna, har emellertid inte påträffats i

litteraturen.

Uppfattningarna om vid vilken vibrationsintensitet nedsättning av styr-

prestationen börjar göra sig påmind varierar betydligt mellan olika

forskare. En forskare anser sig sålunda ha observerat en begynnande

prestationsnedsättning vid 0,05 g RMS medan en annan inte fann någon

sådan vid 0,248 g RMS. Flera studier har dock påvisat signifikant

styrfelsökning vid vertikal acceleration 0,14L g RMS och 5 Hz. Mätningar

av vertikal förarsätesacceleration i olika bussar, rapporterade av Mag-

nusson (1982), visar att accelerationsnivån endast i yttersta undantagsfall

uppgår tll 0,05 g RMS och då vid det lägre, och för vertikal helkropps-

acceleration mindre känsliga området, 1-2 Hz. Dessa mätningar visar

vidare att bussar normalt uppvisar två accelerationsmaxima för vertikal

sätesacceleration, det ena vid 1-2Hz och det andra vid 8-10 Hz och med

en låg accelerationsnivå vid det kritiska frekvensområdet 4-5 Hz.

Vad avser vibrationens riktning har endast ett fåtal studier av inverkan av

horisontella accelerationer på prestationsförmågan påträffats och dessa

med något motstridande resultat. Sådana studier har vidare oftast avsett

kombinationer av flera accelerationsriktningar samtidigt. Olika metoder

att väga samman inverkan av olika vibrationsriktningar har presenterats,

bl a i ISO 2631, men underlag för någon mera slutgiltig uppfattning i

denna fråga saknas fortfarande.

VTI RAPPORT 346



Bilaga 5
Sid 36

Inverkan på människan av stöt har studerats, men vid stötnivåer som

normalt inte torde förekomma i landsvägsfordon. En angelägen forsknings-

uppgift i detta sammanhang torde vara att studera inverkan på fordons-

förares prestationsförmåga av de longitudinella stötar som kan före-

komma i dragbilar med påhängsvagn.

ISO 2631 anger i sin nuvarande form ett tidsberoende hos prestationsför-

mågan under inverkan av vibration. Senare tiders forskning anses emeller-

tid ha påvisat att ett sådant tidsberoende inte existerar och ett revisions-

förslag under utarbetatande innehåller inte heller något sådant tidsbero-

ende. Den gängse uppfattningen är numera att en prestationsnedsättning

till följd av vibrationer uppkommer omedelbart vid vibrationsexponering-

ens början, om vibrationen har tillräcklig intensitet, och ökar med ökande

accelerationsamplitud oberoende av frekvensområde.

En ökad prestationsnedsättning pga trötthet kan enligt vissa forskare

uppkomma vid långtidsexponering medan andra inte funnit något sådant

tidsberoende ens vid exponeringstider upp till tre timmar. Orsaken härtill

kan vara en med ökande exponeringstid ökande inlärning av den aktuella

uppgiften vilket då skulle kunna maskera en med ökande trötthet mins-

kande prestationsförmåga. En annan studie där två grupper fick utföra

samma uppgift, den ena gruppen under inverkan av vibrationer och den

andra utan vibrationer, gav dock till resultat att båda gruppernas presta-

tionsförmåga nedsattes lika mycket över tid vilket sålunda visar att det

var uppgiften snarare än vibrationerna som var prestationsnedsättande.

Trots att det finns forskningsresultat som anses visa att vibrationer

nedsätter prestationen över tid mera än vad som skulle varit fallet i'

motsvarande situation utan vibrationer torde dock numera den vanligaste

uppfattningen vara den att det finns föga stöd för antagandet att

prestationsnedsättningen över tid under inverkan av vibrationer skulle

skilja sig från motsvarande utan vibrationer.

Sinusoidal vertikal vibration med frekvensen 3 Hz har dock påvisats ha en

sövande verkan vilket eventuellt kan ha betydelse i fordonsmiljö eftersom

de låga frekvenserna där är dominerande, om än maskerade av omgivande

frekvenser. Samtidigt anses av vissa forskare vertikal vibration vid
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frekvensen 5 Hz vara stimulerande och den sammanlagda effekten av

inverkan av dessa frekvenser kan vara svår att avgöra. Med undantag för i

vissa lastbilar av äldre typ torde synstörning pga vibrationer inte innebära

några problem i landsvägsfordon. En ökande användning av fjädrande

förarhytter med åtföljande lägre egenfrekvens torde komma att undanröja

även detta eventuella problem.

Med få undantag är inom området verksamma forskare överens om att

vibrationer inte har någon inverkan vare sig på enkel reaktionstid eller på

valreaktionstid vid 1 landsvägsfordon förekommande frekvenser och vibra-

tionsnivåer. Detta är i överensstämmelse med att vibrationer inte anses

kunna ha någon inverkan på det centrala nervsystemet.

Med ett undantag har samtliga de interaktionsstudier som kunnat lokalise-

ras avsett vibrations- och bullernivåer vida överstigande dem förekom-

mande i normala landsvägsfordon varför resultaten, om än intressanta

från vetenskaplig synpunkt, är av föga värde vid ett försök att bedöma de

olika miljöfaktorernas interagerande verkan i t ex en buss. Den enda

studie vars resultat kan anses vara relevant i här aktuellt sammanhang

avser en vid VTI tidigare genomförd simulatorstudie i en bussliknande

miljö och med arbetsuppgifter liknande dem som förekommer vid busskör-

ning. Resultatet av denna studie antyder att såväl vibrationer som buller

har en prestationshöjande inverkan, motverkande en av infraljud nedsatt

prestation.

De vid litteraturstudien funna forskningsresultaten tillsammans med re-

sultaten från mätningar i bussar antyder att någon av vibrationer förorsa-

kad prestationsnedsättning i moderna bussar egentligen inte är att för-

vänta. Dock måste beaktas att de redovisade studierna endast delvis är

tillämpbara på en i verkliga landsvägsfordon förekommande vibrations-

miljö och framför allt att de arbetsuppgifter försökspersonerna haft att

utföra vid studierna endast i undantagsfall kan betraktas som relevanta

för bussförarens arbetsmiljö. Eftersom många studier vidare antytt att

resultatet kan vara mera beroende på arbetsuppgiftens art än den miljö

vars inverkan skulle studeras kan konstateras att en mera hållfast

uppfattning om inverkan av vibrationer på bussförares prestationsförmåga
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måste grundas på ytterligare studier. En sådan studie bör lämpligen liksom

den ovan nämnda tidigare studien vid VTI få formen av en simulatorstudie

där bussförarens arbetsmiljö i alla dess enskildheter så vitt möjligt

efterbildas och där de arbetsuppgifter som studeras i största möjliga mån

liknar sådana vid normal busskörning förekommande.
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SIKT I BUSS

av Håkan Alm

SAMMANFATTNING

I följande kapitel behandlas bussförares siktkrav samt regler från

Trafiksäkerhetsverket (TSV) och rekommendationer från Svenska

Lokaltrafikföreningen (Normbuss) vad gäller sikt i buss. Vi genomför en

problemanalys för sikt i buss och föreslår ett antal funktionella regler för

att förbättra sikten i framtidens bussar. Kapitlet avslutas med förslag till

framtida forskning vad gäller sikt i buss.

En slutsats av detta kapitel är att siktkraven i en buss beror på samspelet

mellan trafikmiljön (allt utanför bussen), trafikuppgiften (den uppgift fö-

raren ska lösa i trafikmiljön) och föraren själv. Vad som är bra eller dålig

sikt beror alltså på dessa tre faktorer.

Regler (TSV) och rekommendationer (Normbuss) beträffande sikt i buss är

enligt vår mening tämligen knapphändiga.

De största siktproblemen i dagens bussar gäller sikten åt sidorna (speciellt

höger sida) och sikten bakåt.

Vi föreslår ett antal funktionella regler för attförbättra sikten i morgon-

dagens bussar. Dessa regler anger vad föraren bör kunna göra i bussen,

från förarplatsen (exempelvis, se en omkörande bil under hela omkörnings-

manövern).

Vår kunskap om sikt i fordon och siktens betydelse för förarens arbets-

situation, är i dag bristfällig. För att öka den kunskapen krävs ytterligare

forskning och vi skisserar ett antal möjliga inriktningar för en sådan

forskning i slutet av detta kapitel.

VTI RAPPORT 346



Bilaga 6
Sid 2

1 INLEDNING

En självklar förutsättning för ett trafiksäkert framförande av en buss är

att föraren har tillräckligt god sikt i bussen. Exakt vad innebär då "till-

räckligt god sikt"? En rimlig :förutsättning är att föraren kan se andra

fordon, cyklister, fotgängare mm., som befinner sig i bussens närhet. Fö-

raren måste även kunna avgöra riktningen och hastigheten hos dessa for-

don, cyklister, fotgängare etc.

2 TRAFIKMILJÖNS BETYDELSE

Trafikmiljön, dvs trafikintensiteten, antalet korsande vägar, antalet reg-

leringar av trafiken etc., har betydelse för förarens behov av sikt. Förare

av buss på lågt trafikerad landsväg respektive i hektisk stadstrafik har

olika behov av sikt.

3 TRAFIKUPPGIFTENS BETYDELSE

Trafikuppgiften, dvs vad föraren ska göra i en viss trafikmiljö, har även

betydelse för förarens behov av sikt. Om föraren enbart ska köra igenom

ett visst område, utan att stanna, så är detta möjligt att genomföra med

vissa krav på sikt. Om föraren kör samma sträcka, men måste stanna ofta,

och dessutom backa med bussen, så innebär det mycket skärpta siktkrav.

4 FÖRARENS BETYDELSE

Bland bilförare finns olika sätt att köra bil, och samma gäller sannolikt

för bussförare. Vi bör alltså kunna räkna med att olika förare har olika

behov av sikt, beroende på körvana, körstil, hur bekant trafikmiljön är

etc.
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5 SIKTKRAV

Vilka krav man bör ställa på sikt i buss beror alltså på samspelet mellan

trafikmiljön, trafikuppgiften och föraren. Dessutom är det rimligt att

anta att framtida trafikmiljöer och trafikuppgifter kan komma att skapa

nya krav vad gäller sikt i buss.

För att klara av dessa olikartade och även oklara krav borde bussen vara

försedd med obehindrad sikt, runtom. Eftersom detta inte är möjligt, så

måste vi acceptera vissa sikthinder. Med sikthinder avser vi här allt som

stör eller förhindrar förarens möjligheter att ta in information från om-

givningen, exempelvis vindrutestolpar, lister på vindrutor, smutsiga, re-

piga eller nedisade rutor mm.

Två problem måste då lösas, nämligen hur stora sikthinder kan accepteras,

och var bör dessa vara placerade?

Innan vi angriper dessa två problem så ska vi kort belysa regler och re-

kommendationer som direkt eller indirekt berör sikt i bussar.

6 REGLER BETRÄFFANDE SIKT

Trafiksäkerhetsverket (TSV) har inga regler som direkt reglerar sikt i bus-

sar. Däremot har TSV regler som berör rutor och backspeglar, anordningar

som har betydelse för förarens sikt. Vad gäller rutor föreskriver TSV föl-

jande:

"Ruta inklusive eventuellt färgskikt eller film skall i förarens siktfält ha

en ljusgenomsläpplighet i båda riktningarna av minst 75% för vindruta och

minst 70% för annan ruta" (Trafiksäkerhetsverket, 1985).
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7 REKOMMENDATIONER BETRÃFFANDE SIKT

Normbuss (1985) anger att siktförhållandena på förarplatsen skall vara

sådan att siktvinkeln uppåt är minst 18° och nedåt minst 35°. Den av

hörnstolpen skymda siktvinkeln får vara maximalt 90.

8 REGLER BETRÄFFANDE BACKSPEGLAR

Enligt grundregler i Vägtrafikförordningen (1951) framgår att bil skall

vara försedd med "backspegel, så placerad, att föraren med densamma

kan iaktta den bakomvarande trafiken;..."

För personbil, buss och lastbil av 1986 eller senare års modell gäller att

backspeglar skall vara av typ som godkänts enligt BCE-reglemente 46

(1967) och uppfylla kraven som följer nedan:

Backspegeln skall vara inställningsbar. Inre backSpegel skall kunna instäl-

las från förarplatsen och utan hjälp av verktyg. Inställningen får inte

kunna ändras på grund av fordonets normala skakningar.

Backspegel skall återge den reflekterande bilden tydligt och utan nämn-

värd förvrängning.

Backspegels färgåtergivning skall vara sådanatt i trafiken förekommande

ljussignaler och tecken kan identifieras i spegeln.

Backspegelns reflekterande yta skall vara plan eller svagt konvex. Ytans

krökningsradie skall vara minst 800 mm.

Backspegel, inklusive fästanordning, skall ha avrundade kanter med en

krökningsradie av minst 2,5 mm."

Vidare finns bestämmelser angående montering av backspegel på buss:

"Siktfältet skall vara sådant att vägen kan överblickas på en bredd av

minst 2,5 m, räknat utåt frånett vertikalplan som är parallellt med for-
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donets mittlinje och som tangerar fordonets vänstra sida, på ett avstånd

av 10 m från förarens ögonpunkter och vidare bakåt, mätt enligt ECE-

reglemente 46 (1967; punkt 16.5).

Siktfältet skall vara sådant att vägen kan överblickas på en bredd av

minst 3,5 m, räknat utåt från ett vertikalplan som är parallellt med fordo-

nets mittlinje och som tangerar fordonets högra sida, på ett avstånd av 30

meter från förarens ögonpunkter och vidare bakåt, mätt enligt ECE-

Reglemente 46 (1967; punkt 16.5). Dessutom skall vägen kunna överblickas

på en bredd av minst 0,75 m från en punkt 4 m bakom förarens

ögonpunkter, mätt enligt BCE-Reglemente 46 (1967; punkt 16.5).

Utvändig backspegel skall vara monterad innanför fordonets yttre be-

gränsningsplan eller kunna fällas huvudsakligen innanför detta plan. Kra-

vet på fällbarhet anses uppfyllt av spegel som är godkänd enligt ECE-

reglemente 46 (1967) eller om spegeln fälls undan då den framifrån eller

bakifrån utsätts för en kraft parallellt med fordonets längdaxel av 250 N."

9 REKOMMENDATIONER BETRÄFFANDE BACKSPEGLAR

Normbuss (1985) anger följande rekommendationer vad gäller backspeglar:

För backspegel invändigt gäller: "Snett till höger ovanför förarplatsen

uppsätts en ställbar invändig backspegel 180 gånger 360mm av fabrikat

Cipa, typ 50953, eller liknande.

För invändig bevakning av mitt- och bakdörrar skall en spegel med cirka

300 mm diameter kunna monteras vid dörren/ arna.

Eluppvärmda utvändiga backspeglar av fabrikat Cipa, typ 51 219 B, eller

motsvarande skall monteras på såväl höger som vänster sida. Den högra i

vindrutans övre del (210 cm från marken till spegelns undre kant) och den

vänstra i förarfönstrets nedre del (Normbuss, 1985; bild 13).
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För vissa busstyper, där större backspeglar kan accepteras, skall back-

speglar av fabrikat och typ, som anges i anbuds/beställningsspecifikatio-

nen, kunna monteras.

Backspeglar skall placeras så, att föraren har fri sikt i hela spegelytan (i

den högra även vid öppen framdörr) och att speglarnas innerkant skall

vara ca 25 mm utanför vagnssidans yttersta del.

Från förarplatsen ställbara utvändiga backspeglar skall kunna monteras.

(Specialutrustning för långfärdsbussar)"

De regler och rekommendationer som anges av TSV och i SLTFs Normbuss

är som synes tämligen knapphändiga. Normbuss anger i vissa fall vilket

fabrikat som man anser godtagbart när det gäller speglar. Däremot går

man inte in på vilka siktproblem som föraren har, och vad som krävs för

att lösa dessa. Ett första steg i denna riktning innebär att man genomför

en problemanalys beträffande sikt i buss.

lO PROBLEMANALYS VAD GÄLLER SIKT I BUSS

De två frågor som här ska analyseras är: a) hur stora sikthinder kan

accepteras, och b) var i förarens synfält bör dessa sikthinder vara place-

rade?

ll SIKTHINDERS STORLEK

Sikthinder i bussar har oftast en vertikal utsträckning (exempelvis vindru-

testolpar). Föraren av bussen har två ögon, med ett normalt pupillavstånd

av ca 6 cm. Detta innebär att vertikala sikthinder som har en bredd

mindre än 6 cm, inte ger upphov till döda vinklar. Men, eftersom föraren

vanligen upptäcker små objekt i det perifera synfältet, inom en sektor av

ca 30° från synriktningen (se figur 1 nedan) så torde ett pupillavstånd av 5

cm vara mer lämpat som dimensionerade faktor.
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Slutsatsen här blir alltså att vertikala sikthinder bör vara så smala som

möjligt, och helst ej bredare än 5 cm. Ju närmare föraren ett vertikalt

sikthinder är placerat, desto viktigare är det att det görs så smalt som

möjligt (ett sikthinder placerat nära föraren ger upphov till en större blind

sektor än när samma sikthinder är placerat på längre avstånd).

Blicluiktning
mkt framåt

A

   

ger'
a. =52 MmPupülamåndm (en mm)

Figur 1 Stolpe som inte ger sikthinder

12 SIKTHINDERS PLACERING

Frågan om var i förarens siktfält sikthinder bör vara placerade kan ej ges

ett vetenskapligt underbyggt svar. Vi har här att göra med ett samspel

mellan trafikmiljö, trafikuppgift och förare. Att närmare kartlägga detta

samspel skulle kräva en stor forskningsinsats. Vi får alltså nöja oss med

att ge vissa riktlinjer, baserade på antaganden om förarens siktbehov.

I nedanstående figur (figur 2) redovisas schematiskt bussens avgränsning,

förarens ögonposition, blinda sektorer (mörka) samt de olika sektorerna

för förarens sikt.
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Sektorn framåt åskådliggör det område från vilket föraren inhämtar infor-

mation från trafikmiljön framför bussen vid normal körning (körning på

landsväg, eller mellan korsningar i stadstrafik).

Från sektorerna åt vänster och höger sida hämtar föraren information om

den fasta trafikmiljön nära fordonet och om medtrafikanter i korsningar,

vid omkörning, vid infart till och utfart från hållplatser.

Sektorerna bakåt höger och vänster är den del av trafikmiljön som föraren

får information om via backspeglarna.

Framåt
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Figur 2 Exempel på förarens blinda sektorer i buss
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13 SIKTEN FRAMÄT

Den del av trafikmiljön ur vilken föraren kontinuerligt tar in information

är sektorn i och omkring färdriktningen, dvs synfältet rakt fram, plus,

minus 30°. Sikthinder i denna sektor bör undvikas i största möjliga ut-

sträckning. Objekt på långa avstånd upptar nämligen mycket liten synvin-

kel. (För bussar som framförs med hög hastighet, exempelvis landsvägs-

bussar, kan detta bli speciellt kritiskt). Sikthinder i denna sektor bör vara

så fåsom möjligt, och så smala som möjligt (helst <5cm). Sikten framåt i

bussen kan betecknas som god, med två undantag. Föraren kan ha svårt

att avgöra hur nära intill trottoarkanten som han/hon lyckats manövrera

bussen. Speciellt för äldre passagerare är det av största vikt att bussen

kan angöra så nära trottoarkanten som möjligt. En undersökning av

säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken (VTI och Kollektivtrafikbered-

ningen, 1984; sid 27) har visat att på och avstigning orsakar problem för

äldre, just av den orsaken att bussen ofta inte kommer tillräckligt nära

trottoarkanten. För att underlätta detta bör rutan fram vara nerdragen på

höger sida. Ett annat problem är att ett föremål, eller ett barn med en

längd av 100 cm kan befinna sig omedelbart framför bussen, utan att

synas. Sikten rakt fram, på mycket nära håll är inte bra. Instrumentbrä-

dans övre kant bör kunna sänkas något.

I vissa bussar kan sikten framåt/uppåt vara onödigt bra, dvs den höga

vindrutan ger nackdelar i form av sämre klimatkomfort genom solinstrål-

ning. Däremot knappast några fördelar, jämfört med normalutförandet.

14 SIKTEN ÅT VÄNSTER

Den vänstra vindrutestolpen är vanligtvis placerad ungefär 30° från föra-

rens blickriktning rakt fram. Vänstra backspegeln är vanligtvis monterad i

anslutning till vindrutestolpen, och ses genom sidorutans främre del.

Backspegeln och vindrutestolpen utgör här ett sammanhängande sikthinder

för föraren, snett framåt vänster. Backspegeln ska vara placerad så lågt

så att den kan ses mot den närmaste vägmiljön som bakgrund.
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Bakom vindrutestolpen finns förarens vänstra sidoruta. Denna är ofta ver-

tikalt delad och öppningsbar. Delningen i sidorutan utgör ett sikthinder

som bör ges så begränsad utbredning som möjligt.

Bakom sidorutan avgränsas förarrummet mot passagerar utrymmet av en

ej genomskinlig skiljevägg. Denna sidovägg avskärmar effektivt föraren

från all visuell information från sidorutorna bakom väggen. Denna vägg

bör flyttas bak, eller vinklas så att föraren får större möjligheter till sikt

i denna sektor.

Det största problemet som i dag föreligger i sektorn åt vänster sida är att

föraren har otillräcklig sikt snett bakåt vänster. Detta skapar problem

särskilt vid filbyten, utkörning från hållplatser, vid motorvägspåfarter,

samt i övrigt vid korsningar med sneda anslutningsvägar. Ett annat prob-

lem är att ett föremål med en längd av 100 cm (exempelvis ett S-årigt

barn) kan befinna sig i omedelbar närhet av bussens vänstra sida, i områ-

det från fronten till hjulhuset, utan att föraren kan se detta barn.

För att klara detta siktproblem fordras en kombination av åtgärder som

omfattar dels sidorutans avgränsning bakåt/nedåt, och även åtgärder vad

gäller backspegelns synfält.

15 SIKTEN ÅT HÖGER

Den högra vindrutestolpen tillsammans med dörrarna och den bakre dörr-

stolpen upptar en sektor i förarens synfält åt höger som omfattar ett

område från ca 60° till mellan 1000 - 1300 från förarens blickriktning rakt

fram. Detta varierar något, beroende på om bussen har en eller två fram-

dörrar. I denna sektor (åt höger sida) måste föraren inhämta information

speciellt vid körning i korsningar, samt i stadstrafik i övrigt. Sektorn inne-

håller ett flertal stora sikthinder, exempelvis vindrutestolpen, dörrens

eller dörrarnas ej glasruteförsedda delar, bakre dörrstolpen. I sektorn från

vindrutestolpens avgränsning mot vindrutan till bakre dörrstolpens av-

gränsning mot den främsta sidorutan, kan förhållandet mellan förarens

sektor för fri och skymd sikt beräknas. Förhållandet:
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Sektorn för fri sikt

 

ska anta ett så stort värde som möjligt.
Sektorn för skymd sikt

Detta förhållande har beräknats för ett litet antal bussar. Det lägsta vär-

det som uppmättes var 0,6. Detta visar att sikten i denna viktiga sektor

till stor del kan vara skymd, vilket naturligtvis är klart otillfredsställande.

Sikten i denna sektor bör alltså förbättras radikalt. I det sammanhanget är

det värt att notera att två separata sikthinder ger föraren bättre sikt än

ett sammanhängande (under förutsättning att sikthindrets bredd är kon-

stant). Detta beror på att:

a) Förarens ögon befinner sig på ett visst avstånd från varandra. Detta

innebär att sikthindrets bredd kan minskas med det dimensionerande (5

cm) ögonavståndet vid beräkning av hindrets effektiva blinda sektor.

Ju fler separata sikthinder, desto större delav sikthindrens samman-

lagda utbredning kan då subtraheras.

b) Ju bredare sikthinder, desto större sannolikhet föreligger att objekt

och händelser i trafikmiljön döljs för föraren.

Förarens sikt snett bakåt, genom den högra, främsta sidorutan, utgör ett

problem. Föraren sitter långt från denna ruta, samtidigt som rutans nedre

avgränsning ligger relativt högt övervägbanan. Detta innebär att föraren

inte kan ha fullgod uppsikt över låga fordon, eller kortväxta trafikanter

utanför backspegelns synsektor snett bakåt. Sikten i denna sektor bör

alltså förbättras, till exempel genom en mer neddragen ruta, och en för-

bättrad yttre backspegel.

Problemet med sikten snett bakåt höger skapas bland annat av att föra-

rens sikt genom de högra sidorutorna skyms av stolsryggar och passage-

rare. Hur bussar bör vara konstruerade i detta avseende för att tillfreds-

ställa förarens behov av sikt i denna sektor bör bli föremål för framtida

studier. En lösning skulle kunna vara att utveckla bättre backspeglar.
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16 SIKTEN BAKÅT

Sikten rakt bakåt är problematisk. Förarens möjligheter att överhuvudta-

get upptäcka något rakt bakom bussen får ses som mycket begränsade.

Om förare av bussar överhuvudtaget ska tillåtas att backa med bussen

(utan hjälp av någon person utanför bussen) i framtiden, så måste sikten

rakt bak förbättras avsevärt.

Funktionella regler för sikt i buss. Vad gäller specifikationen av sikt i

bussar är det vår åsikt att regler av funktionell natur är att föredra. Med

funktionella regler avses regler som anger vad som bör kunna utföras,

utan att specificera exakt hur detta ska genomföras. Reglerna lämnar

alltså fältet fritt för konstruktörer och innovatörer att hitta olika lös-

ningar. Förhoppningen här är attom bussar förbättras i den riktning som

anges av följande funktionella regler, så finns möjligheter att nedbringa

antalet olyckor och olyckstillbud där bussar är inblandade. Men, av tidi-

gare erfarenhet vet man att förändringar i någon aspekt av exempelvis ett

fordon, kan leda till diverse oväntade konsekvenser. Den förbättrade sä-

kerheten och komforten i dagens bilar förefaller ha lett till att många

förare kör allt fortare, och därmed motverkar en reduktion av antalet

olyckor/olyckstillbud. Vi vill alltså betona vikten av att följa upp eventu-

ella förändringar i förares arbetsmiljö, för att få grepp om eventuella

positiva eller negativa "biverkningar".

17 FÖRSLAG TILL FUNKTIONELLA REGLER ANGÅENDE

SIKTIBUSS

En förutsättning för dessa funktionella regler är att föraren inte ska be-

höva lämna förarstolen för att klara kraven.
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18 SIKTEN FRAMÅT

I denna sektor erhåller föraren nödvändig information om trafiksituatio-

nen på nära och långt avstånd, på ochinvid vägen. God sikt i denna sektor

är naturligtvis av avgörande betydelse för säkert framförande av bussen.

Sikten i denna sektor bör vara sådan att föraren lätt kan uppmärksamma

fordon och fotgängare av alla slag, både på nära och långt håll. Föraren

bör även enkelt kunna avgöra bussens position i förhållande till trottoar-

kanten. Bland de tänkbara åtgärder för att nå detta nämner vi följande: I

en sektor i300 från förarens blickriktning rakt framåt bör inga sikthinder

finnas. Vindrutan bör helst vara välvd, för att undvika stolpar i hörnen.

Om stolpar förekommer så bör bredden på dessa ej överstiga 5 cm. Sikten

uppåt bör vara minst 18°, sikten nedåt minst 35°. Vindrutan bör även vara

neddragen på höger sida, så att föraren lätt kan avgöra avståndet till

trottoarkanten.

Vindrutetorkare och defroster bör ha sådan kapacitet att detta är möjligt

under alla tänkbara väderlekstyper, och att eventuella yttre, backspeglar i

praktiken alltid är tillgängliga.

19 SIKTEN ÅT VÄNSTER OCH SNETT BAKÅT VÄNSTER

I denna sektor inhämtar föraren nödvändig information bland annat vid

körning i väg- och gatukorsningar, vid utfart från hållplats, vid filbyte,

uppfart på motorväg, om omkörande trafik etc. Ca 75% av bussars trafik-

arbete uträttas i tätort, och bussar är, jämfört med personbilar, tre gång-

ers så ofta inblandade i personskadeolyckor vid passage genom korsningar.

Detta talar för att sikt åt sidorna är mycket viktigt ur trafiksäkerhetssyn-

punkt. Sikten i denna sektor bör vara av den kvaliteten att föraren lätt

kan uppmärksamma fordon av alla slag och fotgängare i alla tänkbara

storlekar. Föraren bör vidare enkelt kunna upptäcka fordon eller fotgäng-

are som uppehåller sig i närheten av bussens vänstra sida. Föraren bör

vidare kunna se ett omkörande fordon (i filen närmast till vänster) under

hela omkörningsmanövern. Bussens sidoruta bör helst vara fri från lister

eller andra siktbegränsande föremål. Om sådana måste förekomma så bör
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deras bredd ej överstiga 5 cm. Sidorutan bör vara så stor som möjligt i

horisontell riktning och vara försedd med anordning som möjliggör sikt

under alla typer av klimatförhållanden. När föraren tittar i vänster back-

spegel bör han i sitt maximala perifera synfält ej kunna se sidorutans

avgränsning bakåt. Detta innebär att sidorutans avgränsning bakåt åtmin-

stone bör befinna sig utanför en horisontell sektor av 1000 vid förarens

ögon, räknat från ett lodrätt plan mellan förarens ögon och backspegelns

ytterkant. Samtidigt bör backspegeln vara så utformad att när ett omkö-

rande fordon ej längre kan ses i backspegeln, ska det direkt kunna upp-

täckas i förarens perifera seende. Genom att kombinera dessa åtgärder

bör den blinda sektorn snett bakåt vänster - omfattande bl a (till vänster)

angränsande körfält kunna elimineras.

20 SIKTEN ÅT HÖGER OCH SNETT BAKÅT HÖGER

I denna sektor inhämtar föraren nödvändig information vid körning i väg

och gatukorsningar, vid in och utfart från hållplatser, vid filbyte och vid

omkörning. Sikten i denna sektor bör vara av sådan kvalitet att föraren

kan se det fordon han/hon kör om, under hela omkörningsmanövern. For-

don av alla storlekar eller fotgängare av alla storlekar som närmar sig

bussen från höger sida måste lätt kunna upptäckas. Vindrutestolpar, dörr-

stolpar bör göras så smala som möjligt. Framdörren bör utföras med mini-

mala sikthinder för att kunna ge föraren större siktytor åt höger. Föraren

bör kunna upptäcka fotgängare av alla tänkbara storlekar som befinner sig

i omedelbar närhet av bussens högra sida. Sidorutor och rutor på den

främre dörren bör vara försedda med anordning som möjliggör sikt under

alla tänkbara klimatförhållanden.

Utvändiga backspeglar bör vara elektriskt uppvärmda, och enkelt och lo-

giskt manövrerbara inifrån (från förarplatsen). De yttre backspeglarna bör

vara infällbara i karossen för att förhindra skador vid tvätt och körning

genom trånga passager. Placeringen och utformningen av backspeglar

måste även ägnas uppmärksamhet. Felaktigt placerade och/eller utfor-

made backspeglar kan orsaka luftvirvlar som i sin tur leder till att bussens

rutor blir nedsmutsade.
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21 SIKTEN RAKT BAKÅT

I denna sektor inhämtar föraren information om bakomvarande trafik mm.

Sikten i denna sektor bör vara av den kvaliteten att föraren kan se bakom-

varande fordon, eller fotgängare. Föraren bör även kunna backa, utan risk

för omgivningen, och utan hjälp av utanför stående observatör. Siktanord-

ning bakåt bör vara försedd med anordning som möjliggör sikt under alla

förhållanden.

22 SIKT INOM BUSSEN

Föraren bör kunna överblicka situationen inom bussen, avgöra om dörrar

är stängda och om passagerare hunnit sätta sig.

23 TÄNKBARA ÄTGÄRDSFÖRBÄTTRINGAR MED DAGENS

TEKNIK

Vad gäller yttre backspeglar finns i marknaden backspeglar som dels har

en plan yta, och även en kupad yta. I den kupade ytan får föraren informa-

tion om något befinner sig i detta område. I det plana området kan föra-

ren få information om fordons relativa hastighet etc. Speglar av denna typ

bör kunna förbättra förarens sikt bakåt.

Beträffande sikten rakt bakåt så finns vissa tekniska lösningar för detta.

En möjlighet är att ge föraren information via en bakåtriktad kamera. En

annan möjlighet är att bygga in ett bakåtriktat periskop, eller någon form

av spegelanordning.

24 FRAMTIDA FORSKNING BETRÄFFANDE SIKT I BUSS

För att mer noggrant belysa problemet med sikt i buss krävs ytterligare

forskningsinsatser. Vi ska kort skissera på några tänkbara inriktningar för

en sådan forskning.
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En möjlighet att få mer detaljerad information om förarens behov av sikt

vid olika typer av uppgifter och situationer är att studera förarens infor-

mationsinhämtande i detalj. Detta kan ske genom videoinspelningar av

förares beteende vid körning. Detta kombinerat med intervjuer av förare

bör kunna ge god information om vilket siktbehov som förare av bussar

har.

Ett annat angreppssätt är att man tillverkar en modell av förares arbets-

plats. I denna modell ska då finnas möjligheten att flytta balkar, variera

fönsters storlek och position mm. Förare av bussar kunde därefter få i

uppgift att arrangera arbetsmiljön (med avseende på sikt) så att den blir

så bra som möjligt. Förare av bussar skulle på så sätt få ett direkt infly-

tande över sin egen arbetsplats utformning. Mätningar och bedömningar

av sikt kan även utföras med hjälp av denna modell.

Ett tredje angreppsätt innebär att man gör noggranna studier av inciden-

ter eller olycksfall där bussar har varit inblandade. På detta sätt kan man

närmare utreda när bristande sikt har varit en bidragande orsak till inci-

denter/olyckor.

Ett fjärde angreppssätt innebär att man studerar förares ögonrörelser

(med hjälp av enspeciell ögonrörelsekamera) under körning. På så sätt kan

man utreda i vilka sektorer föraren inhämtar information. För att få reda

på vilken information föraren idealt sett skulle vilja ha, så kan man an-

vända samma teknik (registrering av ögonrörelser) när förare kör en buss

utan balkar (föraren får helt enkelt köra med ett mer eller mindre tomt

chassi). Detta skulle alltså ge kunskap om förarens informationsinhäm-

tande under ideala förhållanden. Utifrån denna kunskap skulle därefter

förarhytten utformas. Det är naturligtvis möjligt att kombinera dessa

olika metoder på diverse sätt. Gemensamt för alla metoder är att de

kräver tämligen stora insatser av tid och arbete för att genomföras på ett

bra sätt.
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BELYSNING BUSS

av Gabriel Helmers

SAMMANFATTNING

Avsnittet behandlar översiktligt vad man bör tänka på vid utformning av

bussens belysning dels med avseende på ljuskällor, ljuskällornas avskärm-

ning och de belysta ytornas reflexionsegenskaper.

Belysningen måste utgå från förarens behov av att kunna se. Från denna

utgångspunkt har förbättringar föreslagits under följande rubriker:

Belysning av vägen i färdriktningen i området framför bussen

- Belysning i området alldeles bakom bussen

- Belysning av utrymmet i området närmast bussens högra sida i anslut-

ning till stopp vid hållplats

- Belysning av området kring bussens ingångs- och utgångsdörr(-ar)

- Belysning av bussens interiör

- Belysning av förarplatsen.

Framställningen bygger på uppfattningen att en god belysning endast kan

skapas genom att samtidigt beakta ett antal samverkande faktorer. Belys-

ningsdesignern bör därför vägledas av lämpliga tumregler och erfarenhet

och inte av bindande detaljregler.
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1 INLEDNING

Utgångspunkten för detta arbete är, att en god visuell förarmiljö, dvs en

förarmiljö, som uppfyller de krav på att kunna se som föraruppgiften stäl-

ler, skapar förutsättningar dels för en säkrare trafik och dels för ökad

förarkomfort.

Med belysning menar vi här främst användning av ljuskällor i eller på

bussen med avsikt att skapa goda förutsättningar för föraren att se det

han/hon bör se i ljuset från bussens ljuskällor. Detta skiljer begreppet

belysning från användningen av ljuskällor för att synas (t.ex. halvljus på

dagen) eller för att meddela avsikter (t.ex. blinkersignal) eller för att

meddela en pågående förändring (t.ex. bromsljus).

Begreppet belysning inbegriper här också solbelysning då denna orsakar

bländning och störande reflexer i paneler o dyl.

Den avgränsning av begreppet belysning, som gjorts ovan innebär att de

problem som skapas av solinstrålning mot föraren'och förarplatsen i form

av värme inte behandlas här utan under klimatavsnittet.

En annan utgångspunkt är att vi under dagsljusförhållanden alltid räknar

med att solen är en tillräckligt bra ljuskälla. De belysningsproblem, som

tas upp nedan, är därför företrädesvis knutna till mörkertrafik.

2 FÖRARENS BEHOV AV BELYSNING

Nedan anges ett antal områden i vilka bussföraren är/bedöms vara i behov

av artificiell belysning. Vissa områden är giltiga för alla förare i motor-

fordonstrafik medan andra gäller för enbart bussförare. Instrumentbelys-

ning behandlas i förarplatsavsnittet.

- Belysning av vägen i färdriktningen i området framför bussen.

- Belysning av området alldeles bakom bussen.
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- Belysning av utrymmet i området närmast bussens högra sida i anslut-

ning till stopp vid hållplats.

- Belysning av området kring bussens ingångs- och utgångsdörr(ar).

- Belysning av bussens interiör.

- Belysning av förarplatsen.

3 ANVÄNDBART LJUS

Det är inte själva det utstrålande ljuset från ljuskällan, som föraren an-

vänder för att se. Det användbara ljuset är det ljus som reflekteras av de

olika objekt, som föraren måste se. Detta innebär bl.a. att ljuskällorna i

största möjliga utsträckning inte bör synas från förarplatsen,då direkt in-

strålat ljus mot ögat alltid orsakar en viss siktnedsättande bländning och

obehag.

Det använbara ljuset är således det reflekterade ljuset. Kvaliteten hos den

visuella miljön bestämmes då av två samverkande faktorer nämligen goda

ljuskällor och objektsytor med goda ljusreflexionsegenskaper som dess-

utom är orienterade på lämpligt sätt.

I dagligt tal säger man att ytor kan ha olika ljushet. Detta innebär att de

absorberar olika mycket av det infallande ljuset. Mörka ytor och objekt

absorberar mycket ljus och ljusa litet ljus.

Det ljus som inte absorberas reflekteras. Reflexionen kan ske på två olika

sätt nämligen diffust och speglande. En helt diffust speglande yta upplevs

lika ljus från alla riktningar den kan betraktas ifrån. Den helt speglande

ytan däremot varierar starkt i ljushet. Den har i det närmaste samma

ljushet som ljuskällan i den punkt på ytan där spegelbilden av ljuskällan

ligger. Angränsande punkter på ytan kan vara mycket mörka genom in-

spegling av mörka objekt i ljuskällans närhet.
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Det har sagts ovan att ljuskällor inte bör synas från förarplatsen. Detta

innebär två saker, nämligen:

- Ljuskällor bör vara avskärmade så att direkt ljus inte kan infalla mot

förarens ögon.

- Belysta ytor skall reflektera ljuset diffust eller vara så orienterade att

föraren inte kan se ljuskällan som en spegelbild i ytan.

Eftersom ingen yta har perfekt diffus reflexion måste den praktiska re-

geln vara att ytor i förarens omgivning skall vara så mycket diffust och så

litet speglande reflekterande som möjligt.

I vilken utsträckning olika ytor bör absorbera ljus beror naturligtvis på om

de bör synas eller ej. Ytor som inte skall synas bör vara mörka/svarta.

Detta gäller i särskilt hög utsträckning ovansidan av instrumentpaneler,

som i större eller mindre utsträckning alltid speglas i vindrutan. Ljusheten

hos ytor som bör ha god synbarhet bör väljas så, att de inte blir obehagligt

ljusa vid direkt solbelysning. Samtidigt bör man välja en ljuskälla med

lämplig styrka för belysning i mörker.

De riktlinjer för belysningen, som givits ovan, gäller generellt interiörut-

formning av fordon. Vid utformningen av förarmiljön utanför fordonet, dvs

trafikmiljön i stort, kan helt andra och ibland motsatta regler gälla. I det

fall objekt som t.ex andra motorfordon skall kunna upptäckas snabbt och

på långt avstånd är ljusa och på samma gång starkt speglande ytor att

rekommendera. Solreflexer i en ren och blank (dvs starkt speglande) bil

underlättar upptäckt. Diffust reflekterande lacker används däremot på

militärfordon för att försvåra upptäckt.

Signaler i såväl den yttre trafikmiljön som i fordonet består oftast av

ljuskällor som måste synas för att fullgöra sin informationsuppgift. Dessa

ljuskällor har dock ingen uppgift att belysa objekt för att underlätta seen-

det och behandlas därför inte vidare under detta avsnitt.
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4 _ FÖRBÄTTRING AV BUSSENS BELYSNING

4.1 Förbättring av bussens belysning i färdriktningen

 

Vår kunskap om förares sikt eller siktsträckor i mörkertrafik kan samman-

fattas enligt följande (Helmers, 1982):

- Vid körning på halvljus, vid halvljusmöte och vid helljusmöte understiger

förarens siktsträcka till hinder på vägbanan fordonets stoppsträcka vid

normala farter och väglagsförhållanden.

- Vid körning på helljus utan bländning från mötande fordon eller andra

bländkällor kan fordonet stannas inom förarens siktsträcka vid normala

farter och väglagsförhållanden.

- Oskyddade trafikanter utgör hinder som genom att bära reflex kan öka

sin synbarhet så att en fordonsförare kan stoppa fordonet före kollision

med hindret.

Den slutsats man kan dra av detta är, att fordonsbelysningen i hög ut-

sträckning borde förbättras. Detta låter sig dock inte göras då nuvarande

teknik bygger på att strålkastaren skall belysa vägen och hinder på vägen

och samtidigt begränsa det bländande ljuset mot mötande förare, som

befinner sig i samma område framför fordonet.

Det bästa vi då kan göra är att försöka optimera fordonsbelysningen med

de förutsättningar dagens teknik ger utrymme för. När det gäller bussens

strålkastarbelysning kan följande åtgärder föreslås:

- Strålkastarnas monteringshöjd bör vara så stor som möjlig inom det

godkända intervallet (50 - 120 cm).

- Halvljusstrålkastarnas inställning bör i mycket liten utsträckning få på-

verkas av bussens olika belastningsförhållanden som t.ex. antal passa-

gerare, gaspådrag och inbromsning.
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- I-lalvljusstrålkastarnas inställning bör göras med stor precision.

- Halvljusstrålkastarnas inställning skall vara stabil över rimliga service-

intervall.

- Ljusbilden hos halvljusstrålkastarna bör vara sådan att så mycket ljus

som möjligt ligger i området alldeles under ljus-mörkergränsen.

- En bred ljusbild bör väljas hos helljusstrålkastarna. Dessa kan eventuellt

kompletteras med fjärrljusstrålkastare, som har en smalare ljusbild, vid

körning på bra väg med få möten.

De rekommendationer som givits ovan gäller hel- och halvljusstrålkastare,

som tillhör fordonets obligatoriska utrustning. I handeln finns också dim-

ljusstrålkastare. Det är dock mycket osäkert om denna typ av strålkastare

kan ge föraren bättre sikt i dimma än nuvarande halvljus. Om strålkas-

tarnas monteringshöjd har betydelse för förarens sikt i dimma så tyder

allt på att ett lägre placerat halvljus skulle ge det bästa resultatet. Ett

sådant strålkastararrangemang finns redan på dagens bussar i det fall de

två reservhalvljusen monterats under de ordinarie halvljusstrålkastarna.

Under senare tid har ett extra mötesljus utvärderats (Helmers, 1983;

Morén och Olausson, 1983). Strålkastare, som bygger på den prövade idén,

kommer av allt att döma att godkännas av TSV för användning i trafiken

(Trafiksäkerhetsverket, 1986).

En optimal extra mötesljusstrålkastare skall ha en mycket skarp vertikal

ljus-mörkergräns med så litet ljus som möjligt till vänster mot mötande

trafik. Strålkastaren skall monteras till vänster på bussens front dvs mot

vägmitten och den vertikala ljus-mörkergränsen riktas mot högra vägkan-

ten som då skulle kunna belysas på ett avstånd som motsvarar strålkasta-

rens avstånd från vägkanten i meter multiplicerat med 100. Detta gäller

naturligtvis under förutsättning att vägen är rak. Strålkastaren får inte

användas då den kan blända mötande fordonstrafikanter t.ex. i högerkur-

vor.Ink0pplingen av strålkastaren skall göras av föraren vid varje möte då

situationen så tillåter.
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Den extra mötesstrålkastaren, som beskrivits ovan, förefaller vara myc-

ket lämpad för användning på buss. Bussföraren har stort behov av att

kunna upptäcka fotgängare och väntande passagerare på vägkanten eller

vid hållplatsfickor för såväl säker som komfortabel körning. Ett annat skäl

är att bussföraren som yrkeschafför kan förväntas klara av att manövrera

det extra mötesljuset på avsett sätt.

4.2 Förbättring av bussens backljus

Det tekniska problemet vid backning är inte att åstadkomma en tillräck-

ligt god belysning av området bakom bussen utan att övervinna de sikt-

problem som skapas av bussens kaross i kombination med förarplatsens

läge. När siktproblemet har fått sin lösning borde en härför lämplig belys-

ning ganska enkelt kunna ordnas. I övrigt sesiktavsnittet.

4.3 Förbättring av belysningen i området närmast bussens högra

_si_da_1

Det förefaller vara rimligt att antaga att bussföraren har behov av att ha

uppsikt över området utefter bussens högra sida i anslutning till stopp vid

hållplats. Denna uppsikt försvåras under mörker p.g.a. dålig eller obefint-

lig belysning.

Situationen skulle avsevärt kunna förbättras genom att belysa området vid

sidan av bussen till en bredd av ca 2 meter. På så sätt skulle passagerarna

som skall gå påoch av bättre kunna se var de sätter fötterna samtidigt

som föraren lätt kan förvissa sig om när han kan starta utan risk.

4.4 Förbättring av belysningen i området kring bussens ingångs-

och utgångsdörr(ar)

 

Bussföraren måste ha god uppsikt över passagerare, som är på väg in i

eller ut ur bussen. Samtidigt måste passagerarna utan svårighet kunna
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lokalisera var trappan börjar och slutar och dessutom lätt kunna urskilja

varje trappsteg, ledstänger o dyl (Transportrådet, l985a; Transportrådet,

1985bL

Eftersom bussen är ett offentligt kommunikationsmedel bör belysningen

här i så hög utsträckning som möjligt dimensioneras efter de "svagaste"

passagerargrupperna i detta sammanhang dvs gamla och/eller synskadade.

För att komma fram till så goda lösningar, som möjligt borde utvärde-

ringsförsök göras gärna i samarbete med Synskadades Riksförbund (SRF).

Belysningen inom de aktuella områdena bör naturligtvis dämpas eller släc-

kas under färd för att inte vara störande varken för föraren eller passa-

gerarna.

Vid utformningen av området kring ingångs- och utgångsdörrarna bör man

förutom val av lämpliga ljuskällor och lämplig placering av dessa särskilt

beakta att de ytor som skall synas väl måste vara ljusa.

4.5 Förbättring av bussens interiörbelysning

Interiörbelysningens uppgift är att ge passagerarna tillräcklig belysning

samt för föraren att ha uppsikt över passagerarutrymmet. Interiörbelys-

ningen skall samtidigt i så liten utsträckning som möjligt störaförarens

sikt och synprestationer när det gäller att uppfatta vad som händer i

trafikmiljön utanför bussen.

Interiörbelysningen bör därför arrangeras så att föraren inte kan se ljus-

källorna från förarplatsen varken i direkt seende eller via backspeglarna.

De objektsytor i interiören som belyses skall vara så diffust reflekterande

som möjligt eller så orienterade att det speglade ljuset inte riktas mot

föraren eller bussens vindruta.

För att förhindra störande spegling av interiören eller delar av interiören i

bussens vindruta bör denna orienteras så att endast den främsta delen av

bussens interiör kan speglas in mot föraren. Ytorna i denna del bör vara
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utförda i mörkt diffust reflekterande material och under färd helst inte

alls vara belysta.

Interiörsbelysningen bör vara av sådan kvalitet att den tillåter komforta-

bel läsning av t.ex. tidningar, böcker och annat material. På så sätt får

busspassagerarna möjlighet att kombinera resandet med sysselsättningar,

som kräver god belysning.

I den främsta delen av passagerarutrymmet är det svårt att samtidigt

tillfredställa kravet på att föraren inte skall störas av interiörbelysningen

och passagerarnas krav på läsbelysning. Förarens behov av sikt måste här

prioriteras framför passagerarnas krav på belysning.

Passagerare på längre sträckor fördriver ofta tiden genom att alternera

mellan aktiviteter, som fordrar god belysning, och vila. I dessa fall fordras

att "arbetsbelysningen" är individuellt reglerad från varje säte.

4.6 Förbättring av förarplatsens belysning

Förarplatsen bör vara utrustad med avskärmade ljuskällor, som kan belysa

de instrument- och reglagepaneler föraren önskar. Stolsreglage och förar-

utrymmets golearti bör kunna belysas på likartat sätt. Utformningen av

belysningen av förarens biljettbord och angränsande område är viktig då

den används ofta och skall betjäna såväl föraren som påstigande passage-

rare.

Vid utformningen av förarplatsens belysning är det mycket viktigt att

beakta ljuskällornas avskärmning såväl i riktning mot förarens ögon som

mot vindruta och sidoruta. Det senare för att undvika störande spegling.

En annan viktig åtgärd är att orientera de belysta ytorna så att det ljus

som speglas i ytorna inte faller in mot förarens ögon. Detta gäller _såväl

för förarplatsens ljuskällor som för solljuset.
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KOLLISIONSSÄKERHET VID FÖRARPLATSEN I BUSS

av Thomas Turbell

1 INLEDNING

De grundläggande mekanismerna för personskador på förarplatsen i bussar

skiljer sig inte från vad som gäller för t ex personbilar. En positiv faktor

för bussen är att fordonet har en stor massa men i övrigt är problemen

mer accentuerade då det saknas deformationszoner och inre skyddsanord-

ningar. De två viktigaste skadeorsakerna för en bussförare torde vara i-

slag och klämning vilka diskuteras närmare i det följande.

2 ISLAG

Den snabba hastighetsminskning (retardation) som uppstår vid en kollision

påverkar endast karossen. Alla lösa föremål, även en obältad förare, kom-

mer att fortsätta att röra sig med den ursprungliga hastigheten tills de

slår i något föremål i karossen. Vid detta islag bromsas föremålet upp,

oftast med en hög retardation vars storlek beror på hur effektivt man kan

utnyttja den bromssträcka som det träffade föremålet erbjuder.

Storleken på karossens retardation beror naturligtvis på det påkörda före-

målets massa och man kan därför utgå från att retardationerna oftast är

lägre än vadsom förekommer i personbilar. En förutsättning för att man

ska kunna utnyttja denna relativt låga retardation är att man är fixerad

till karossen med t ex ett bilbälte.

Bilbälten för förarplatser i bussar förekommer i dag i ytterst begränsad

omfattning. Det är knappast möjligt att använda konventionella bilbälten

monterade i karossen, eftersom de ger en dålig komfort i kombination

med fjädrande och vridbara stolar. Även konventionella låsmekanismer i

upprullningsdonen kan ge problem i den speciella vibrationsmiljö som rå-

der i en buss. Sedan några år tillbaka har det dock börjat tillverkas last-

bilsstolar med inbyggda bälten som eliminerar de nämnda problemen. Det

torde inte finnas några rationella skäl mot att denna typ av bältesinstalla-
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tioner skulle kunna användas även i bussar. Dessa bälten är normalt av

trepunktstyp, vilket naturligtvis är att föredra, eftersom överkroppen då

hindras från att fortsätta framåt med islag i ratt och vindruta som följd.

Enbart höftbälte ger inte samma skydd men kan hindra knäislag och kan

även hålla föraren på plats vid t ex en voltning.

Ett annat skyddssystem som delvis kan ersätta ett bilbälte är luftkuddar

(air-bags) som med hjälp av någon pyroteknisk anordning snabbt blåses upp

när systemet får en indikation om att en viss retardationsnivå uppnåtts.

Dessa anordningar finns utvecklade för personbilar och tekniken skulle

även gå att använda i bussar, som dessutom är mindre priskänsliga för

komplicerade anordningar av denna typ. En naturlig placering av en luft-

kudde i en buss vore i rattcentrum. Med den lutning rattarna har i dagens

bussar förutsätter detta dock att luftkudden används ihop med ett höft-

bälte som styr ner överkroppen och huvudet mot ratten. En annan tänkbar

placering av luftkuddar vore i knänas islagsområden.

Användningen av bälten och i viss mån luftkuddar ger föraren möjlighet

att utnyttja den s k "ride-down"-effekten, dvs att man använder sig av

bussens bromssträcka för att bromsa upp även föraren. Detta förutsätter

att man är kopplad till karossen. Om man sitter löst kan man inte utnyttja

denna effekt utan fortsätter som nämnts med den ursprungliga hastighe-

ten. Det är då ointressant att karossen har en låg retardation, eftersom

man oftast kan utgå från att bussen hunnit stanna innan ett islag sker.

Den faktor som då styr risken för eventuella personskador är islags-

hastigheten, som blir densamma som bussens hastighetsminskning. Genom

lämplig utformning av aktuella islagsområden kan riskerna för skador

minskas. Denna teknologi är välkänd från personbilssidan och lämpliga

krav och provningsmetoder finns utarbetade. Det bör påpekas att det inte

bara är fråga om att installera en energiupptagande stoppning utan även

att se till att farliga föremål försvinner från de utsatta områdena.

3 KLÄMNING

Även om man lyckas hindra skador genom islag finns det alltid en stor risk

för fastklämning av olika kroppsdelar. Dagens bussar saknar i princip en
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deformationszon, vilket innebär att det blir förarutrymmet som deforme-

ras vid en kollision. I de svenska reglerna för bussar finns krav på en

skyddsplåt i bussens front och längs sidorna. Denna plåt tillåts i fronten ha

uttag för diverse detaljer, varför den där kan bli ganska gles. Även om

plåten var kontinuerlig runt fronten kan man inte räkna med att den skulle

kunna ge något avgörande skydd mot deformation av fronten. De krafter

som uppstår vid en kollision torde kräva anordningar av en helt annan

storleksordning (t ex kraftiga balkar) om man ska kunna räkna med att

hindra deformationen. Dagens utformning av plåten ger dock ett visst

skydd mot inträngande smala föremål.

Risken för fastklämning uppstår primärt på grund av att stolen är fast och

att avståndet mellan stolen och detaljer framför föraren radikalt minskas.

Vissa tillverkare uppger att man förankrat stolen på ett sådant sätt att

kraftiga strukturer från fronten på bussen till stolens infästning gör att

stolen skjuts bakåt vid en deformation av fronten, vilket skulle medföra

att utrymmet inte skulle minska så kraftigt. Teoretiskt sett är detta en

tilltalande lösning men det är inte känt för VTI hur det fungerar i prakti-

ken. Det tycks också vara en utbredd uppfattning bland bussförare att

denna konstruktion gör att stolen och föraren skjuts bakåt så att t o m

islag skulle förhindras, vilket naturligtvis är omöjligt om föraren inte är

fixerad till stolen. Detta har förekommit som argument för att bilbälte

inte skulle behövas.

4 ÅTGÄRDER

Baserat på ovanstående resonemang torde följande åtgärder ge en klar

förbättring av bussförares säkerhet.

- Installera stolar med inbyggda trepunktsbälten

- Gör användningen av bälten obligatorisk

- Inför personbilskraven på islagszonerna

- Undersök möjligheterna att använda luftkuddar

- Undersök utveckligsmöjligheterna för system med stolar som åker bakåt

- Undersök möjligheterna att förstärka bussens front.
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VÅLD OCH HOT OM VÅLD

av Bertil Morén

SAMMANFATTNING

Våldet i samhället som helhet anses ha ökat under den senaste 20-års-

perioden. Även våldet mot bussförare anses ha ökat. Bussförarnas fackliga

företrädare bedömer situationen så pass oroande att detta område enligt

deras uppfattning bör ges hög prioritet vad avser att på olika vägar skydda

och hjälpa förarna.

Tänkbara insatser kan vara:

Social stöttning när våld drabbat en förare.

- Utbildning av förarna för attdessa bättre ska kunna hantera en hotsi-

tuation.

- Utveckling av fysiska skydd som försvårar att våld kan fullföljas.

- Snabbare införande av kommunikationsradio med larmkanal samt fram-

tagning av rutiner som möjliggör en snabb insats av polis eller av buss-

företagets egen personal vid larm.

- Införande av kameror på förarplatsen som gör det möjligt att identi-

fiera våldsverkare.

- Insats i skolor för att minska ungdomars tendens att vandalisera och

bråka på bussarna (enligt engelsk och fransk förebild).

De större trafikföretagen i landet, exempelvis Storstockholms Lokaltrafik

(SL) och Göteborgs Spårvägar (GS), har sedan flera år gjort försök inom

flera av nämnda områden. Insatserna bör dock breddas och intensifieras.

Uppföljningen av inträffade incidenter och våldshändelser bör enligt vår

uppfattning förbättras. Det är nödvändigt med en god uppföljning för att

bl a kunna se om gjorda insatser gett någon effekt.
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1 BESKRIVNING AV PROBLEMEN INOM OMRÅDET

1.1 Samhället i sin helhet

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) gav 1978 ut en lägesrapport beträffande

den totala brottsutvecklingen i Sverige, 1950-1977, som bygger på brott

som anmälts till polisen.

Här kan t ex utläsas att antalet våldsbrott länge låg på en oföränderlig

nivå för att kraftigt ökas under perioden 1964-1974 då antalet mer än

fördubblades. En senare rapport från BRÅ visar att ökningen under perio-

den 1975-1984 var 43% (i Stockholm 55%). Dessa siffror pekar på att

ökningstakten visserligen dämpats men att våldet fortfarande ökar i antal

år från är totalt sett i landet. Våldet anses också ha blivit råare och mera

ohämmat.

Då den officiella statistiken bygger på anmälningar till polisen kan man

anta att ett stort mörkertal finns.

Mycket av det våld och hot om våld som förekommer i arbetslivet kom-

mer således aldrig till officiell kännedom av olika skäl. Det kan bero på

att man ser det som en del i sitt arbete då man har just det klientel man

har, det kan bero på rädsla för repressalier eller att man upplever sig själv

som misslyckad därför att man över huvud taget kommit till en konfronta-

tion, det kan också vara så att man inte tar hotet på allvar eller att man

tycker det är onödigt att orda om det, eftersom man inte blev direkt

fysiskt skadad.

Orsakerna till det ökade våldet i arbetslivet antas varierande, men man

nämner bl a som troliga orsaker det ökade missbruket av alkohol och nar-

kotika allt längre ned i åldrarna; den nya kriminalvårdslagen med fler

klienter i öppen vård; ökad frigång för mentalpatienter; en attitydför-

skjutning bland t ex socialhjälpstagare, där samtliga lärt sig att våld och

hot lönar sig; ett ökande antal barn ur framför allt dåliga miljöer med

dålig impulskontroll som sedan utvecklar sig till våldsverkare, kanske med

TV- och filmidoler som förebilder.
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Att våld eller hot om våld skulle vara ett problem av större betydelse

uppfattas olika av olika arbetstagarkategorier och eventuella åtgärder be-

ror på detta. Inom många yrken anses problemet så litet att man kan

ignorera det, andra har särskilda regler, skrivna eller oskrivna, om vad

man ska göra om man råkar ut för något. För vissa finns inlagt i utbild-

ningen moment om personlig säkerhet alltifrån träning i självförsvar till

psykologikunskaper om hur man handskas med aggressiva personer. Andra

åter har larm av olika typ och återkommande genomgång av säkerhetsru-

tiner. Hos vissa grupper saknas dock allt detta.

Dessutom finns för några yrkesgrupper rekommendationer om hur man ska

ta hand om arbetskamrater som råkat ut för hot eller våld och blivit

skrämda.

Vissa personalkategorier löper alltså större risk än andra att utsättas för

våld eller hot om våld mot person under yrkesutövning. Risken för hot

eller våld ökar också beroende på i vilken region arbetsplatsen är belägen.

Statistiska institutionen, Stockholms Universitet, har för arbetarskydds-

styrelsens räkning sökt utreda vilka yrkeskategorier som löper större risk

att utsättas för våldsbrott än andra. Undersökningen har baserats på

rikspolisstyrelsens s k MO-brottsregister och indelningen har skett efter

lokalitet.

- Butiker

- Bank, post

- Bilbutik inklusive bensinstation

- Apotek, försäkringskassa, arbetsförmedling, socialbyrå

- Alkohol- och fångvård

- Sjukvård

- Skolor och ungdomsgårdar

- Kyrkor och bibliotek

- Taxi

- Buss, flyg och tåg
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Ett risktal har räknats fram och man visar att risken att drabbas av brott

är mycket beroende av i vilket distrikt man arbetar.

Generellt kan sägas att ju större tätort ju större risker. En sammanfatt-

ning av noterbara skattade risker blir:

A. Mycket höga värden: Anställda på post- och bankkontor i Stockholm.

Anställda inom de fyra butikstyperna livsmedel, guldsmed, tobak och

kiosker i Stockholm.

B. Höga värden: Bank och post samt de fyra butikstyperna i tätorter

över 80 000 innevånare. Övriga butikstyper i de tre storstäderna. An-

ställda vid bensinstationer i Stockholms stad och lån. Taxichaufförer

och poliser i de tre storstäderna samt i Stockholms län.

Risktalet är mått på den genomsnittliga risken inom varje kategori. Detta

gör att inom några av de ovan icke noterade grupperna kan :finnas speci-

ella mindre riskgrupper, t ex personal vid akutmottagningar. Eftersom

undersökningen baserar sig på anmälda våldsbrott, är sannolikt hela vård-

området underrepresenterat, eftersom våld inom detta område sällan

polisanmäls.

Tre kategorier av relationer kan urskiljas där det föreligger speciell risk

för hot eller våld mot arbetstagare:

l. Arbetstagaren handhar i sin yrkesutövning åtråvärt objekt. Detta

åtråvärda objekt kan bestå av pengar, värdesaker, varor eller fordon

av något slag.

2. Arbetstagaren representerar någon slags auktoritet. Auktoriteten kan

bestå i att vara lärare, att vara vårdpersonal inom sjuk-, kriminal-

eller socialvård, att vara övervakningspersonal som polis, väktare,

"lapplisa", etc.

3. Arbetstagarens yrkesutövning sker på sådan plats eller i sådant sam-

manhang att risk finns att råka ut för speciellt provocerande, bråkiga

VTI RAPPORT 346



Bilaga 9
Sid 5

eller påverkade aggressiva personer bland allmänheten. Arbetstagare

med sådana arbetsplatser kan vara ambulanspersonal, tunnelbane-

förare, bussförare, spärrvakter, rockvaktmästare m m.

Det som sagts ovan ska ses som ett försök att kortfattat beskriva vålds-

mönster och tendenser i samhället som helhet vad avser våld mot arbets-

tagare. Innehållet är till stora delar hämtat från tidigare utredningar av

BRÅ och Arbetarskyddsstyrelsen (Stymne, 1981; ASS, 1983).

Som nämnts finns det troligen ett stort mörkertal i den officiella statisti-

ken. Vid sidan av denna statistik finns emellertid en annan uppföljning av

våldshändelser som enskilda organisationer och företag (exempelvis SL

och GS) svarar för. Det är med stor säkerhet så att denna senare statistik

ger en sannare bild av tendenserna i våldsutvecklingen än vad den offici-

ella siffran ger besked om, naturligtvis för detta speciella företag, men

kanske även för företagstypen.

Trots att "företagsstatistiken" troligen är sannare så ärden inte helt sann.

Även här finns ett mörkertal som vi inte vet hur stort det är.

Skälet till att denna fråga tas upp är att en god statistik också ger goda

möjligheter till utvärdering av om åtgärder mot våld haft någon effekt.

Av intresse i sammanhanget är ju inte bara den primära uppgiften att

skydda personer när våld faktiskt sker, utan också att veta om skyddsåt-

gärden haft någon inverkan på antalet försök till våld, dvs om åtgärden

haft en preventiv effekt.

Enskilda punktinsatser till skydd för speciella yrkeskategorier kan näppeli-

gen påverka den våldsmentalitet som tycks genomsyrar samhället som

helhet. Aggressioner, rån och våld flyttas i stället till andra mera "lön-

samma" områden.
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1.2 Förare i kollektiv trafik

Våld och hot om våld mot trafikpersonal sker överallt i världen där kollek-

tivtrafik används. Studier av forskningskaraktär som visar situationen

avseende våld inom kollektivtrafik i Sverige är få. Stockholms universitets

psykologiska institution har genomfört en studie där man visar att ett av

skälen till att man tänkt sluta inom kollektivtrafiken är oron för våld

(Aronsson m fl, 1980). För att få en överblick över situationen även i

andra länder har en litteratursökning genomförts. Sökningen gav ett

tjugotal referenser varav fem rapporter har studerats närmare.

Förutom sökningen i internationella databaser har kontakter tagits med de

instanser inom landet där frågan om våld mot förare i kollektiv trafik

ägnats intresse. Dessa instanser är: Storstockholms Lokaltrafik (SL),

Göteborgs Spårvägar (GS), Västmanlands Lokaltrafik, BRÅ och Arbetar-

skyddsstyrelsen.

De utländska rapporter som studerats beskriver situationen i USA och

England. Av presenterad statistik framgår att våld på bussar troligen är

ett större problem i dessa länder än i Sverige.

Att jämföra våldsstatistik länder emellan är emellertid så vanskligt att vi

inte avser att göra sådana analyser. Vad som är intressant i dessa rappor-

ter är de åtgärder man vidtagit respektive föreslår ska vidtas för att

förhindra och försvåra våld mot förare.

Beträffande gruppen bussförare i Sverige har främst Storstockholms

Lokaltrafik och Göteborgs Spårvägar gjort insatser för att försöka be-

skriva hur problemen med skadegörelse, våld och hot om våld egentligen

ser ut. Följande definitioner används av SL.

"Våld innebär att man tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller

smärta eller eljest bär hand på någon, exempelvis genom knuffar".

"Hot innebär att man lyfter vapen eller tillhygge mot annan person eller

att man på annat sätt hotar annan på ett sätt som är ägnat att hos den
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hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till per-

son eller egendom".

Av SLs utredning "Överfall och hot mot trafikpersonal" (Allvin och

Cronsioe, 1986) framgår att gärningsmannen är manlig och i åldern 20-

30 år. Han är oftast berusad (mera sällan påverkad av narkotika).gHan

uppträder oftast ensam vid det aktuella tillfället. Han är uppretad och

stökig redan när han går på bussen.

Själva händelsen inträffar i över hälften av fallen kvällar och nätter och

till en tredjedel fredag kväll - söndag morgon. Platsen för händelsen är

oftast cityområdet. Vissa förorter förekommer också relativt ofta. Kopp-

lingen mellan våld och nöjeslivsaktiviteter anses tydlig.

Betalningssituationen svarar för en tredjedel av händelserna.

Den direkt utlösande faktorn är oftast att föraren påpekar det lämpliga i

att personen ska betala för sig eller uppträda mindre störande.

Förarens roll när hotsituationen uppstår kan inte anses till fullo klarlagd.

Detta är i och för sig en naturlig tingens ordning då den utredning som här

refereras bygger på intervjuer av hur föraren uppfattat situationen. Det

är således ett rimligt antagande att den förare som tycker om "lag och

ordning" oftare råkar i knipa än den förare som mindre bryr sig om vad

som händer i bussen. En förare med aggressiv läggning torde också oftare

råka ut för hotsituationer.

De fackliga organisationer som bussförarna tillhör ser våldshändelserna

som en fråga som fortsättningsvis måste ägnas stor uppmärksamhet.

Problemet måste enligt vår uppfattning angripas från flera utgångspunk-

ter samtidigt. Således behövs både utbildning och information till förarna

men också någon form av "hårdvaruåtgärder" i bussarna. Försök till bättre

uppföljning av våldshändelserna och incidenterna måste också göras.
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2 LAGAR, REGLER, PRAXIS OCH REKOMMENDATIONER

som ÄR APPLICERBARA PÅ OMRÅDET VÅLD

Vi har bedömt det vara av intresse att försöka klargöra hur samhället ser

på en bussförare från rättslig synpunkt, dvs vilka befogenheter hon/han

kan anses ha gentemot passagerare. Något lagrum där bussförare/spår-

vagnsförare etc explicit nämns, finns inte. Däremot finns ett rättsfall som

gått till Högsta Domstolen där en spårvagnsförare i Göteborg i domslutet

betraktas som tjänsteman med rätt och myndighet att övervaka föreskrif-

terna i det av länsstyrelsen fastställda reglementet. Brottsrubriceringen

var: Hot mot tjänsteman. Domslut från Högsta Domstolen är prejudice-

rande. Straffet för hot och våld mot tjänsteman är högre än för hot och

våld mellan enskilda. Om passagerarna emellertid inte är medvetna om

denna tingens ordning, påverkas ju inte våldshändelserna. Man kan också

fråga sig om alla förare är medvetna om sin status gentemot passage-

rarna. Om, och i så fall på vilket sätt, ordningsstadgan i olika län skiljer

sig åt i aktuellt avseeende är inte utrett. Inte heller om privata trafik-

företag bedöms på annat sätt än kommunala och statliga.

Flera av destörre kollektivtrafikföretagen i landet har interna regler och

praxis för hur en förare som blivit utsatt för hot och/eller våld ska tas om

hand efter händelsen.

Trafiksäkerhetsverkets regler om "trafikfarliga anordningar" säger att:

"anordning med vilken kan visas under färd växlingsbara eller rörliga bil-

der, texter eller motsvarande ej får vara synliga för trafikanter utanför

fordonet". Regeln kan med denna utformning möjligen hindra att utvändig

text som påkallar hjälp i nödsituation får användas. Se under punkt 3.

3 TÄNKBARA ÅTGÄRDSFÖRBÄTTRINGAR MED DAGENS

KUNSKAP OCH TEKNIK

Flera av destörre trafikföretagen i landet har uppmärksammat våldsprob-

lemen. Rutiner har införts där de förare och annan trafikpersonal som

utsatts för våld har hjälpts på olika sätt för att komma över den chock
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som händelsen ofta medfört. Denna akutrutin är positiv och bör utvecklas

ytterligare.

Det vore dock naivt att tro att våldet kommer att försvinna eller ens

minska under överskådlig tid. Det är därför nödvändigt att inte bara rikta

insatserna mot ett "omhändertagande" efter det att våldet faktiskt skett,

utan också mot att våldet inte kan fullföljas och/eller att aggressionerna

stannar vid enbart hot.

Även här har de större trafikföretagen gjort vissa insatser. Att dämpa

aggression hos passagerare så att våld aldrig utlöses är en väg som sanno-

likt skulle minska våldet i bussarna. Det fordrar emellertid kunskap och

"handlag" hos förarna. Den enda möjliga vägen är här utbildning och sådan

utbildning är på gång inom flera företag. Detta program bör fullföljas.

Om de ovan nämnda insatserna kan betecknas som "mjukvaruåtgärder" så

finns en rad tänkbara "hårdvaruåtgärder". Nedanstående listning är en

sammanfattning av åtgärder som prövas respektive diskuteras inom landet

samt åtgärder som prövats respektive föreslagits i USA och England.

A. Inbyggnad av föraren

Samtliga spårvagnar i Göteborg har fått inbyggd förarplats. Det motstånd

som fanns hos förarna innan modifieringen har enligt GS bytts mot en

mycket positiv inställning efter det att inbyggnaden prövats. Skyddet har

använts en tid men någon information om eventuella nackdelar finns inte,

inte heller om skyddet har påverkat våldssituationen.

Försök med inbyggnad i en av SLs bussar har gjorts. Skyddet var inte så

komplett som i GS spårvagnar utan bestod av en plexiglasskiva från grin-

den och upp till taket med en öppen spalt både framåt och bakåt. Skyddet

har prövats i flera år. Hur många förare som verkligen kört med denna

buss är oklart, men 298 har svarat på den enkät som skickades ut. Trots

att merparten ansåg att säkerheten ökade (troligen känner man sig säk-

rare; det är oklart om incidenterna verkligen varit färre) så övervägde

tydligen nackdelarna. Både företaget och facket har därför beslutat att

inte införa just detta skydd.
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Även Västmanlands Lokaltrafik har tagit fram ett skärmförslag. Det skil-

jer sig från SLs förslag dels genom att det sluter tätt i bakkanten mot

bakväggen och dels genom att det slutar vid myntbordet, dvs det är öppet

mot påstigande. Plexiglaset omfattas av en ram som i framkanten torde

ge viss siktnedsättning snett mot höger. Avsikten är att denna skärm ska

provas i Västerås med omnejd.

Sedan slutet av 70-talet har ett antal trafikföretag i England experimen-

terat med inbyggnad av föraren. Skärmar av plexiglas har provats med

olika storlek och olika placering samt Skjutbara och fasta. Förarna själva

har haft stort inflytande över hur skärmarna utformats respektive över

om de ska införas. Resultatet fram till mitten av 1986 är att flera företag

bestämt sig för att inte införa skärmar medan tre företag, Cleveland

Transit, Nottingham City Transport och London Buses har infört dessa på

alla sina bussar (London Buses på OPC-bussar, dvs enmansbetjänade).

Dessutom har några företag vissa bussar med skärmar.

Skälen till att i_n_te införa skärmar tycks i stort vara desamma som fram-

kommit vid SL, dvs (1) reflexer vid mörkerkörning och svårigheter att

bedöma var trottoarkanten ligger, (2) avskärmar föraren från passage-

rarna och försvårar kommunikationen, (3) om skärmen är öppningsbar ses

en öppen skärm som en utmaning och om stängd som "jag litar inte på

dig", (4) kan ge en känsla av klaustrofobi. Påverkan på klimatkomforten

nämns inte i rapporten. Förarnas inställning till skärmens lämplighet

tycks, enligt den engelska rapporten, snabbt kunna svänga från negativ till

positiv. En enda händelse av bedömt grövre våld har således inom ett av

företagen inneburit att skärmen införts i företagets alla bussar. Utan att

djupare ha analyserat de psykologiska orsakerna till omsvängningen i atti-

tyd, kan man nog ändå påstå att den ändrade inställningen är rimlig och

naturlig. Balansen mellan fördelar och nackdelar påverkas givetvis när en

kollega blir överfallen och kanske skadad.

Effekten av inbyggnad på antalet våldshändelser har mätts vid Cleveland

Transit. Under en period av 28 månader före modifieringen var 25 förare

utsatta för våld. Siffran för 14 månader efter det att skärm installerats

var 5. Mätperioderna är olika långa, men rapportskrivaren anser att den

positiva effekten är uppenbar.
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Vi tillåter oss den reflektionen att vilka åtgärder man tycker sig vilja

acceptera som skydd är k0pplat till den faktiska graden av våld (antal och

allvarlighet) mot förare inom ett företag. Detta kan tyckas som en själv-

klarhet men det skulle då innebära att våldet mot SL-förare fortfarande

ligger under "skärmgränsen" och att det är andra åtgärder man vill ha.

B. Andra typer av avskärmning

Ytterligare ett skydd har tagits fram av SL. Det består enligt uppgift av

ett galler som kan hissas och sänkas efter förarens önskan. Om vi förstått

rätt, så är det inte säkert att detta skydd över huvud taget ska provas.

Om inte skälen till att inte prova är mycket starka bör enligt vår uppfatt-

ning även detta skydd provas.

C. Övriga tänkbara åtgärder

Bussar i kollektiv trafik är i Sverige till mycket stor del utrustade med

kommunikationsradio och någon form av larmkanal. Även identifierings-

system finns. Att kunna få kontakt med yttervärlden (ledningscentral etc)

i ett nödläge (gäller inte bara överfall) ger en ökad trygghet för föraren.

Vid våldshändelser fordras dock att en rutin finns så att snabb assistans

kan erhållas över larmkanalen. Hur denna rutin fungerar - om den finns -

har vi inte undersökt. Det förefaller dock som om GS har en mera utveck-

lad kontakt med polisen än vad som är fallet på andra håll.

En åtgärd skulle således kunna vara att förbättra larmrutinerna.

Erfarenheter från England, både London och andra städer, tyder på att

larmmöjlighet via radio är en av de bättre åtgärderna för att hålla nere

antalet överfall.

Det är också engelska erfarenheter att förarna behöver träning i att an-

vända radion korrekt och snabbt, men även att besöka larmcentralen för

att bättre förstå vad som händer vid larm.
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På de linjer och vid de tidpunkter som är mera "våldskritiska" än andra

har förare i Nottingham prövat att skruva upp volymen på radion så att en

"kontrollröst" då och då hörs i bussen. Det anses att detta har haft en

dämpande inverkan på aggressioner.

Kameror av stillbilds- respektive videotyp har provats i bussar i både

England och USA. Inspelningarna/bilderna har kunnat användas för identi-

fiering av våldsverkare. De har också använts som bevis i domstol. Här

fordras dock dels god kvalitet på kamerorna dels att exempelvis tid och

datum finns inlagt i bilden. Kameratekniken medger i dag god kvalitet på

bilderna även under svåra ljusförhållanden. Kameror bedöms även ha viss

avskräckande effekt.

Sedelboxar används i bussar i USA. Då kassarån är relativt sällsynta i

Sverige är denna typ av penningskydd troligen mindre effektivt här.

Utvändiga larm av olika slag har provats (och införts) på sina håll i både

USA och England. I London finns en variant med blinkande huvudstrålkas-

tare och andra blinkande ljus. Förarna tvekar att använda detta larm då

det känns väl dramatiskt för de flesta hotsituationer (anses också påverka

trafiksäkerheten).

I USA finns ett utvändigt larm som i klartext kallar på hjälp. Larmet och

bussidentifiering kan ses även från helikopter. Då kapningar och gisslan-

tagning förekommer i USA kan systemet möjligen vara effektivt där, men

knappast i Sverige i dag. Ett "tyst" utvändigt larm i text runt bussens

sidor skulle emellertid kunna vara värt att pröva även i Sverige (obs dock

TSVs regler).

Transponder har prövats i USA. Den ger besked om var bussen geografiskt

befinner sig om systemet är utbyggt. Även om precisionen är sämre kan

en ungefärlig uppfattning om positionen erhållas också via kommunika-

tionsradions larmkanal - utan tal - om identifiering av bussnummer finns

inbyggd. Positionen kan ungefärligt bestämmas på ledningscentralen med

hjälp av tidtabellen. Om samtal kan ske är positionsbestämningen inget

problem.
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Vid GS har man prövat att låta en polisbil följa bussen eller spårvagnen

vid kritiska tider och på kritiska linjer. Erfarenheterna är goda och det är

såvitt vi förstår endast polisens resurser som hindrar att denna rutin per-

manentas. Samma insats har prövats även i England där polisen då och då

också gått in i bussen vid hållplatser. Även där är erfarenheterna goda. En

variant är att låta civilklädd polis eller trafikföretagets säkerhetspersonal

medfölja bussen. Erfarenheterna från USA och England rapporteras posi-

tiva.

För att minska skolungdomars aggression och vandalism på bussar i

London har man prövat att besöka skolor för att informera om problemen.

Cleveland Transit har även låtit olika klasser och olika skolor "adoptera"

en speciell buss. Sammantaget har insatserna i skolorna gett dramatiska

förbättringar.
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