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Idéer kring och synpunkter på bussars utformning  
med hänsyn till säkerhet, tillgänglighet, bekvämlighet  
och praktiskt användande.   
 
 
 
Jag är en kollektivtrafikresenär - och skyddsingenjör med särskild blick för säkerhetsfrågor - 
som genom åren kommit att intressera mig mycket för kollektivtrafikfrågor, och då funderat  
mycket på hur kollektivtrafiken på olika sätt kan bli bättre och attraktivare. 
 
Vintern 2006 råkade jag läsa om en tävling "Buss 2010 Design Award 2006", vars syfte är att  
få fram idéer och förslag på hur framtidens Buss ska utformas, och det fick mig att känna att  
det här skulle jag vilja lämna bidrag till! 
 
Jag tycker nämligen att Bussen som kollektivtrafikmedel är en smula underskattat, och kände därför 
mycket starkt för att försöka bidra med idéer och synpunkter för att framtidens buss ska bli så 
attraktiv, säker och komfortabel att åka med.  
 
Min bakgrund är som sagt att jag är en flitig kollektivtrafikresenär i Storstockholm, vilket  
inbegriper nästan dagligt resande med SL:s  ( Storstockholms Lokaltrafik:s ) bussar, och detta 
innebär att mina synpunkter främst avser lokaltrafikbussar. 
 
En del idéer och synpunkter kan vid första anblick verka passa in på enbart t. ex. långfärdsbussar, 
och det stämmer, men även de kan ändå vara av intresse för lokaltrafikbolagen eftersom många av 
deras bussar också går i landsvägstrafik.   
 
Jag presenterar nedan mina synpunkter och idéer uppdelade i ett antal avsnitt, nämligen: 
 
 
A FÖRARENS SITUATION & SÄKERHET 
 
B TRAFIKSÄKERHET & SERVICE 
 
C TILLGÄNGLIGHET / HANDIKAPPANPASSNING 
 
D KOMFORT 
 
E INREDNING 
 
F INFORMATION 
 
 



A. FÖRARENS ARBETSMILJÖ & SÄKERHET     sid. 2  
 
1. Förarens placering 
 
Framtidens buss främjar förarnas säkerhet bättre än vad som är fallet idag: 
En viktig - och idag förbisedd - faktor är att låta dem sitta högre än vad som idag är fallet i många 
bussar. 
Idag sitter de ofta i princip på en stol på det golv som passagerarna själva går på, vilket medför att 
de måste titta snett uppåt för att se en vuxen "normallång" passagerarna i ögonen.  
 
Det säger sig självt att de då har både ett psykologiskt och praktiskt underläge, när de ska  
antingen verbalt eller rentav handgripligen ska bemöta/försvara sig mot besvärliga eller rentav 
våldsbenägna passagerare. 
 
En annan fördel med en högre placering är att de får bättre överblick över trafiken, inte minst  
som de då kan se framåt över taket på även "halvhöga" fordon. 
 
2. Kameraövervakning 
 
Framtidens buss har kameraövervakning av de bakre sätena, och skälet är att där sätter sig i hög grad 
ungdomar, och i kraft av att de sitter långt från föraren och dennes övervakning , brukar baksidan på 
mången ryggstöd vara mer eller mindre klottrat.  
Människan är ju som bekant ögontjänare, och vet i det här fallet ungdomarna att de är observerade, 
torde de vara mindre benägna att ägna sig åt skadegörelse.  
 
En annan fördel med denna kameraövervakning, är att föraren med tv-monitorn kan få säkrare 
kontroll över avstigandet genom bakersta dörren, så att inga incidenter inträffar.   
 
Om man vill kan man lämpligen komplettera med någon slags videoinspelning, och därmed  
juridiskt säkra bevisningen. 
 
3. Nedsänkbart påstigningshörn 
 
Många låggolvsbussar har numera nedsänkbart golv vid påstigningsdörren, men ett problem  
- har jag sett en gång - är att det verkar som att föraren ändå kan köra med bussen med  
påstigningshörnet nedsänkt. 
Detta skapar en incidentrisk: nämligen att detta nedsänkta busshörn helt enkelt kan krascha mot 
trottoarkanten vid busshållplatsen. Jag fick faktiskt en gång höja handen & skrika STOPP till en 
förare för att hejda honom från att köra på trottoarkanten.  
Därför bör dessa bussar - som går att köra med nedsänkt påstigningshörn - ha ljud- och/eller  
ljuslarm som aktiveras när de körs med nedsänkt hörn.  
 
4. Rullstolsramp 
 
Många moderna bussar har framför 1:a avstigningsdörren en rullstolsramp nedsänkt som ska  
lyftas upp genom att gripa tag i en ögla i rampens ena hörn.  
På en del bussar är denna ögla så pass liten att endast kanske 2 fingrar får plats, och detta gör att 
förarens 2 fingrar utsätts för alltför stor påfrestning.  
Att lyfta upp denna ramp på detta vis några gånger sliter väl inte alltför hårt, men att göra detta ett  



            sid. 3 
stort antal gånger under ett helt arbetsliv kan faktiskt ge förslitningsskador, speciellt  
hos kvinnohänder.  
Därför måste handtaget göras så pass brett att handens 4 fingrar - instuckna i en handske - kan 
användas, och utan att det uppstår en risk för resenärerna att vricka foten. 
 
 
B. TRAFIKSÄKERHET & SERVICE 
 
1. Hålla hastigheten 
 
Ett stort problem är att förarna av någon anledning har svårt att hålla hastighetsgränserna, och  
framtidens buss har därför en display väl synligt för alla resenärer, som visar den aktuella 
hastigheten.  
Detta ger resenärerna möjlighet att hålla koll på huruvida föraren håller "laglig" hastighet eller  
inte, vilket skapar ett psykologiskt tryck på föraren att köra lagligt. 
 
Detta problem gäller speciellt vid 30 km/h, vilket jag anser är den viktigaste hastighetsgränsen att 
respektera. 
En lösning är att bussarna utrustas med GPS för att få info om exakt position, och med en karta 
inbyggd, som också har info om olika fartgränser inlagda.  
Då kan systemet lätt fås att ge varningssignal när hastighetsgränsen överskrids, t. ex. ljus- & 
ljudsignal, när 30 km/h överskrids, och ljussignal, när övriga hastighetsgränser överskrids. 
Som lätt inses kan systemet också fås att även bromsa bussen när t. ex. 30 km/h överskrids. 
 
2. Hjälp åt föraren att slippa missa önskad avstigning 
 
När resenären med en "stopp-knapp"-tryckning anger att avstigning önskas, får föraren någon slags 
signal om detta, t. ex. att en röd lampa tänds.  
Någon gång då och då, händer det dock att föraren missar att stanna, varpå resenären kanske hojtar 
till, och föraren då "vaknar till", bromsar tämligen hårt, och till slut stannar några 10-tal meter efter 
hållplatsen så att resenären kan kliva av, om än mödosamt direkt   
ner på körbanan, eller barnvagnsresenären som i detta läge måste ha hjälp att lyfta ner barnvagnen.  
 
Detta händer inte ofta, men är ett problem som det skulle vara bra att få slippa. Dessa situationer 
skulle man kanske kunna slippa med följande tänkbara lösning: 
Ett GPS-system i bussen har busshållplatsernas lägen inprogrammerade, och när någon tryckt för att 
få stiga av, känner datasystemet av när bussen närmar sig hållplatsen.  
Om då bussföraren kör alltför fort, t. ex. mer än 30 km/h, när den befinner sig t. ex. 50 m före 
busshållplatsen hörs då en varningston. Man kan också tänka sig att varningstonen ljuder, om 
föraren inte visar sin avsikt att stanna genom att ge högerblink. 
 
Tilläggas ska att detta inte är något stort problem, och man ska inte satsa t. ex. 100.000 kr/buss på 
detta, utan införa det om man kan få det "på köpet", när man inför GPS-systemet som kollar att 
åtminstone gällande 30 km/h-gräns respekteras.  
 
 
 
 



3. Hjälp åt föraren att slippa missa resenärer som önskar stiga på   sid. 4 
 
Att missa resenärer som önskar stiga på, är normalt mycket ovanligt i vanlig "stadstrafik". 
Att jag tar upp detta problem, beror på att detta faktiskt har hänt i "landsvägstrafik" i  Stockholms- 
trakten vintertid: 
Anta att det snöar, och att bussen kör i 70 - 90 km/h, och att de väntande resenärerna står inne i 
busskuren för att skydda sig mot snön. Då blir det lätt så att föraren alltför sent upptäcker att där 
finns väntande resenärer, och då - p. g. a. sladdrisken - inte vågar bromsa så hårt som han/hon skulle 
behöva, utan tvingas köra vidare. Och resenärerna tvingas då vänta kanske 1 - 2 timmar på nästa 
buss…  
Men, varför inte köra tillräckligt långsamt då? Javisst, men då skulle föraren gång på gång tvingas 
bromsa in till kanske 30 km/h för att "kolla läget", mestadels förgäves. Då skulle restiden bli allför 
lång. 
Lösningen här är en möjlighet att vid busshållplatsen på något sätt ge signal om att man vill åka 
med. Signaleringen till föraren kan då ske t. ex. med tänd lampa vid hållplatsen + ev. 100 meter före, 
eller att trådlöst överföra signalering till en "påstigningslampa" hos bussföraren. 
 
4. Avståndsdetektering 
 
Framtidens buss har en detektor framtill som hela tiden mäter avståndet till framförvarande  
fordon. Denna avståndsinformation bedöms tillsammans med den aktuella hastigheten i en dator 
som avgör om föraren kör alltför nära framförvarande fordon. 
Om så är fallet får föraren en varnande ljus- & ljudsignal om detta, som naturligtvis även  
resenärerna kan få bli varse.  
 
Är det något som skrämmer mig personligen, är det just att förarna ibland kan köra i kanske 70 - 90 
km/h i "landsvägstrafik", och till råga på allt bara 10 - 20 meter bakom framförvarande fordon, och 
jag finner detta beteende FULLSTÄNDIGT OACCEPTABELT. 
Nu är dessa farter inte så vanliga i vanlig lokaltrafik inom tätorter, men kan förekomma i på  
"landsvägar" och på motorvägar med 90 - 110 km/h-begränsning, men tyvärr förekommer  
detta beteende även på "50 - 70-vägar".  
 
När bussförarna på "30-50-vägar" kör alltför nära framförvarande fordon som oväntat bromsar anser 
jag nog att risken för krock ändå inte är så stor. Däremot innebär dessa oväntade hårda inbroms-
ningar stora påfrestningar för stående resenärer, och detta även om de naturligtvis håller sig i något. 
Därtill kommer den mycket större påfrestningen för äldre människor med svaga handgrepp, och 
ännu svagare handgrepp om de skulle vara drabbade av ledgångsreumatism.  
De speciellt riskerar att helt tappa greppet, och falla omkull som en bowlingkägla.  
 
5. Alkolås 
 
Framtidens buss har naturligtvis alkolås, samt om möjligt även testning av utandningsluften med 
avseende på olika slags droger. 
 
6. Förarövervakning 
 
Framtidens buss har utrustning som kontinuerligt kollar förarens vakenhet, t. ex.  
genom att mäta "ryckighet" och andra onormala "företeelser" i körsättet.  
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Vid behov ska då föraren på olika sätt "väckas", t. ex. genom ljudsignal och/eller 
vibrator i förarstolen. 
I detta fall kan det vara lämpligt att analysutrustningen utformas på sådant sätt att  
allteftersom analysmetoderna förfinas och utvecklas, ska de enkelt och billigt kunna  
uppdateras med hjälp av dataprogram-/mjukvara.  
Man ska alltså inte behöva köpa en ny "burk" för kanske några tio-tusental kr, utan bara  
ny programvara för "någon tusenlapp".  
 
7. Mobiltelefon med headset 
 
Framtidens buss har - som helst redan dagens - inbyggd mobiltelefon och är försedd med headset, 
som föraren MÅSTE använda sig av. Den befintliga "vanliga" telefonluren är dock kopplad så att 
den av trafiksäkerhetsskäl naturligtvis INTE fungerar under färd.  
 
För att föraren ska slippa släppa vare sig koncentrationen på vägen, eller ena handen från ratten är 
mobiltelefonen försedd med nyutvecklad teknik för att "slå numret". En tänkbar sådan är 
röststyrning, så att denne genom kommandon såsom t. ex. "ton", "ett", "ett", "två"    
och "koppla", kan ringa SOS-alarm. 
 
8. Mobilnummer synligt utifrån 
 
Framtidens buss har naturligtvis sitt mobilnummer angivet bakpå bussen. 
Då kan polisen i en bil bakom enkelt uppmana föraren att t. ex. öka avståndet till framförvarande 
fordon, eller sänka farten, eller stanna. ( Tyvärr kan dock polisen inte fråga föraren om namn & 
adress, dit trafikböterna ska skickas.., ty rättssäkerheten kräver att bussen stoppas för identifiering av 
föraren. )  
 
9. Nödstopp 
  
"Nödstopp" i någon form bör finnas, och som en rådig resenär kan använda sig av, om föraren skulle 
drabbas av svimning eller annat tillstånd, som gör att bussen blir "herrelös". 
Jag anser att detta nödstopp då ska bestå av 2 komponenter:  
 
* ett nödstopp som stänger av motorn, och kanske också frikopplar motorn. Då har man 

eliminerat problemet med att en oförmögen förare råkar accelerera bussen, därför att foten 
fortsätter att trycka ner gaspedalen, och då slipper en ingripande resenär dels försöka hitta 
startnyckeln för att stänga motorn, dels kämpa med att försöka lyfta av foten från  
gaspedalen, och förlora värdefull tid på det. ( Detta låter kanske som ett fantasifullt  
förlopp, men just detta inträffade faktiskt en gång på en landsvägsbuss i Sverige för några  
år sedan. )  

 
* en nödbroms som en resenär själv kan sköta för att få en kontrollerad inbromsning med.  

Denna måste då kunna vara så "lagom" att man vintertid inte riskerar sladd, kanske genom 
att bussen har ABS-bromsar, som också fungerar vid manuell "nödinbromsning". 
En nödbroms med automatisk full effekt avråder jag från; det skulle som sagt kunna ge 
oönskad sladd vintertid. 
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C. TILLGÄNGLIGHET / HANDIKAPPANPASSNING: 
 
1. God färgkontrast 
 
Många nyare bussar har idag handtag och ledstänger i avvikande färg, ofta gult, och det är  
alldeles utmärkt! Då kan resenärer med synhandikapp lättare se var de kan greppa sig fast  
( istället för att treva sig fram, eller inte ens upptäcka  ). Därtill kan också resenärer med normal  
syn vid t. ex. en hastig inbromsning mycket snabbare uppfatta var de kan greppa fast sig, än om  
de mera "ordentligt" skulle behöva se efter var de kan "säkra sig".  
Denna kanske lilla tidsvinst på kanske bara några sekunder kan ibland avgöra om man hinner  
"rädda sig", eller tappar balansen och faller. 
Dessutom är det så att avvikande färg i sig delvis kompenserar för att belysningen i bussar inte  
alltid är den bästa. 
 
Som sagt, ledstänger och handtag brukar vara väl synliga, men jag har dock några gånger råkat 
lägga märke till att den ledstång som sitter på påstigningsdörren är lika mörk som dörren, och  
det inses lätt att det är inte bra... 
 
2. God hållplatsangöring 
 
Framtidens buss är utrustad med ny modern teknik som gör att den med fullgott resultat "angör 
bryggan". Med detta avses att föraren med tekniskt stöd får hjälp att styra  bussen intill 
busshållplatsen så att trappstegskanterna utmed hela bussen bara hamnar högst några cm från 
hållplatskanten.  
 
Idag besväras resenärerna av att bussen hamnar både 5 - 10 - 20 och rentav 30 cm eller mer från 
hållplatskanten, vilket skapar mycken irritation och besvär för inte minst äldre resenärer, när dessa 
MÖDOSAMT ska ta sig ur bussen och ÄNDA ner på körbanan. 
Detta slarv innebär också att övriga resenärer drabbas av förseningar när dessa mödosamma 
avstigningar tar längre tid, än de annars skulle behöva göra.  
 
Jag vill dock starkt understryka att denna dåliga hållplatsangöring inte bara beror på förarnas brist 
på noggrann hållplatsangöring, utan också på att många hållplatser inte är särskilt bra utformade. 
Detta drabbar särskilt ledbussar, som egentligen med sin ledade "släpvagn" helt enkelt är för lång för 
många hållplatser, och där i synnerhet allra sista avstigningsdörren inte har en chans att komma 
intill.  
Numera görs hållplatskanten i många fall helt rak i hela sin längd redan 10-tals meter före själva 
hållplatsen, vilket ger optimala möjligheter att angöra hållplatskanten.  
 
3. Golvsänkning 
 
Dagens bussar har som handikappanpassning ofta det hörn - där påstigningsdörren finns -  
nedsänkbar, och det är naturligtvis bra för tillgängligheten.  
Men, varför kan man inte också sänka ner golvet vid 1:a avstigningsdörren mitt för  
barnvagnsutrymmet? Det skulle ge följande fördelar & förbättringar: 
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* Man förbättrar tillgängligheten ytterligare genom att passagerare med gång- 

svårigheter bekvämt kan gå av på rätt ställe - idag måste föraren släppa ut dem  
genom påstigningsdörren, vilket försinkar för påstigande.  

 
* Rullstolsburna resenärer och barnvagnsresenärer skulle få bekvämare på- & avstigning.  

Rullstolsburna resenärer skulle också - åtminstone om de har ledsagare - troligen kunna  
komma på och av bussen utan att man behöver fälla ut de rullstolsramper som många av  
dagens moderna låggolvsbussar har - och detta skulle verkligen spara värdefull tid. 

 
När och om man förbättrar bussarna genom att göra även golvet vid barnvagnsutrymmet  
nedsänkbart , anser jag det dock vara MYCKET viktigt att sänka hela golvet, och inte bara  
sänka golvet närmast avstigningsdörren - och dessutom inte sänka för snabbt.  
Skälet är att man annars får ett lutande golv som kan få stående oförberedda resenärer att helt 
plötsligt tappa balansen när golvet plötsligt börjar luta -  som i Lustiga Huset på Gröna Lund... 
    
Detta kräver dock också att busshållplatskanterna har en rimlig höjd, och tyvärr finns det alltför 
många som är alltför låga... Här har Sveriges kommuners gatuansvariga ett mycket omfattande och 
viktigt tillgänglighetsproblem att fixa.  
 
D. KOMFORT: 
 
1. Varning för bristande komfort 
 
Framtidens buss har sensorer som mäter de accelerations-, inbromsnings- och centrifugalkrafter  
som resenärerna utsätts för, samt t. ex. optisk signalering till föraren, när dessa "okomfort- 
faktorer" blir alltför höga. Vad beträffar centrifugalkraften kan den också ställas i relation till  
maxnivåer, som vintertid inte bör överskridas för att undvika risk för sladd.  
 
2. Bullerdämpning 
 
Framtidens buss för kollektivtrafik har TYST dörröppning för avstigande.  
När dessa avstigningsdörrar idag öppnas, hörs ofta ett KRAFTIGT VÄSANDE blåsljud, som är 
MYCKET påfrestande att behöva höra vid varenda hållplatsstopp, och som också är  
MYCKET störande när man pratar med någon.  Varför?   
Man måste bara göra något åt detta problem!    
( Jag har hittills bara hört detta bullerproblem på kollektivtrafikbussar, och - så långt jag minns - 
aldrig på turist/långfärdsbussar, och skulle det råka förekomma, så skulle det inte vara något 
egentligt problem, eftersom dörrarna kanske öppnas/stängs bara några få ggr på en några tiotal mil 
lång resa.  ) 
  
3. Bussens bredd 
 
Vad är det som säger att bussar måste ha den bredd som de idag har?? 
Anta att man kunde öka bussbredden med "bara" 10 cm, och utnyttjade detta till att öka mitt-  
gångens bredd med dessa 10 cm.  
Ja, då skulle det dramatiskt öka möjligheten att bekvämt kunna gå genom bussen, och ta sig förbi 
andra stående resenärer, och detta skulle - vågar jag påstå - upplevas som mycket positivt av 
resenärerna  



4. Ryckig inbromsning & häftig start       sid. 8 
 
Varför måste bussar nästan alltid stanna med ett "våldsamt" ryck? 
För oss resenärer är detta mycket irriterande, och det skulle vara en välgärning att få åka  
i bussar som bromsar mjukare. 
Busskonstruktörerna måsta utveckla teknik som - när bussen nästan har stannat - "tar över"  
bromsandet från föraren, och på något sätt "mjukbromsar sista biten". 
Målsättningen måste vara att bromsa lika mjukt som moderna spårvagnar gör.  
 
På motsvarande sätt behöver bussförarna teknisk hjälp med att mjukstarta bussarna. 
Ofta startar man med ett ryck, och speciellt illa är detta om resenärer i allmänhet - och äldre i  
synnerhet - fortfarande är gående bakåt. 
Jag brukar ofta sätta mig och åka baklänges vid barnvagnsutrymmet, och jag kollar då lite vad som 
händer i mittgången. Jag har faktiskt ett par gånger sett en äldre kvinna vara på väg att kunna ramla 
omkull, när föraren startat med ett "ryck", och då blixtsnabbt tagit ett fast handgrepp om deras 
handleder, och därmed kanske förhindrat en olycka. 
Så här ska det faktiskt inte behöva vara! 
 
Just den här typen av incidenter kan dock "mjukstart"-teknik inte alltid förhindra, utan här måste 
förarna faktiskt kolla situationen i mittgången. innan de börjar köra - vilket många också gör.      
 
E  INREDNING: 
 
1. Barnvagnsutrymmet 
 
Detta avsnitt är så pass omfattande så att för överskådlighetens skull har jag delat in det i  
några underavsnitt: 
 
1.1 Barnvagnsutrymmets placering och utformning 
 
1.2 Barnvagnsutrymmets storlek 
 
1.3 Barnvagnssäten 
 
1.4 Ledstång vid barnvagnsutrymmet 
 
1.5 Rullstols-fästöglor 
 
1.1 Barnvagnsutrymmets placering och utformning 
 
Var i bussen ska nu barnvagnsutrymmet placeras? Ja, mitt framför en avstigningsdörr, är det givna 
svaret. På det hela taget har busskonstruktörerna lyckats väl med den uppgiften, fast det finns tyvärr 
en del missar: 
Jag klev en gång på en äldre "höggolvs"-ledbuss, gick bakåt ända fram till 2:a avstigningsdörren, 
och när jag råkade titta på barnvagnsutrymmet, trodde jag inte mina ögon. När man hade lyft upp 
barnvagnen i bussen kunde man inte bara rulla den rakt in, utan man var tvungen att göra en sick-
sack-rörelse. 
Det vill säga, barnvagnsutrymmet var inte placerat mitt för avstigningsdörren. Och jag kunde 
absolut inte begripa varför. 
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Sålunda, barnvagnsutrymmet ska alltid placeras mitt för avstigningsdörren, samt därtill 
symmetriskt mitt framför avstigningsdörren. Symmetrin är viktig, därför att annars  
blir det extra svårt att "krångla ut" den "innersta" barnvagnen.  
 
Och eftersom lokaltrafikföretagen - som jag uppfattar det - numera alltid köper bussar 
som i åtminstone sin främre del ( från påstignings- till första avstigningsdörren ) har låggolv,  
ska barnvagnsutrymmet i första hand vara placerat i denna del. Annars blir barnvagnsresenären 
beroende av lyfthjälp av någon annan resenär, såvida denne inte vill riskera ryggbesvär. 
 
Inledningsvis konstaterade jag att barnvagnsutrymmet för barnvagnsresenärernas skull lämpligast 
placeras mitt framför en avstigningsdörr. 
Man kan tro att numera är det alltid så, men tyvärr blev jag förra året grymt besviken när jag för 
första gången i våras klev in i en helt ny ledbuss i Stockholms city: 
När jag hade passerat föraren, och gick bakåt genom mittgången och blev varse utformningen trodde 
jag först inte mina ögon.  
På höger sida om mittgången fanns först några sittplatser, och därefter en stor kåpa som man kunde 
höra innehöll bussens motor, och därtill placerad där barnvagnsutrymmet normalt brukar vara. 
På vänster sida fanns först ett par sittplatser, och därefter ett långsmalt utrymme där några 
barnvagnar och eventuellt någon rullstol skulle kunna hysas. 
 
Nu är jag kanske lite elak, men jag upplevde denna "konfiguration" som närmast en "skrivbords-
produkt", där konstruktörerna inte verkar ha tänkt igenom hur bussen ska användas rent praktiskt av 
resenärerna: 
Anta att det först stiger på en barnvagnsresenär, som rullar in sin barnvagn längst fram närmast 
föraren; efter en stund kommer ytterligare en barnvagnsresenär och rullar in sin barnvagn och ställer 
den bakom den första.  
Några hållplatser senare ska den första barnvagnsresenären av - och nu ska jag genast och villigt 
erkänna att jag inte har kunnat testa - och då kommer i bästa fall den första barnvagnsresenären 
kunna "krångla" sig förbi den andra, och rulla ut.  
I värsta fall måste annars den andra bakomvarande barnvagnsresenären först rulla ut ur bussen, så att 
den första kan rulla ut, varpå den andra sedan kan rulla ombord igen. Detta går ju i och för sig bra, 
men det stjäl tid för alla , och upplevs som omständligt av barnvagnsresenärerna. 
 
Men historien är dock inte slut här: I allra värsta fall missuppfattar dock föraren situationen i det 
ögonblick bägge barnvagnsresenärerna är utanför bussen, utan stänger dörren och kör iväg innan 
barnvagnsresenär nr 2 hunnit rulla ombord igen... 
Just denna nya bussmodell lider f. ö. också av att de s. k. podestrarna på ömse sidor om  
mittgången är för höga. För närmare förklaring, v. g. se punkt 5, podestrar, nedan.  
   
1.2 Barnvagnsutrymmets storlek 
 
Och hur stort ska barnvagnsutrymmet då vara? 
Ja, detta är en svår fråga: ett allför litet utrymme gör att barnvagnsresenärer riskerar att få vänta på 
nästa buss, och nästa, och...  
Å andra sidan kan inte bussen vara en renodlad barnvagnsbuss... 
Nu har jag inte kollat barnvagnsmått, men min rekommendation är utrymmet ska klara  
2 st ettbarns-barnvagnar ( singlebarnvagn ) + att det samtidigt finns 2 nedfällda säten med upp till 4 
resenärer sittande på.  



 
Detta låter utrymmeskrävande. Ja, det är det, men det ger också enligt min mening  sid. 10 
mycket stor möjlighet att utnyttja utrymmet maximalt: 
 
Utan att ha kollat & mätt bedömer jag att det då även klarar följande: 
 
* 1 tvillingbarnv. + 4 sittande 
 
* 1 singlebarnv. + 1 tvillingbarnv. + 2 sittande ( + ev. 1 stående mittemot ) 
 
* 3 singlebarnv. + 0 sittande ( + ev. 1 - 2 stående ) 
 
*  2 singlebarnv. + 1 tvillingbarnv. + 0 sittande ( + ev. 1 stående mittemot ) 
 
Det kan verka överdrivet att göra så stort barnvagnsutrymme, men jag tror att det är klokt: 
Jag har vid något tillfälle sett att bussar med ett från början litet barnvagnsutrymme faktiskt har fått 
ett vanligt fast monterat sätespar bortmonterat för att bereda plats för ytterligare 1 barnvagn.  
Dessutom är det som sagt oerhört påfrestande för barnvagnsresenärer att inte få komma med, utan 
att tvingas vänta på nästa buss eller nästa...  
   
Nu brukar ledbussar, där bakre delen har högt golv, ha ett barnvagnsutrymme även där mitt för 2:a 
avstigningsdörren, och därför är det lätt hänt att tillverkarna därför tycker att barnvagnsutrymmet i 
låggolvsdelen inte behöver vara så stort.  
I så fall tycker jag att det är att resonera helt fel:  
Barnvagnsutrymmet längst bak ska betraktas som ett reservutrymme, att använda när det främre 
barnvagnsutrymmet är fullt, och skälet är att: 
 
*  en barnvagn som ska in "där bak" kan inte bara rullas in/ut, utan måste lyftas in/ut, och för det 
    krävs det 2 personer, och om det för övrigt skulle vara en fullastad tvillingbarnvagn, kan det  
    ändå bli i tyngsta laget, även för 2 resenärer.   
 
*  man ska inte förutsätta att barnvagnsresenären har någon annan med sig som kan hjälpa till med 
    lyften, och man ska inte heller förutsätta att andra hjälpsamma resenärer sätter sig så långt bak i   
    bussen. 
 
1.3 Barnvagnssäten 
 
Framtidens buss har fällbara säten vid barnvagnsutrymmet, som är HÅLLBARA, samt har  
FUNGERANDE fjädring som fäller upp dem efter att resenärerna rest på sig. 
Idag är det allför vanligt att sätena att de har något av följande fel: 
*  det går att sitta på dem, men de fälls inte upp när man reser på sig, och för man dem uppåt 

för att få plats med barnvagnen och släpper dem, så ramlar de omedelbart ned igen med en 
smäll, eller...  

 
*  det går visserligen att sitta på dem, men de är alltför klent konstruerade, så att sätena sluttar 

utför, så man får nästan kämpa för att inte "halka utför", eller... 
 
*  sätena har helt enkelt gått sönder helt och hållet , varpå "bussbolaget" valt att plocka bort det 

så de saknas, och då återstår bara att STÅ, istället för att få sitta... 



Jag anser att det är så självklart att man helt enkelt måste göra en kraftigare   sid. 11  
konstruktion redan från början, att det egentligen inte skulle behövas sägas. 
Man måste också beakta att bussarnas "skumpande" upp & ner under färd ger en större  
påfrestning på sätena än om resenärerna hade suttit "stilla". 
Vad som förvånar mig är att jag aldrig ser några fällbara säten med åtminstone 1 ned-/utfällbart 
stödben; ett sådant skulle troligen dramatiskt öka hållbarheten. 
 
En bra finess många fällbara säten vid barnvagnsutrymmena har, är att när de fälls ner, så  
flyttas också nederkanten på ryggstödet ut en bit, så att det blir lite lutande.  
Detta gör att även nedre delen av ryggen får stöd, och sätena blir därmed mycket  
bekvämare att sitta på, tack för det! 
 
Säte under fönstret 
Ibland finns det i barnvagnsutrymmet ett 3:e nedfällbart "singlesäte" monterat på "ytterväggen" 
under fönstret, och detta med den goda tanken att resenären ska kunna sitta och ha barnvagnen 
bredvid sig och kunna se barnet. 
 
Tanken är god, men i praktiken blir detta säte mest ett hinder, eftersom det - när där finns mer än 1 
barnvagn - gör att en av barnvagnarna inte kan skjutas så långt in mot fönsterväggen som det annars 
skulle kunna, och därmed sticker kanske denna barnvagn ut i mittgången och försvårar passagen för 
bakåtgående resenärer.  
Dessutom råkar den resenär som använder detta 3:e säte ut för att åka "på sidan", och i takt med 
accelerationer och inbromsningar "kastas" i sidled åt höger resp. åt vänster, och detta  
tycker åtminstone jag är mer påfrestande än att "kastas" framåt - bakåt.  
 
1.4 Ledstång vid barnvagnsutrymmet   
 
Under fönstret i barnvagnsutrymmet finns nästan alltid en vågrät monterad ledstång, och det är bra 
därför att dels erbjuder den en möjlighet för stående att hålla sig fast under färd, dels  
m. h. a. fästrem binda fast barnvagnar så att de inte rullar iväg. 
 
De är dock ibland inte helt lyckade i sin utformning: 
 
* Ibland är de alldeles för långa; och så pass långa att de i bägge ändar slutar nästan intill 

ryggstöden, och vad innebär detta? Jo, att resenären som sitter närmast fönstret inte  
kommer intill väggen med sin axel, utan känner av den rätt "knöliga" ledstången. 
Därtill kommer att en passagerare bredvid kanske inte får stöd för ryggen i hela sin bredd. 

 
* Förutom att ledstången skall vara "lagom" lång, är det viktigt att dess ände går ut från 

väggen med c:a 45 gr lutning. Om den går helt vinkelrätt ut från väggen, kommer en resenär 
som lutar sig framåt att riskera att med sin axel "krocka" med ledstångens ände, och detta 
kan faktiskt göra ont! 

 
 
1.5 Rullstols-fästöglor    
 
I barnvagnsutrymmena finns numera öglor nedsänkta i golvet, som ska användas för att  
fästa rullstolar m.m., och detta är alldeles utmärkt.  
 



            sid. 12 
Ett problem är dock att dessa nedsänkta fästen ibland sticker upp en aning över golvet,  
eller så finns det en hålighet på några cm där. Detta ger faktiskt en risk för att man antingen  
vrickar foten, eller med en högklackad sko trampar ner om man skulle råka sätta foten på dem. 
Så här finns det god anledning för busskonstruktörerna att förbättra sina rullstolsfästen. 
Kan man inte sätta dessa rullstolsfästen på "väggen" under de nedfällbara sätena, såsom jag  
faktiskt har sett några bussar har? Då får man också ett helt slätt golv som är lätt att hålla rent.  
 
2. Stöd för bagagekärrehjul         
 
Framtidens buss som går i s. k. kollektivtrafik har naturligtvis låggolv, åtminstone från  
påstigningsdörren vid föraren och fram till barnvagnsutrymmet & första avstigningsdörren.  
Framtidens buss underlättar också för resenärer som har t. ex. barnvagnar och bagagekärror att dra 
ombord dessa genom 1:a avstigningsdörren med hjälp av en lodrät "stödplåt" så att deras hjul inte 
"fastnar" utanför dörren.  
V. g. se skiss nedan. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felet är alltså att precis utanför avstigningsdörrarna & "under golvnivå" finns inget stöd för deras  
hjul, när resenären ska dra in barnvagnen/bagagekärran.      
 
 
3. Säten i främre låggolvsdelen  
 
I bussar med låggolvsdel, åtminstone till 1:a avstigningsdörren, har jag lagt märke till, har normalt 
"vanliga" säten, d. v. s. med normal sitthöjd. Varför?  
Det naturliga skulle väl ändå vara att där ha, om inte alla, så åtminstone flera säten med högre 
sitthöjd, som äldre människor så väl behöver.  



4. Säten i bussens bakre del        sid. 13 
 
Passagerare i lokaltrafiken utsätts ofta för alltför stora centrifugalkrafter, när förarna kör genom 
kurvor. Speciellt när de kör ut ur kurvor ur det lätt hänt att förarna tycker att de kommit ut på 
raksträckan tycker att de kan accelerera, och då inte tänker på att bakre delen av bussen fortfarande 
befinner sig i kurvtagning.   
 
Passagerarna längst bak kan då faktiskt riskera att "kastas av" sätet, och för att åtminstone minska 
risken för detta bör sätenas sittytor och ryggstöd formges, så att de blir lite konkava, och därmed 
"sluter om" passagernas kroppar, ungefär som man har sett i rallybilar.   
 
5.  Belysning inne i bussen 
 
Belysningen i sig är det ofta inte så mycket att anmärka på, där den sitter i innertaket.  
Vad busstillverkarna bör tänka på är att: 
 
* låta taket runtom belysningsarmaturerna vara så ljust som möjligt 
 
* låta belysningsarmaturerna vara lite "bulliga", och inte så infällda i innertaket så att glaset är 

lika slätt som omgivande takyta. 
 
Då vinner man fördelen att ljuset delvis sprids ut över den omgivande innertakytan, och då blir inte 
kontrasten mellan själva belysningsarmaturen och omgivande innertak så stark. 
Idag är denna kontrast ibland närmast bländande för oss resenärer, och detta gäller speciellt på 
långfärdsbussar, där innertaket av någon underlig anledning ofta är mycket mörkt.   
 
6.  Podestrar 
 
I många låggolvsbussar är låggolvet så förtjänstfullt lågt placerat att konstruktörerna tvingats  
låta mittgången ha lägsta möjliga nivå, medan "golvet" ( vilket i fortsättningen kallas podestrar ) på 
ömse sidor där sätena monteras ha kanske 5 cm högre nivå jämfört med mittgången , och detta för 
att överhuvudtagen få plats med teknisk utrustning därunder. 
 
Detta är ju fullt förståeligt, och det är faktiskt inte helt negativt för resenärerna:  
Äldre människor sitter gärna ner på stolar/säten som har lite högre sitthöjd än den normala, 
gissningsvis c:a 3 - 6 cm högre. ( Sådana något högre säten finns i åtminstone en del av de äldre t-
banevagnarna )  
Det intressanta är att - om podesterhöjden är "lagom" - kan det bli perfekt för äldre resenärer att 
ståendes på det lägre mittgångsgolvet sätta sig direkt på sätet, och omvänt har de också lättare att 
resa på sig från det "höga" sätet. 
 
Det är då dock viktigt att podesterhöjden inte blir för hög, vilket det finns exempel på: 
Då kommer den "totala" säteshöjden ( inkl. podesterns höjd ) att bli så stor att äldre resenärer inte 
kan sätta sig direkt på sätet, utan måste först ta ett stort påfrestande steg upp på podestern, innan de 
kan sätta sig ner på det - för dem - alltför låga sätet.  
 
 
 
 



7. Yttre spegeln på hållplatssidan        sid. 14 
 
De yttre speglarna har naturligtvis en viktig funktion att fylla ut trafiksäkerhetssynvinkel: 
om speglarnas yta är konkava minskar risken för att andra fordon närmar sig från sidan utan  
föraren ser detta.  
Den högra spegeln har en annan viktig funktion att fylla:  
med den kan föraren - om han/hon tänker på det - upptäcka om någon resenär kommer springande 
bakifrån, precis före avgång.  
I detta fall har spegelns form en viss betydelse: 
Om spegelns yta är plan krävs det normalt att resenären springer nära nog precis utmed bussen för 
att upptäckas av föraren.  
Om spegelns yta är konkav - och är inställd "rätt" - kan resenären upptäckas av föraren, även om 
denne kommer springande snett bakifrån.  
Av dessa bägge skäl är det högst angeläget att de yttre backspeglarna är konkava. 
 
 
F PRESENTATION AV INFORMATION: 
 
1. Yttre skyltning av busslinjenummer, samt destination 
 
Att busslinjenumret syns ovanför vindrutan är ju en självklarhet som knappast behöver sägas, och att 
det också syns på dels bussens högra sida ( sett bakifrån ), samt bakpå bussen  är det ju uppenbart att 
resenärer vid busshållplatser uppskattar. 
Därtill skulle det vara bra att linjenumret även syns på bussens vänstra sida, ty då kan resenärer som 
står på andra sidan gatan också få veta det.  
 
En faktor som försvårar för resenärer att se numret bakpå bussen är när baksidan görs till en rullande  
reklamyta. Då kan det rentav vara svårt att iaktta numret bland all "kamuflagemålning" som 
reklamen faktiskt kan sägas utgöra, speciellt när bussen rör på sig… 
Och innan man då har hunnit upptäcka var linjenumret finns, har bussen kanske hunnit åka iväg, så 
att numret är för smått … 
 
Man måste därför ha en zon runtom numret i bussens egen färg, som snabbt visar var man ska titta.  
F. ö. bör man - helst inom EU - enas om var linjenumren ska sitta, och kanske man också borde 
kunna få se bussens destination även där bak. Då skulle man kunna ha "reklamfredad" zon som 
sträcker sig över bussens hela bredd. 
 
När det gäller nummervisning bak, bör man vid konstruktionen beakta ev. inverkan av turbulenta 
luftströmmar som kan komma att smutsa ner nummer/destinationsskylten. 
   
2. Hållplatsutrop och -skyltning inne i bussen 
 
Numera är det alltid högtalarutrop av hållplatserna, men tyvärr brister det alltid ifråga om 
ljudkvalitet: För mig som är hörselskadad är detta ett stort bekymmer, detta sagt även om jag 
numera brukar kunna läsa kommande hållplats på en display. 
Högtalarljudet är alldeles för basfattigt, och har därtill alltför låg ljudnivå, och detta omöjliggör  
också för mig att höra vad föraren då och då att berätta. 
Det finns ett bra och välljudande föredöme, att ta efter: den "nya" tunnelbanevagnen "Vagn 2000", 
modell C20 i Stockholm.  



            sid. 15 
När det gäller hållplatsskyltning fungerar det oftast bra, men varför finns det nästan  
aldrig en andra hållplatsskylt i den bakre delen på ledbussar? 
Att montera hållplatsskylt även där kostar så lite extra, och gör det genast attraktivare att  
sitta även där bak. 
 
Ett irritationsmoment uppstår någon enstaka gång när hållplatsutropen går "baklänges",  
d. v. s. att när man t. ex. åker från Vällingby till Spånga, då får se och höra utropen som om man 
åkte från Spånga till Vällingby… 
Kan man inte ordna så att föraren enkelt kan "vända på bandet", och därtill kan stega fram/bak till 
rätt hållplats? 
Det skulle ju inte vara så kul att få se/höra rätt hållplats, när man har passerat den för 3 minuter 
sedan… 
 
Ja, detta är vad jag har kommit på så här långt under några månaders iakttagande och funderingar 
under det att jag nästan dagligen befunnit mig i den "rätta" miljön, d. v. s. i en buss. 
 
Som synes har jag valt att inte namnge vare sig några busstillverkare eller bussmodeller,  
utan föredrar att vara neutral enligt principen "ingen nämnd, ingen glömd". 
Detta är ju också ett sätt att se framåt, och inte bakåt.  
 
Hoppas att dessa synpunkter kan vara till nytta, så att framtidens bussar på många sätt kan bli ännu 
bättre för oss resenärer, och att ni som får ta del av dem får chansen att sprida dem  
vida omkring bland konstruktörer, designers och tillverkare av bussar.  
 
När jag 1985 som nybliven Stockholmare började åka buss kunde man ofta längta efter ett bättre 
färdmedel: bussen med alla sina trappsteg var jobbig att kliva på och av, och dessutom spydde den 
ju ut en massa dieselavgaser. 
Då tyckte jag att det skulle vara skönt om man kunde byta ut Bussen mot något bekvämare och 
miljövänligare!  
Nu tycker jag att Bussen är så mycket bättre än då, så att nu kan man istället behålla Bussen och 
istället göra sig besväret att förbättra den ytterligare.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
 
 
Bengt Fernström 
 
Björnidegränd 12 
162 46 Vällingby 
 
 
P.S.  
Kommentarer och nya synpunkter mottages tacksamt till min e-postadress:  bengt.f@stockholm.com 
D.S. 


