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Sammanfattning 
Scania OmniLink 2010 är en buss med fina köregenskaper, men med brister i 
förarens uppvärmningssystem. Denna modell förväntas vara i trafik i 
ytterligare tio år, vilket innebär åtskilliga arbetstimmar. I en bussförares jobb 
förekommer det hela tiden störande moment, samtidigt ska föraren vara 
trevlig, hjälpsam och köra säkert. Genom att ta bort en del av de störande 
faktorerna kan föraren koncentrera sig på sitt arbete, bli mindre trött och 
irriterad och behålla sin reaktionsförmåga.  

Detta arbete har genomförts på Nobinas garage i Tyresö. Hypotesen som 
undersökts är att föraren störs av att uppvärmningssystemet inte klarar av 
att värma upp fötter och smalben tillfredsställande, drag i ansiktet och 
orimligt högt buller från förarfläkten.  Genom enkäter och intervjuer har det 
konstaterats att dessa antaganden var korrekta. Förarnas upplevelser av 
buller, drag och ojämnheter i temperatur har bekräftats av olika mätningar 
som gjorts i Nobinas bussar. 

De krav som ställs på uppgraderingen av förarvärmen är att den ska vara 
billig, minska bullret markant, ge en behaglig temperatur över hela kroppen 
och eliminera draget från taket. Olika förslag utvärderades och en 
kombination av flera förslag testades i praktiken. 

Efter att ha genomfört tester har en enkel men effektfull uppgradering tagits 
fram. Samtliga krav uppfylls, ljudnivån från förarfläkten har sänkts markant 
och fötterna förses med extra värme. Dessutom föreslås åtgärder för att 
eliminera några vanliga fel. 

 

 

Nyckelord: 
Produktutveckling; Maskinteknik; Bussar; Uppvärmningssystem; AC; 
Förarvärme 
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Abstract 
Scania OmniLink 2010 is a bus with excellent driving properties, but it has 
flaws in the driver heating system. This model is expected to be in use for at 
least ten more years, which implicate countless hours of work. A lot of 
disturbance is always present in the work of the driver. At the same time he 
or she has to be nice and helpful and drive safely. Removing some of the 
disturbance will result in the driver being able to focus on the work, get less 
tired and annoyed and keep a normal reaction time. 

This work has been executed at Nobina Tyresö. The hypothesis that has been 
evaluated is that the driver is disturbed by the heating system not being able 
to warm the feet and lower legs sufficiently, draught in the face and the 
driver fan making unreasonable loud noise. Surveys and interviews have 
confirmed the assumptions. The noise, draught and unbalanced temperature 
that the drivers’ experiences have been confirmed by different 
measurements performed at the busses of Nobina.  

Requirements on the upgrade of the driver heating system are that it has to 
be cheap, lower the noise distinctively, obtain a comfortable temperature all 
over the body and eliminate draught from the ceiling. Different suggestions 
were evaluated and a combination of some suggestions was tested hands-
on. 

A simple and powerful upgrade has been extracted after the tests. All 
requirements were fulfilled, the driver fan noise was significantly reduced 
and the feet got extra warmth. Furthermore measurements to eliminate 
causes of some common damages were suggested. 

 

Keywords: 
Product development, Mechanical engineering, Buses, Heating system, Air 
Conditioning, Driver heating system 
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som har hjälpt oss i vårt arbete på olika sätt. Ett speciellt tack till Jonas 
Lindeskär på Nobina Tyresö som gjort det här arbetet möjligt. Tack Tommy 
Ohlson, Kalle Saarinen och alla ni förare som delat med er av era 
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Notationer 
 

CTL Centrala Trafikledningen 
Informerar vid framkomlighetsproblem i trafiken, löser 
problem som uppstår under dagen till exempel gällande 
förarbrist, vagnfel och förseningar, samt rapporterar in 
vagnfel. Det är CTL som planerar vilka förare som kör vilka 
bussar. 

DPD Dynamisk produktutveckling 
En metod av Stig Ottosson som bland annat förespråkar 
flexibilitet, många små beslut och en snabb start i 
utvecklingsarbetet. 

Kanot Stor plastdetalj i bussens front 
Under kanoten finns det framförallt luftledningar till 
förarfläkten. 

OMS Operations Management System 
Ett system som bland annat innehåller en databas där alla 
fel på bussarna rapporteras. 

Ramp Ett system som ger bussen luft och värme under parkering 
När bussen inte körs står den parkerad och kopplad till 
rampen för att behålla sitt lufttryck, förses med uppvärmd 
kylarvätska och vid behov även elektricitet. 

Är-, börvärde  Benämningar inom reglerteknik 
Inom reglerteknik är börvärdet det värde som efterfrågas, 
det värde som ska uppnås och ärvärdet det värde som 
något för tillfället har. Till exempel det är 15◦C i bussen, 
men föraren har ställt in systemet på att det ska vara 20◦C. 
Då är ärvärdet 15◦C och börvärdet 20◦C.   
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1.  Bakgrund och presentation 
Bussar tillverkas i små serier och har en kort utvecklingsfas. Detta medför att 
utvecklarna ibland får använda sig av problemlösningar som inte alltid hinner 
testas så väl. Detta i kombination med att kunden vill ha en billig buss och 
inte ställer några större krav på förarmiljön medförde att Scania OmniLink 
2010 har vissa brister i sitt uppvärmningssystem. Dessa bussar förväntas vara 
i bruk åtminstone tio år till. Det finns alltså stor anledning att åtgärda dessa 
tillkortakommanden. 

En bussförare som arbetar 40 timmar i veckan kör i detta garage cirka 50 000 
kilometer på ett år, i genomsnitt 200 kilometer om dagen. Förarens 
arbetsplats är ett fordon, med ett förarutrymme på 180x80x80 cm, alltså 
1,152 m3 med ständigt förändrade omständigheter som gäller både för 
mikro- och makromiljö. Detta är ett ansvarsfullt arbete som är väldigt 
monotont, starkt tidsbundet och serviceorienterat där man träffar många 
olika människor. Bussförare måste leverera i tid oavsett väder och väglag. 
Förare i vägtransportsektorn måste verkligen vara medvetna om 
arbetsmiljöfrågor. Den Europeiska arbetsmiljöbyrån skriver ”Den särskilda 
kombinationen av risker och faktorer som ergonomiska risker, stress på 
grund av arbetets uppläggning, buller, farliga ämnen, vibrationer, ovanliga 
arbetstider, arbete långt hemifrån och långt ifrån en fast bas, brist på 
faciliteter, komplex arbetssituation, behov av ständig anpassning och de 
många strukturella förändringar som skett inom sektorn är en särskild 
utmaning när det gäller övervakning och förebyggande arbete.” [1] 

1.1.  Presentation, Nobina 
Nobina Sverige AB är ett företag inom den offentliga busstrafiken, med en 
marknadsandel på nära 30 %. Nobina har en halv miljon påstigande kunder 
varje dag. Företaget har drygt 7 000 anställda i Sverige, 2 100 bussar och en 
omsättning på drygt 4,5 miljarder kronor per år.  

Tyresögaraget, den lokala verksamheten i Tyresö kommun, omfattar cirka 
337 medarbetare, varav 276 bussförare. Ungefär 20 procent av bussförarna 
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är kvinnor och medelåldern är 49 år. Uppskattningsvis har en tredjedel av 
förarna minst tio års erfarenhet. Garaget har totalt 96 bussar och omsätter 
årligen cirka 150 miljoner kronor. Garaget bedriver i huvudsak linjetrafik på 
uppdrag av SL.  

Av 96 bussar är 40 stycken etanoldrivna Scania OmniLink, årsmodell 2010. 
Dessa bussar anlände till garaget 2010 och har körts cirka 220 000 kilometer i 
tjänst. 

1.2.  Presentation, BTH 
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är en statlig högskola. Typiskt kännetecken 
är tillämpad IT och innovativ hållbar tillväxt. Forskning och utbildning bedrivs 
i Karlskrona och Karlshamn i Blekinge, samt på distans.  BTH är bland de sex 
bästa i världen inom programvaruteknik. Både forskning och utbildning har 
ett starkt samarbete med näringslivet och samhället. Förutom tekniska 
utbildningar erbjuder BTH utbildning inom hälsa och vård samt ekonomi. 
Högskolan har drygt 500 anställda och 5 000 studenter idag, varav 63 
procent studerar teknik. 

Figur 1: Nobinas garage i Tyresö 
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2.  Syfte 

En bussförare utför ett arbete som består av flera olika moment, det är inte 
enbart bussen som ska köras på ett säkert sätt. Dessutom ska bussföraren 
hålla uppsikt över passagerarna, om det är någon som ska hoppa av eller på 
bussen, har några frågor eller gör något som inte är tillåtet. Föraren ska hela 
tiden utföra sitt arbete på ett säkert sätt och med god service, helst även 
med ett leende på läpparna. Det finns flera störande faktorer, förutom 
passagerarna. Miljön som arbetet utförs i är ständigt skiftande till följd av 
dörröppningar och uppvärmningssystem som inte alltid fungerar 
tillfredsställande. Föraren utsätts för buller från bland annat motor, vägbana 
och ventilation. Att ta bort några av de störande momenten underlättar 
bussförarens vardag. Mer energi och fokus kan gå till att utföra 
arbetsuppgifterna, istället för upptas av störningar. 

3.  Övergripande mål 
Huvudmålet med det här arbetet är att ta fram en lösning som är så pass bra 
och billig att Nobina kommer att införa den på sina Scaniabussar. De 
problem som ska lösas är framförallt att buller från förarfläkten ska minskas 
och uppvärmningen vid förarens fötter förbättras. Parallellt med 
utvecklingsarbetet kommer det att undersökas om problemdefinitionen är 
korrekt och om det är något som missats. Därför kommer en mer exakt 
beskrivning av vilka problem som ska lösas i slutet av del 1 – Hypotes och 
problembeskrivning. 

4.  Metodbeskrivning 
I det här produktutvecklingsarbetet användes metoder och idéer från Lean 
och Stig Ottossons dynamiska produktutveckling. 
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4.1.  Dynamisk produktutveckling 
Produktutvecklingens syfte är att på ett direkt eller indirekt sätt förbättra 
livskvalitén. Produktutveckling är ett väldigt omfattande begrepp men utgår 
alltid från samma enkla grund, antingen ser man en möjlighet eller så har 
man ett problem att lösa, som Stig Ottosson skriver i boken Dynamisk 
produktutveckling [2]. Ottosson skriver om två grundsynsätt inom 
produktutvecklingen. Statiska synsätt som innebär detaljerad 
långtidsplanering, mindre flexibilitet och centralstyrda beslut som ofta leder 
till långa väntetider. Beslut som är en nyckel och milstolpe inför nästa steg är 
avgörande moment för att få starta nästkommande fas i 
utvecklingsprojektet. Dynamiska synsätt är en flexibel uppfattning av 
planering och decentraliserad beslutsfattandet som är mer anpassad för 
dagens snabba processer och människans kreativitet. Dynamiska synsätt tar 
hänsyn till att processer ofta får hinder och tills hindret är undanröjt får 
andra processer fart på grund av frigjort skaparkraft. Produktutvecklings-
processen beskrivs oftast av en schematisk modell som är en förenklad bild 
om förloppet, denna kallas för produktutvecklingsmetoden. Valet föll på den 
dynamiska produktutvecklingsmetoden för att få ett löpande arbete under 
projektet. Tidigare erfarenheter har visat att man lätt fastnar och förlorar 
massor av tid om man väntar in sådana beslut som man är beroende av, men 
inte har inflytande på. 

Definition enligt Ottosson:  

”Dynamisk produktutveckling (DPD) innebär att man på ett dynamiskt och 
resurseffektivt sätt med användaren/användningen i fokus och med hänsyn 
tagen till samhälleliga krav och företagsekonomiska krav på snabbast 
möjliga sätt utvecklar kvalitativa produkter. ” [2] 

DPD har egentligen tagits fram för nya produkter som är banbrytare på 
marknaden, men kan effektivt används också till förbättring och förnyelse av 
produkter. Det finns två utmärkande drag som karaktäriserar metoden och 
är anledning till att den valts. DPD kombinerar många kända metoder och 
betoningen ligger på flexibiliteten samt sätter användaren/användningen i 
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fokus istället för kunden som görs vid flera andra metoder. Detta i sin tur 
leder ofta till att användaren blir undanträngd av företagsekonomiska mål. I 
vårt projekt känns det påtagligt när man undersöker förarplatsens utform-
ning, materialval och design. Föraren är ju användaren men långt ifrån 
kunden/köparen som vill ha billiga, bränslesnåla bussar med så många 
sittplatser som möjligt. Kortsiktiga intressen kolliderar här och användaren är 
utesluten ur spelet. Därför sätts bussföraren i fokus i detta examensarbete 
och lösningar söks utifrån människans behov.  

 

Figur 2: Schema över produktutveckling 
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4.2.  Lean 
Lean är inte bara en samling principer eller teorier. Det är ett väldigt brett 
begrepp som beskriver en hel kultur, ett sätt att leva och tänka, något som 
tar flera år att bemästra [3]. Lean kan översättas till smidig på svenska och 
principen att eliminera slöserier är endast en del i något mycket större. 
Några filosofier inom Lean som tillämpas: 

̶ Långsiktighet 
Målet är att finna lösningar som håller i längden och minska så 
kallade brandsläckningsmetoder, där man kortsiktigt åtgärdar ett 
problem. 

̶ Se efter med egna ögon (Genchi genbutsu) 
Det är inte tillräckligt att intervjua bussförare och verkstadspersonal. 
Genom att vara på plats i bussen och mäta och känna efter hur det 
är, skruva isär och titta med egna ögon, erhålls en mycket bättre bild 
än genom att bara titta på ritningar. 

̶ Ständiga förbättringar (Kaizen) 
Den bästa lösningen hittas inte direkt. Det här är en process där 
metoder och resultat hela tiden omprövas. 

̶ Gå till botten med problemen 
I den mån det är möjligt söks grundorsakerna till problemen. Inom 
ramen för detta arbete finns det dock stora begränsningar för att 
åtgärda grundläggande orsaker som till exempel att man använder 
ett dåligt material för att hålla kostnaderna nere vid nytillverkning. 
 

4.3.  Ständiga förbättringar med PDCA 

PDCA-cirkeln är en fyrstegsmetod som användes först vid en föreläsning av 
Dr. W. Edwards Deming i Japan 1950. Ursprungligen härstammar den från 
Walter Shewhart (1939) som tillämpat den vetenskapliga metoden med sin 
cykel: specifikation – produktion – inspektion. Den japanska tolkningen blev 
”Deming Wheel” och växte sig till en världskänd och berömd förbättrings-
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Plan 

Do Check 

Act 

modell. Modellen består av följande fyra enkla steg som används som 
kontroll över processer.  

PLAN – identifiera problemet, beskriva 
nuläget, hitta grundorsaker, föreslå flera 
lösningar, fastställa målet, ge förslag för 
åtgärder, ta fram implementeringsplan 

DO – Välja metod, genomföra åtgärder 
enligt planen 

CHECK – Studera, uppfölja, utvärdera 

ACT – Uppdatera standarder, implementera och standardisera lösningen, 
åter till plan och ständigt förbättra processen. 

När alla dessa steg är slutförda är förbättringen standardiserad. Det 
standardiserade arbetet eller produkten är ett resultat av iterativ förbättring, 
men det är inte slut här. Vikten ligger på kontinuerligheten. Med de 
förändrade omständigheterna eller nya tekniker som standardiserats – 
arbete, process, produkt eller tjänst – sätts de återigen under ytterligare 
förbättring, alltså upprepas PDCA-cirkeln om och om igen.  

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3: PDCA-hjulet 
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5.  Nuvarande system 
Förarens ventilationssystem består av två delar, en enhet i bussens front 
som enbart är till för föraren och en enhet på bussens tak som delas med 
passagerarna. Enheten i fronten, kallas förararfläkt. Den ger föraren varm 
luft till fötterna och blåser varm luft vid passagerarnas ingång för att stoppa 
en del av den kalla utomhusluften från att blåsa rakt in på föraren under 
vinterhalvåret. Enheten på taket kallas för defroster, det är en AC-anläggning 
som kan ge både kall och varm luft beroende på temperatur i bussen. Luften 
blåses ut från taket på båda sidor om föraren, samt ovanför bussens 
framruta. Tanken är att förarfläkten genom sina insug i framrutans 
nederkant ska hjälpa till att dra luften från defrostern tätt intill rutan och på 
så sätt effektivt ta bort imma. [4] [5] 

 

Figur 4: Luftflöde framruta 
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6.  Bakgrundsinformation 
För att kunna utforma en hypotes har bakgrundsinformation samlats in om 
vilka problem som finns med ventilationssystemet på förarplatsen i Scania-
bussarna. Detta är framförallt Marias erfarenheter och sådant som kommit 
upp i hennes samtal med sina kollegor. 

1. Grundventilationssystemet ger ingen värme till benen vilket borde 
vara ett principkrav. 

a. Benen är stilla och börjar alltså frysa först. 
b. Föraren har tröja, jacka och så vidare och har alltså 

möjlighet att ändra läget på överkroppen, vilket inte är 
möjligt på benen.  

c. Den varma luften rör sig uppåt, värmen som kommer 
från taket når därmed inte fötterna. 

2. Värmefläkten för förarplatsen som har till uppgift att föra varm luft 
till fötterna låter oerhört mycket. Det blir en kompromiss, det vill 
säga den används endast korta perioder, med återhämtning från 
bullret däremellan. 

3. När solen dyker upp och det blir omkring 15◦C ute blir det ganska 
snart 22-25◦C ombord på grund av solinstrålningen. 
Temperaturgivaren känner av det och koppla bort värmen direkt. 
Systemet kan även börja kyla ner bussen beroende på vilka 
temperaturinställningar föraren gjort. AC kopplas in automatiskt om 
temperaturskillnaden blir mer än två grader mellan börvärde, som är 
den temperatur föraren ställt in, och ärvärde, som är den temperatur 
som givaren känner av. Solinstrålingen värmer bara upp övre hälften 
av bussens inre luftrymd, vilket ger en ganska stor temperaturskillnad 
mellan förarens huvud och fötter. Värmefläkten för förarplatsen är 
kopplad till samma temperaturgivare som grundventilationen, 
därmed har ingen möjlighet att få varm luft endast till fötterna. Om 
föraren i ett försök att få värme till benen höjer 
temperaturinställningen uppstår istället följande problem: 

a. För att undvika att den varma luften blåses ut på 
överkroppen kan föraren stänga munstyckena i taket. 
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Dessa är inte alltid täta och föraren blir då väldigt varm 
på överkroppen. 

b. För att slippa kylan från AC går det att stänga av 
ventilationen helt, men då stängs även ventilationen 
för passagerarna av, vilket gör att de inte får någon 
friskluft. 

 
Föraren får ofta lägga ner mycket tid på att justera värmeinställningar, utan 
att uppnå ett bra resultat. 

7.  Hypotes 

Med hjälp av bakgrundsinformationen har en hypotes formats. Det ska 
undersökas om den stämmer, för att därefter ta fram en problemformulering 
och specifika mål för arbetet.  

Hypotesen är att bussförarna störs av följande tre punkter: 

̶ att uppvärmningssystemet inte förmår värma upp fötterna och 
smalbenen tillfredsställande 

̶ att de utsätts för drag i ansiktet 
̶ att ljudet från förarfläkten är så störande att de undviker att använda 

den 

För att ta reda på om hypotesen stämmer kommer det att utföras mätningar, 
enkätundersökning och intervjuer. 
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8.  Enkäter 
Tanken med enkäterna var att få statistik över hur stor andel av bussförarna 
som upplevde problem med olika delar av ventilationssystemet och göra en 
liten jämförelse med de nyare Volvobussarna. Svarsfrekvensen var dock 
väldigt låg, av 276 förare är det endast 42 som har svarat. Därför kan 
resultatet inte ses som statistiskt tillförlitligt. Däremot kan det ses som en 
indikation på var det finns störningar. Förarna har getts möjlighet att skriva 
ner sina egna kommentarer, något som gett värdefull information. 

Frågeställning: Hur ofta stör du dig på följande…

 

Tabell 1: Enkätsvar - Temperatur 

Den vanligaste störningen när det gäller temperatur är kalla fötter. Mer än 
hälften störs av kalla fötter ofta eller ibland. Skillnaden mellan Scania och 
Volvo är obetydlig.  

4 
3 

7 
1 

19 
14 

7 
7 

6 
8 

8 
11 

10 
14 

9 
12 

15 
19 

14 
15 

5 
5 

13 
14 

17 
12 

13 
15 

8 
9 

12 
9 

Scania - För varmt på fötterna
Volvo - För varmt på fötterna

Scania - För varmt på huvudet
Volvo - För varmt på huvudet

Scania - För kallt på fötterna
Volvo - För kallt på fötterna

Scania - För kallt på huvudet
Volvo - För kallt på huvudet

Temperatur 
Ofta Ibland Sällan Aldrig
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Frågeställning: Hur ofta stör du dig på följande…

 

Tabell 2: Enkätsvar: Drag och buller 

En stor andel störs av både buller och drag i båda bussmodellerna. 

Frågeställning: Hur nöjd är du med ventilationssystemet i förarutrymmet 
på…

 

Tabell 3: Enkätsvar - Nöjdhet 

Mer än hälften är nöjda med ventilationssystemet på vintern. På sommaren 
är det lite fler som är nöjda med ventilationen i Scaniabussarna. Det bara är 
40 procent som är nöjda med Volvo på sommaren, vilket kan förklaras med 
att AC:n på Volvobussarna inte underhålls alls och därmed fungerar väldigt 
dåligt. 
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Scania - Drag
Volvo - Drag

Scania - Buller
Volvo - Buller

Drag och buller 
Ofta Ibland Sällan Aldrig
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24 
15 

20 
20 

3 
2 

4 
2 

Scania - Sommar
Volvo - Sommar

Scania - Vinter
Volvo - Vinter

Nöjdhet 
Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken eller Ganska nöjd Mycket nöjd
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Frågeställning: Hur enkelt/svårt upplever du att det är att hitta rätt värme-
inställning på ventilationen för förarutrymmet?

 

Tabell 4: Enkätsvar - Hitta rätt värmeinställning 

Det är 35 procent av förarna som har ganska eller mycket svårt att hitta rätt 
värmeinställningar. 

Frågeställning: Hur ofta upplever du funktionsfel på ventilationssystemet 
för förarplatsen?

 

Tabell 5: Enkätsvar - Funktionsfel 

Hälften av förarna upplever funktionsfel på ventilationssystemet ibland, en 
fjärdedel upplever det ofta. 

8.1.  Sagt om ventilationssystemet 
Flera av de som skrivit något i de öppna svaren anger att de fryser om 
fötterna. Andra vanliga kommentarer är att det är svårt att få en bra 
temperatur, det kan vara att det blir för kallt eller för varmt eller bara är 
svårt att ställa in, samt att det skramlar och låter mycket i bussen. Några har 
nämnt att förarfläkten låter mycket.  

 

5 10 17 10Hitta rätt värmeinställning

Hitta rätt värmeinställning 
Mycket svårt Ganska svårt Ganska enkelt Mycket enkelt

11 21 5 5 Hur ofta funktionsfel

Funktionsfel 
Ofta Ibland Sällan Aldrig
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9.  Intervjuer 
För att få en djupare förståelse för de svårigheter och störningar bussförarna 
råkar ut för på grund av ventilationssystemet har åtta intervjuer genomförts. 
Tanken var att det skulle bli en spridning på kön och arbetserfarenhet. Mer 
än hälften av de intervjuade har dock kört buss i mellan tre och fyra år. 

Män: 5 
Kvinnor: 3 

Arbetserfarenhet 
3-4 år: 5 
9-13 år: 3 

Vid intervjuerna har frågor ställts om hur ventilationssystemet till förar-
utrymmet upplevs och vilka moment som upplevs som störande.  

9.1.  Resultat 
Trots att det bara handlar om två olika modeller av Scaniabussar tillverkade 
samma år så upplevs stora skillnader på bussarnas ventilationssystem. 

9.1.1.  Uppvärmningssystemet under vinterhalvåret 
Förarna är rörande överens om att de fryser om fötterna på vintern. Förar-
fläkten är den enda som förmår värma upp fötterna. Problemet är att den 
låter väldigt mycket. En av förarna använder sin jacka för att försöka bli lite 
varm. En annan uppger att det är ett omöjligt val mellan att frysa om 
fötterna eller härda ut oljudet.  

Några förare påpekar trögheten i systemet när de tar bussen från rampen. 
Även om de är lite oense om det tar lång eller kort tid att få upp värmen i 
bussen är de överens om att det blir väldigt varmt för att sedan bli väldigt 
kallt. En förare beskriver det som ketchupeffekten ”Systemet är trögt och det 
blir en ketchupeffekt, först kommer inget, sedan blir det jättevarmt, för att 
sedan bli kallt igen”. 
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Att det är en viss temperaturskillnad mellan huvud och fötter är 
ofrånkomligt, men många förare upplever problem med detta. De sitter och 
fryser om fötterna samtidigt som de är för varma på huvudet eller 
överkroppen. 

De intervjuade förarna är oense om huruvida drag och inställning av luftflöde 
är ett problem eller inte. Några uppger att det är en fråga om att ställa in 
systemet rätt, medan andra upplever stora problem. Ett par förare upplever 
att det drar och blir kallt på höger sida, medan vänstersidan har det varmt 
och skönt. En förare tycker att det är väldigt obehagligt att all luft blåses ut 
på huvudet och skulle hellre att mer av luften blåstes ut vid fötterna. 

9.1.2.  AC under sommarhalvåret 
Alla bussar är olika, även när det gäller AC:n, ibland fungerar den bra, ibland 
inte alls. En del förare upplever problem med att AC:n kyler för mycket eller 
för tidigt, medan andra tycker att de får för liten kyleffekt. Kanske hänger 
detta ihop med hur man ställer in AC:n, en del har svårt att hitta fungerande 
inställningar. Ett par av förarna nämner att kyleffekten var bra när bussarna 
var nya, men har blivit sämre och sämre.  

Hälften av förarna känner av drag från AC:n, här är det vänster sida som kyls 
ner. 

Jobbet som bussförare är bullrigt, det skramlar och kommer oljud från 
många olika källor. Några upplever att även AC:n bidrar till bullret, medan en 
förare påpekar att det bara är när det är något fel som AC:n låter så att det 
är störande.  

9.1.3.  Hitta rätt inställningar 
Att hitta rätt inställning som ger den temperatur som önskas verkar inte vara 
något som man kommer underfund med på en gång. En del hittar egna knep, 
medan andra måste sitta och justera ventilationen under hela arbetspasset. 
En förare berättar: ”Det är svårt att ställa in temperaturen. Det blir ingen 
jämn temperatur och man måste justera inställningarna hela tiden.  Det blir 
aldrig som jag vill.” Det råder delade meningar om systemet borde vara 
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manuellt eller automatiskt. Den största anledningen till att förarna vill ha ett 
mer manuellt system är att det inte fungerar med automatiken. ”Systemet 
gör inte alltid som jag säger. Om det skulle fungera skulle det vara lagom 
grad av automatik och manuellt. Eftersom systemet inte fungerar skulle jag 
vilja att allt styrdes manuellt.” 

9.1.4.  Ingen kontroll över systemet 
Drygt hälften av förarna upplever någon gång att de inte kan kontrollera 
ventilationssystemet. För någon händer det i undantagsfall, till exempel när 
det är riktigt kallt eller på soliga dagar, medan en annan upplever detta 
problem varje dag. Det kan röra sig om att det inte går att kontrollera 
temperaturen vid fötterna eller att det inte går att få bort imman från 
vindrutan. 

9.1.5.  Funktionsfel 
Definitionen av ett funktionsfel kan vara att det är något som inte fungerar, 
eller att något gått sönder. Enligt den första definitionen är det brist på 
värme till fötterna som är det största funktionsfelet. Det farligaste funktions-
felet måste ändå vara att systemet inte alltid förmår hålla borta imman på 
rutorna. ”Defrostern är värdelös. Om det är mycket folk i bussen under en 
regnig dag måste man torka bort fukt från rutan själv.” Det är alltså inte att 
något gått sönder som är det största problemet. En förare uppger att ”hela 
systemet är ett enda funktionsfel”. 

9.1.6.  Avskärmning 
Som ett sätt att skydda förarna från drag från ytterdörren föreslogs en 
avskärmning av plast eller glas. Detta tyckte de flesta var en fruktansvärd idé 
som skulle avhumanisera och avskärma föraren från den lilla möjlighet till 
social kontakt som finns i dagsläget. 

10.  Buller 
Buller kan kort beskrivas som oönskat ljud. Hur mycket en person störs av 
buller är individuellt och även beroende av hur mycket koncentration som 
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för tillfället krävs. Förutom att man kan få hörselskador av att vistas i en 
bullrig miljö kan det även medföra andra konsekvenser, som oftast är olika 
former av stressreaktioner. Dessa symtom är oftast en följd av hörsel-
upplevelser, men kan också uppstå av vibrationer eller ultraljud. Stress-
reaktionerna uppstår om man utsätts för buller under en längre tid eller om 
man utsätts för väldigt höga ljudnivåer. Även när ljudet inte är på den nivå 
att det medför någon risk för hörselskador kan det upplevas som störande 
och påverka oss människor negativt.  Det enformiga ljudet i ett fordon kan 
göra att man blir trött och sömnig och får svårare att behålla 
uppmärksamheten. Lågfrekvent buller, med en frekvens på 20-200 Hz, är det 
som gör oss mest trötta och sömniga. Ibland kommer tröttheten först efter 
arbetet eftersom man ansträngt sig för att hålla uppe koncentrationen hela 
arbetsdagen. Buller kan även ge långsammare reaktionsförmåga eller göra 
oss mer lättirriterade. Det är många faktorer som påverkar bullrets 
störningsgrad, det är dels som tidigare nämnt individuellt hur man upplever 
det. Dessutom beror det på hur konstant eller förutsägbart ljudet är, vilken 
frekvensnivå det rör sig om och hur nödvändigt ljudet upplevs. [6] [7] [8] 

10.1.  Att mäta ljud 
Det finns två klasser på ljudmätare som är godkända enligt 
Arbetsmiljöverket. Klass 1 är den mest noggranna och bör i första hand 
användas, särskilt om man ska mäta högre ljudnivåer, då är det extra viktigt 
med hög mätnoggrannhet. Om lägre frekvenser ska mätas kan det räcka med 
en klass 2-mätare, då ska man dock vara medveten om att noggrannheten 
inte är så bra vid högre frekvenser. När man ska mäta hur mycket ljud en 
person utsätts för under en arbetsdag kan man placera en mätare cirka 10 
cm från personens huvud och låta den samla in mätdata under en hel 
arbetsdag. Då kan man ta fram ett medelvärde för hur mycket buller 
personen utsatts för under dagen, den ekvivalenta ljudtrycksnivån. För att ta 
reda på hur mycket ljudet stör en person kan man använda följande 
förhållande som en liten måttstock: Människor upplever generellt att ljudet 
fördubblas om ljudnivån ökar med 8-10 dB vid frekvenser runt 1 000 Hz. 
Förhållandet är motsvarande vid en minskning av ljudnivån. Ju mer låg-
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frekvent ljudet är, desto mindre ljudnivåökning krävs för att ljudet ska 
upplevas som dubbelt så starkt. [7] [8] 

10.2.  Vägningsfilter 
Beroende på vad man vill ta reda på när man mäter ljud kan man använda sig 
av olika vägningsfilter. De vanligaste filtren är A-vägning och C-vägning. Det 
man oftast använder sig av om man ska ta reda på hur människan uppfattar 
ljudet och uppskatta risken för hörselskada är A-vägning. Om man däremot 
ska mäta plötsliga ljud, impulsljud, då använder man ofta C-vägning. Men 
olika vägningar och kombinationer av vägningar kan användas beroende på 
bullrets sammansättning och syftet med mätningen. När man använder sig 
av vägningsfilter skrivs ljudnivån dB(A) för A-vägd ljudnivå och dB(C) för C-
vägd. [7] [8] 

 

Figur 5: Vägningsfilter A och C [8] 
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10.3.  Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
Arbetsmiljöverket har satt en gräns vid en exponeringsnivå på 85 dB(A) 
under en arbetsdag. Vid högre bullerexponering ska arbetsgivaren vidta 
åtgärder, som att sänka ljudnivån eller tillhandahålla hörselskydd. Även om 
man uppfyller Arbetsmiljöverkets krav finns dock risk att utsättas för 
permanent hörselskada, ungefär 10 procent drabbas vid denna exponerings-
nivå. [7] [8] 

11.  Mätning av buller i Nobinas bussar 
För att ta reda på om bullret från ventilationen är skadligt för bussförarna 
genomförs ljudmätning i både Scaniabussar och Volvobussar. Detta för att få 
svar på om åtgärder behöver vidtas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 
få belägg för skillnader i upplevt ljud från ventilation i Scania- och 
Volvobussar. Mätningarna görs med ljudmätaren Testo 815, som är en klass 
2-mätare med A- och C-vägning. 

11.1.  Resultat 
Mätningar görs med både A- och C-vägning, samt både vid ramp och i trafik. 
Så länge bussen står parkerad vid rampen är det inga alarmerande ljudnivåer 
det rör sig om, men ute på motorvägen blir det totala ljudet desto starkare. 
Flera ljudkällor tillsammans, motorn, ventilationen, vägbanan, skramlande 
inredning med mera, blir totalt sett ganska högt. Enligt de mätningar som 
utförts når den ekvivalenta ljudnivån inte upp till Arbetsmiljöverkets 
gränsvärde. Det rör sig om nivåer mellan 55 och 75 dB(A) under färd. För att 
veta den ekvivalenta ljudnivån med säkerhet skulle ljudet behöva loggas 
under hela arbetsdagar, vilket inte är möjligt med nuvarande mätutrustning. 
Oavsett på vilken sida om gränsvärdet den ekvivalenta ljudnivån befinner sig 
är det inte bortslösade resurser att försöka minska ljudet. Ljudnivåerna är 
periodvis så höga att de kan påverka människor negativt. 

Mätningar har även gjorts när bussen står parkerad med motorn igång, för 
att ta reda på skillnader i ljudnivåer beroende på ventilationens inställningar. 
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Målet var att jämföra lägsta och högsta effekt på ventilationen på det sätt 
den används i förarens vardag. Det vill säga att i det lägsta läget är 
grundventilationen på lägsta effekt och förarfläkten är avstängd. Eftersom 
grundventilationen aldrig stängs av helt när bussen är i trafik görs det inte 
heller i den här mätningen. Maxläget i den här mätningen innebär att både 
grundventilation och förarfläkt är på maxeffekt. Den genomsnittliga 
skillnaden för dessa två lägen ligger på 10 dB(A). 

 

Buss Min dB(A) Max dB(A) Min dB(C) Max dB(C) Differens dB(A) 
7233 54,7 63,8 91,1 91,8 9,1 
7235 54,2 69,0 92,0 92,0 14,8 
7236 52,9 66,4 84,0 84,0 13,5 
7237 55,0 64,5 93,3 93,7 9,5 
7239 59,1 71,3 87,5 94,1 12,2 
7240 56,8 64,2 95,0 95,5 7,4 
7242 53,8 65,2 86,3 86,3 11,4 
7243 56,3 66,0 78,9 79,0 9,7 
7244 54,5 64,4 88,8 88,8 9,9 
7245 55,5 64,0 92,0 92,0 8,5 
7246 58,5 67,2 95,8 95,8 8,7 

Tabell 6: Ljudmätning på ramp 

12.  Temperatur och drag 
För att fungera optimalt behöver människokroppens temperatur vara runt 
37°C. Intervallet mellan för kallt och för varmt är litet, bara någon grad för 
mycket eller för lite påverkar oss. Kroppen kan till viss del själv sänka 
temperaturen genom till exempel svettning och blodcirkulationsjustering, 
men vi reglerar även temperaturen genom våra handlingar, som hur mycket 
kläder vi tar på oss och hur mycket vi rör på oss. En bussförare har relativt 
små möjligheter till viljestyrda handlingar för att reglera kropps-
temperaturen. Det finns inte möjlighet att röra sig speciellt mycket och inte 
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heller tid att ta på och av kläder under färd. När solen ligger på är föraren 
beroende av fungerande AC och kroppens nedkylningsfunktioner för att inte 
bli överhettad. När det är riktigt kallt ute är istället ett väl fungerande 
uppvärmningssystem viktigt för att hela kroppen ska hållas varm, annars 
kommer de delar som inte är livsviktiga för kroppen att få mindre 
blodtillförsel för att inte de vitala delarna ska bli nedkylda. [9] [10] 

När kroppens temperaturregleringsfunktioner sätts igång innebär det en 
stress för kroppen som kan påverka oss både fysiskt och mentalt. Hur mycket 
vi blir påverkade är både beroende av hur stor klimatbelastningen är och 
individuella egenskaper. De mentala effekterna är kanske det som spelar 
störst roll för bussföraren, hon eller han kan bli på dåligt humör, få längre 
reaktionstid och svårare att behålla uppmärksamheten på arbetet. [9] 

12.1.  Regler och rekommendationer 
Efter mailkonversation med Arbetsmiljöverket bekräftades det att det inte 
finns några regler för temperatur i fordon. Arbetsmiljölagen, kapitel 2, § 4 
framhåller att ”De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, 
ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande ”. I § 5 i samma 
kapitel står det att maskiner ska vara beskaffade så att ”betryggande 
säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall”. [11]Detta ger inga tydliga riktlinjer 
för vad som kan vara en risk för hälsan gällande temperatur eller drag. Därför 
söks information istället hos Folkhälsomyndigheten, som bland annat tagit 
fram riktlinjer för inomhusklimat. Dessa riktlinjer gäller alltså inte för fordon, 
men det är det bästa som finns att tillgå. Då en bussförare sitter stilla i en 
inomhusliknande miljö kan dessa riktlinjer anses användbara som referens-
värden. Folkhälsomyndighetens rekommenderade värden för operativ 
temperatur ligger på 20-23°C. Luftens hastighet bör inte ligga över 0,15 m/s, 
såvida temperaturen inte överstiger 24°C. [12] Dessa rekommendationer 
finns med sedan det var Socialstyrelsen som skötte denna typ av frågor. I 
deras rapport om inomhustemperatur anges 22 °C som en lagom temperatur 
vid stillasittande arbete. [13] 
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12.2.  Värmens effekter på kroppen 
I Sverige är det inte så många dagar per år med hög lufttemperatur. Men 
soliga dagar under vår, sommar och höst kan värma upp ett fordon ganska 
effektivt. Det är alltså i de flesta fall inte lufttemperaturen, utan 
solstrålningen som värmer upp föraren. [9] 

När kroppen blir för varm börjar den kyla av sig genom att pumpa ut mer 
blod till huden och genom svettning. Det är individuellt hur människor klarar 
av värme och det är dessutom något som kan tränas upp. Att få i sig 
tillräckligt med vätska är viktigt, men att ge en bussförare rådet att dricka 
mycket vatten, samtidigt som hon inte kan komma till en toalett på flera 
timmar, kan knappast vara fruktsamt. Det som återstår att göra är alltså att 
hålla en rimlig temperatur i bussen, samt att ge möjlighet till pauser för 
avsvalkning med jämna mellanrum. Att känna sig för varm är obehagligt, 
men överhettningen av kroppen för även med sig psykologiska effekter som 
nedsatt koncentration, långsammare reaktioner och försämrat omdöme. 
[13] [9] [10] 

12.3.  Kylans effekter på kroppen 
Kyla är något som en bussförare utsätts för under vinterhalvåret. Det kan 
röra sig om otillräcklig uppvärmning, drag från dörrar som står öppna på 
hållplatsen eller en kall buss som tas från rampen på morgonen. När kroppen 
utsätts för kyla sätter några funktioner igång för att behålla temperaturen i 
de vitala delarna, huvudet och bålen. Det blir ett minskat blodflöde till 
händer, fötter och hud. Detta blir extra påtagligt vid stillasittande arbete då 
blodcirkulationen redan är lägre. Att bli nedkyld kan få en rad fysiska 
konsekvenser som stelhet, fumlighet och även försämrad hälsan. Nedkylning 
ökar risken för olyckor bland annat genom att omdömet och 
koncentrationen blir sämre. [9] [13] [10] 

Drag och kallras kan ge upphov till lokal nedkylning, något som kan ge besvär 
med muskler och stelhet. Det är inte alltid det behöver vara så att det är 
luftens förflyttning som drar, det kan även vara att det är mycket kall luft, till 
exempel från ett kallt fönster, som kyler ner. [13] 
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För att klara av kyla är det viktigt att klä sig rätt, särskilt för en bussförare 
som inte kan röra på sig för att få upp värmen. [13] 

12.4.  Två vanliga scenarier 
För att bättre illustrera vilka temperaturpåfrestningar en bussförare utsätts 
för i sin vardag illustreras två scenarier. Dessa beskriver inga extrem-
situationer, utan beskriver helt vanliga arbetsdagar. För att få en tydlig bild 
av hur en människa påverkas av dessa specifika förhållanden har Ann-Kristin 
Olsson, sjuksköterska och doktorand på BTH, konsulterats. 

12.4.1.  En solig vårdag 
Det är en solig vårdag och AC:n förmår inte kyla ner bussen i tillräcklig 
utsträckning. Föraren sitter i direkt solljus och det är uppåt 30◦C i bussen (det 
kan bli runt 35◦C en sådan här dag). Under ett fyratimmarspass har föraren 
möjlighet att gå ut ur bussen och lufta sig i 10-15 minuter vid ett tillfälle.  

Enligt Ann-Kristin Olsson finns det allvarliga risker när föraren vistas i denna 
varma miljö och inte har någon möjlighet att förändra sin situation. Han eller 
hon kan både drabbas av värmeslag och uttorkning. Detta beror på att 
kroppstemperaturen stiger, respektive att den vätska som svettas ut inte 
ersätts. En förhöjd kroppstemperatur är skadlig för organen och kan orsaka 
blodproppar. Om kärntemperaturen blir så hög som 41◦C förlorar personen 
medvetandet. Symtom som törst, trötthet, illamående och sänkt blodtryck är 
tecken på uttorkning. [10] 

12.4.2.  En mulen vinterdag 
Det är en kall och mulen vinterdag. Föraren sitter med varma kläder för att 
inte bli för kall vid dörröppning. Överkroppen och huvudet är rejält varma, 
medan fötterna är kalla. Temperaturen vid överkroppen ligger på 22◦C och 
vid fötterna är det 18◦C och golvet är ännu kallare på grund av kylan utifrån. 
Dörrarna öppnas var femte minut och in blåser kall luft, som när den når 
föraren fortfarande har en temperatur under noll grader. 
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Förarens kropp försöker anpassa sig efter både värmen och kylan. Fötterna 
och benen får minskad blodcirkulation för att minska nedkylningen av 
kroppen, medan överkroppen anpassar sig så att mer värme avges. Den 
största risken är att föraren blir nedkyld av alla dörröppningar vid håll-
platserna. Den kalla luften kyler ned föraren. Om kärntemperaturen sjunker 
2-5◦C kan föraren drabbas av frossa, nedsatt omdöme och ökad infektionsrisk 
till följd av försvagat immunsystem. [10] 

12.5.  Temperaturmätning 
Temperaturmätning är ett stort område. Det kan göras väldigt enkelt och 
billigt eller väldigt grundligt och dyrt. Målet har varit att hitta en nivå 
däremellan som ger så mycket användbar information som möjligt, samtidigt 
som den begränsade budgeten inte överskrids. Anders Tennerhed på Ecis 
som jobbar med inomhusklimat som utbildare och konsult, samt Pelle 
Pedersen som arbetar med mätutrustning på Nordtec har rådfrågats. 

Målet med temperaturmätningarna är att få veta hur temperaturen skiljer 
sig mellan olika nivåer från golvet och hur vädret påverkar temperaturen i 
bussen. Temperaturen mäts under några dagar i fyra olika bussar och under 
en lite längre period i den buss där prototypen ska installeras.  

12.6.  Beskrivning av mätutrustning 
Till temperaturmätningarna används dataloggern Testo 176 T4, tillsammans 
med tre trådgivare och en globgivare. Trådgivarna registrerar luft-
temperaturen, de reagerar på snabba förändringar, men tar ingen hänsyn till 
strålning från till exempel solen. Det gör däremot globgivaren, som reagerar 
lite långsammare och även påverkas av vinddrag. Den består av ett 
svartmålat metallklot med en givare i mitten. Globgivaren mäter operativ 
temperatur, som ligger närmre hur varmt en människa upplever 
temperaturen än vad lufttemperaturen gör. På grund av värmestrålning som 
kan komma från bussen mäts inte utomhustemperaturen. Istället hämtas 
data från mätstationer i närheten av Tyresögaraget där bussarna utgår från. 
Det finns givetvis lokala temperaturskillnader, men vid jämförelser mellan 
mätstationer i området runt Tyresö har skillnaderna varit så små att det ändå 
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ger ett tillräckligt tillförlitligt resultat i det här fallet. Mätosäkerheten på 
yttertemperaturen uppskattas till ± 3°C. [14] 

Mätosäkerhet: 
Trådgivare: ± 0,3 %. [15] 
Globgivare: ± 0,25 % eller ± 1,5°C. [16] 
Datalogger: ± 0,3°C. [17] 
Yttertemperatur: ± 3°C. 

Anders Tennerhed på Ecis tipsade om att göra någon sorts loggbok till 
förarna där de skulle kunna fylla i inställningar de gjort på ventilations-
systemet, avvikelser och annan information som skulle kunna vara till hjälp 
för att analysera den temperaturdata som samlats in. Tyvärr kom det bara in 
några få svar från förarna. Att inte fler svarat kan bero på att informationen 
inte nått fram i det stora brus av information som vi alla hela tiden 
bombarderas av, tidsbrist eller ovilja. [18] 

12.7.  Uppsättning i buss 
Trådgivare har placerats på tre olika nivåer i bussen. I nivå med fötter och 
smalben, 33 cm från golvet, i nivå med armbågen, 94 cm från golvet, och i 
nivå med huvudet, 135 cm från golvet. Globgivaren har placerats 108 cm från 
golvet, vilket är i höjd med bål och axlar. På detta sätt klargörs vilka 
temperaturer föraren utsätts för.  
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Figur 6: Uppsättning i buss – temperaturmätning 

 

Trådgivare 135 cm från golvet 

Globgivare 108 cm från golvet 

Trådgivare 94 cm från golvet 

Trådgivare 33 cm från golvet 

Datalogger 
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12.8.  Resultat 
Även om det är stora skillnader i mätresultaten för varje enskild buss går det 
att se vissa mönster, framförallt i Scaniabussarna. Resultaten från 
Volvobussarna är spretigare och det varierar på vilken nivå i bussen som det 
är varmast. Något som går att se hos Volvo, men inte hos Scania, är en 
ganska jämn temperatur på de olika nivåerna, vid en del tillfällen. På Scania-
bussarna är det däremot tydligt att det nästan alltid är kallare vid fötterna. 
Tyvärr var det bara en förare som fyllde i loggen med både tid och datum så 
att resultatet kunde användas, därför är det omöjligt att dra några slutsatser 
angående vilket resultat olika värmeinställningar ger. 

En typisk dag på Scania buss 7233. Den tredje april är det cirka 5◦C utomhus 
och ingen nederbörd.  

 

Tabell 7: Temperaturdiagram buss 7233 

I genomsnitt är det 3,14◦C kallare vid fötterna (33 cm från golvet) än det är i 
höjd med armbågen (94 cm från golvet). Som mest skilde det 6,6◦C. Om man 
istället jämför temperatur vid fötter och huvud blir skillnaden endast 1,6◦C, 
med en maximal skillnad på 5,3◦C. Eftersom bussföraren troligen redan har 
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nedsatt blodcirkulation och är lite kall om fötterna, då han eller hon sitter 
stilla, blir den här temperaturskillnaden extra påtaglig. 

 

Tabell 8: Temperaturdiagram buss 7268 

Ett liknande mönster går att se på Scania buss 7268, även om den har 
spretigare resultat. Det är den elfte april och cirka 7,5◦C ute och ingen 
nederbörd. Skillnaden mellan armbåge och fötter är 3,3◦C, medan skillnaden 
mellan huvud och fötter är 1,7◦C. Maximala skillnader är 8,4◦C respektive 
5,5◦C. 

På buss 7244 loggades temperaturen under en månad. Resultaten från 
liknande vädersituationer jämfördes, som soliga dagar, solfria dagar och 
nätter. Det blev tydligt hur avgörande förarens inställningar är för resultatet. 
Medan en förare hade det varmast i höjd med huvudet och kallast vid 
fötterna, hade en annan förare varmast i armbågshöjd och kallast vid 
huvudet, under samma natt.  

Det är viktigt att komma ihåg att dessa mätningar är gjorda under den 
varmare halvan av året. Det är inte osannolikt att det är ännu kallare vid 
förarens fötter när det är kallare ute.  
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13.  Luftflödesmätningar 

13.1.  Luftflödesmätare 
ProjektLine testo 410-1  
Mätområde: 0,4…20 m/s 
Upplösning: 0,1 m/s 
Noggrannhet: ±0,2 m/s 
Integrerad mätning med 40mm vinghjul 
Temperaturmätning, mätområde: -10…+50◦C 
Upplösning: 0,1 ºC 
Noggrannhet: 0,5 ºC 

 

13.2.  Ventilation enligt Arbetsmiljöverket 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2009:2 (med ändringar AFS 2013:3)  

20 § ”Luft ska tillföras på det sätt som i varje särskilt fall är lämpligt, och så 
att besvärande drag inte uppstår. Om det behövs, ska luften vara förvärmd, 
renad eller behandlad på annat sätt” 

28 § ”Ventilationssystem ska kontrolleras och underhållas regelbundet. Ny-
installerade ventilationssystem ska kontrolleras så att de fungerar på avsett 
sätt innan de tas i bruk. Kontroll och underhåll ska dokumenteras. 
Dokumentationen ska finnas tillgänglig vid anläggningen.” 

13.3.  Skillnader mellan bussarna 
Tanken bakom alla mätningar var att kontrollera dels egna upplevelser samt 
svaren från intervjuer och enkäter. Flera förare nämnde obekvämt drag och 
opålitligt luftflöde.  

Medan ljudmätningar gav nästan lika resultat för alla bussar, blev luftflödes-
mätningar väldigt olika. Luftflöde (hastighet) vid utblås (spjällutgång) varierar 
mellan 0,5 m/s och 8,4 m/s som man kan säga är verkligen betydande 

Figur 7: Luftflödesmätare 
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utsträckning. Dessutom hände det ofta att uppmätta värden i en buss 
ändrades vecka för vecka. Mätningarna visar ett genomsnittsvärde som rör 
sig mellan 2,5 och 4,5 m/s vid utblås i Scaniabussar. Jämförelsemätningar 
gjordes i Volvovagnarna med i stort sett samma resultat.  

 

Luftflödet betecknas med q och enheten är m3/s 

 

Där  är tvärsnittsarean och  är hastigheten   

 

Utgångsspjällen har en diameter på 0,062 m så detta betyder att arean är 
0,003m2. Alltså varierar  mellan 0,0075 och 0,0136 m3/s, eller omvandlat i 
en mer allmänt använd enhet 7,5–13,6 l/s (liter/sekund). Normalt riktvärde 
för luftflöde i bostäder är 0,35 l/s per m2 golvarea och bör inte understiga 4 
l/s per person. [19] 

 

Lufthastigheten mättes vid huvudets höjd både horisontellt, vertikalt, vinkel-
rätt och parallellt med färdriktning. Resultaten var starkt beroende av spjäll-
inställningarna. Med ett fungerande spjäll kan man vrida bort eller stänga av 
flödet så att man inte känner mer än 0,1–0,5 m/s på kroppen. Men vissa 
takspjäll är så otäta att 2,9 m/s luft silas genom dem när de är stängda. Det 
är väldigt obekvämt med tanke på att AC kopplas in automatisk och man är 
tvungen att stå ut med det i fyra timmar (under ett halvt pass) även om man 

Figur 8: Takspjäll, de två till höger är stängda 
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inte vill ha kall luft på vänstra sidan på sin kropp. Dessa ofta icke fungerande 
spjäll sitter på vänstra takpanelen.   

14.  Service och underhåll 
De stora olikheterna i luftflöde och temperatur ledde till sökande efter 
orsaker till skillnaderna. Problemet är sammansatt. För att få en klar bild av 
anledningarna har samtal förts med verkstadspersonal, med extern expert 
som tar hand om Scaniornas AC-underhåll och verkstadschefen. Den största 
orsaken visade sig vara ekonomisk, alltså underhållsarbete är tidskrävande. 
Det är inte eventuella reservdelar som drar de stora kostnaderna, utan 
mantimmar som gör underhållsarbetet dyrt. Systemet kräver kontinuerlig 
övervakning som i dagsläget inte kan finansieras av garaget. AC-experten, 
som utför underhållsarbete i flera olika garage hos andra kunder, berättar 
om att det är en allmän företeelse i branschen. Verkstaden utför arbetet 
enligt inkommande felrapporter och obligatoriska säkerhetskontroller, men 
sådana systemdelar som inte utgör en fara i trafiken eller riskerar inställda 
turer hamnar utanför.  

15.  Felrapportanalys 
Felrapportering är en daglig rutin för bussföraren. Något som inte fungerar 
rätt ska åtgärdas och rapporteras till Centrala Trafikledningen. Under ett år 
skapas cirka 10 000 felrapporter i Tyresögaraget. Felrapporter kategoriseras 
enligt stora områden såsom Defroster, Skjutruta/sidoruta, Förarstol, 
Radioutrustning allmän, Handbromsvarning, Motor, Förarvärme och så 
vidare. Genom information från OMS-databasen (Operations Management 
System) samlades ett års felrapporter (2013-04-01 till 2014-04-01) för att 
leta rätt på bussen som hade minst antal fel med anknytning till 
ventilationen och inte heller hade något dolt problem som gör att den 
hamnar i verkstaden allt för ofta.  
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En Pivottabell av feldata visar tydligt varje fel för varje buss. Resultatet är 
väldigt intressant och givande. Ett utdrag ur tabellen finns presenterat i 
bilaga 3. En Scania hade i genomsnitt 128 fel under ett år. Det högsta värdet 
är 182 och det minsta är 60. Bussen med 60 fel och identifieringsnummer 
7244 blev den bästa kandidaten till prototypen. 7244:an hade dessutom 
inget fel på förarvärme eller defroster under året. På Scaniabussarna var det 
sammanlagt 162 anmälda fel vad gäller defroster och förarvärme. Detta är i 
övrigt lite missvisande för att förarna är vana vid att ventilation ofta inte 
fungerar och bryr sig inte om att anmäla.  

Det är också intressant att följa utvecklingen på felrapporter. Under 2011 
hade Scaniorna 3206 fel, 70 av dem gällde ventilation och värme. 2013 hade 
de 5102 fel, varav 162 av dem var ventilation- och värmerelaterade. Detta är 
tankeväckande om man tänker på att av 96 bussar, är 40 stycken Scania och 
mer än hälften av de 56 Volvovagnar är mer än 10 år gamla. Ändå står 
Scaniabussarna för mer än 50 procent av felrapporteringarna. 

15.1.  Förarvärme och defroster 
Under perioden april 2013 till april 2014 kom det in 162 felrapporteringar 
gällande defroster och förarvärme. Nästan hälften av dessa ledde inte till 
någon åtgärd alls, då verkstadspersonalen inte fann något fel, ibland efter 
väldigt grundliga undersökningar. Detta hände vid 76 tillfällen under ett år. 
Med samma procentsats vid felrapporteringen skulle det innebära att de 40 
Scaniabussarna tillsammans upptar verkstadspersonalens tid vid över 2 000 
tillfällen per år utan att något fel upptäcks. Den mest lönsamma åtgärden för 
att minska belastningen på verkstaden måste alltså vara att minimera antalet 
gånger en buss kommer in på verkstaden utan att något fel uppdagas. I 
tabellen nedan ses åtgärder för felrapportering av defroster och förarvärme. 
Verkstadspersonalen skapar dock egna felrapporter när de upptäcker fel, 
vilket innebär att inte alla fel gällande ventilationssystemet finns 
representerade i tabellen.   
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Tabell 9: Åtgärder vid felrapportering - förarvärme och defroster   
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Det totala antalet fel visas för varje buss, uppdelat på åtgärdade fel och antal 
gånger inget fel upptäckts och åtgärdats. 

 

Tabell 10: Felfrekvens per buss - defroster och förarvärme 
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15.2.  Glasbitar i förarfläkten 
Ett ofta förekommande problem, som inte syns i felrapporterna är att 
glasbitar hamnar i förarfläkten. Detta är vanligt enligt verkstadspersonalen 
och upptäcks vid service, då filter byts ut.  

 

Figur 9: Glasbitar transporteras till förarfläkten via kanoten 

Mellan instrumentpanelen och vindrutan finns det en stor plastpanel, som 
kallas kanot. Där leds luften in till förarfläkten. När destinationsskylten eller 
vindrutan går sönder och byts ut hamnar det små glasbitar i kanten mot 
framruten. En del av dessa hamnar öppningarna där luften sugs in till förar-
fläkten. Dessa glasbitar förflyttas med tiden via luftkanalen ner till förar-
fläkten. I genomsnitt byts en buss framruta eller glas till destinationsskylten 
en gång om året. 

 

Figur 10: Glasets väg till förarfläkten 

Insug till förarfläkt 

Det är helt öppet 
från insugen till 
förarfläkten 
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15.3.  Defrosterfilterhållare 
Ett annat exempel på vanligt förekommande fel är 
defrosterfilterhållaren. Det är en stor plastdetalj som 
leder luften från takfläktarna in i bussen. Denna kåpa 
har till uppgift att föra in luften i huvudkanalen och 
hålla på plats filter som renar ingående luft. Det 
händer ofta att kåpans fäste släpper taget under färd 
på grund av skakningar. Inkommande luft kan då inte 
ledas in i huvudkanalen. I detta fall finns inget 
luftflöde i systemet, vilket innebär att AC, värme och 
defroster är ur funktion. Att detta problem 
fortfarande existerar är ett exempel på otillräcklig 
kommunikation med Scania. Det finns nämligen 
redan en ny variant av defrosterfilterhållare där detta 
problem är åtgärdat. Även den nya varianten kan ha 
problem med att den lossnar, därför undersöks 
möjligheter att säkra att den stannar på plats. 

16.  Orsaker till brister i systemet 
Bristerna i uppvärmningssystemet beror på flera olika saker, som mindre 
konstruktionsmissar, begränsat underhåll och kunskapsbrist. Systemet är 
uppbyggt så att en givare på förarens högra sida som känner av 
lufttemperaturen styr hur varm luft som blåses ut från taket och vid förarens 
fötter. Följden kan bli att givaren känner av att det blivit varmt och systemet 
börjar blåsa ut svalare luft, även om det fortfarande är kallt vid förarens ben 
och fötter. Eftersom uppvärmningen till hela bussen är sammankopplad går 
det inte att få olika temperatur vid utblås vid fötter och från taket.   

Figur 11: Defrosterfilterhållare 
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17.  Problemformulering 
Genom undersökningar har hypotesen bekräftats och ytterligare störnings-
moment i förarnas arbetsmiljö uppdagats. Dessutom har som förväntat nya 
problem som behöver lösas upptäckts under arbetets gång. De problem som 
kommer fram vid samtal med bussförare är inte enbart en följd av att man 
glömt bort att sätta användaren i fokus i utvecklingsarbetet. Det beror i vissa 
fall på bristande underhåll, av ekonomiska skäl, eller att det inte finns något 
bra system för att gå till botten med återkommande fel, som är en följd av 
tidsbrist. För att lösa uppgiften, ett fungerande uppvärmningssystem på 
förarplatsen, är det alltså flera delar som måste granskas: 

̶ Tekniska lösningar för att minska störningar från ventilationssystemet 
i form av buller, drag och otillfredsställande temperatur, samt 
åtgärder för att minska vanligt förekommande fel. 

̶ Systemlösningar i form av ett mer standardiserat underhåll, felanalys 
med åtgärdsplan. 

̶ Utbildning, för att föraren själv ska kunna åtgärda enkla fel eller få 
bättre förståelse för ventilationssystemet, samt förbättra fel-
rapporteringen. Det finns redan en del utbildningsmaterial om hur 
man använder systemet, som dessvärre inte utnyttjas i någon högre 
grad. 

Inom ramen för det här projektet kan inte alla problem lösas, utan vissa av-
gränsningar behöver göras. Till exempel kommer inte något utbildnings-
material tas fram, men det är ändå värt att poängtera att små utbildnings-
insatser skulle kunna avlasta verkstadspersonalen och CTL märkbart. Tiden 
skulle i sin tur kunna användas till grundligare service eller mer djupgående 
felsökning vid återkommande problem, samt möjliggöra snabbare hjälp från 
CTL till de förare som behöver det.  

En standard för underhåll skulle säkerställa att ventilationssystemet får bästa 
möjliga förutsättningar att fungera. Underhållsarbetet skulle kunna utökas 
från att enbart innebära filterbyte en gång om året, till funktionskontroller, 
förebyggande arbete och utbyte av till exempel fläktar som börjar bli slitna. 



53 
 

På så sätt skulle en större del av arbetet med ventilationssystemet kunna bli 
planerade åtgärder istället för akuta åtgärder när något gått sönder. Då det 
huvudsakligen av ekonomiska skäl inte finns något intresse att lägga ner mer 
tid på underhåll, kommer inga konkreta förslag på standarder tas fram. 

De problem som många förare påpekar ska presenteras närmare. 

Uppvärmningssystemet förmår inte värma upp fötterna och smalbenen 
tillfredsställande 

Detta är ett problem som påpekats av förarna både i enkäter och vid 
intervjuer och syns även i våra temperaturmätningar. Även om inte samtliga 
förare upplever problem med kalla fötter är andelen tillräckligt stor för att 
det ska ses som ett reellt problem. I våra temperaturmätningar framgår det 
att det bara blir varmt om fötterna när förarfläkten används, något som 
endast görs i undantagsfall. 

Bussförarna utsätts för drag i ansiktet 

Mer än hälften av förarna störs av drag enligt enkäterna. Även bland de 
förare som intervjuats är det en del som störs av drag, dels att det blåser på 
huvudet och dels att det drar kallt på högersidan. Våra luftflödesmätningar 
visar att det är väldigt varierande hur starkt olika bussar blåser. Det är 
framförallt spjällen på takets vänstra sida som inte håller tätt och ger drag 
även när de är stängda. 

Ljudet från förarfläkten är på gränsen till outhärdligt 

Många förare upplever att förarfläkten låter så mycket att de hellre fryser 
om fötterna än att ha den på. Våra ljudmätningar visar att förarfläkten på 
maxnivå ökar ljudnivån med ungefär 10 dB(A) jämfört med när den inte är 
på. Detta är ingen obetydlig ökning. 
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Ytterligare problem som framkommit från enkäter och intervjuer 

Det är några problem som framkommit vid intervjuer av förare och i 
kommentarer i enkäterna. En del av dessa kommer lösas, andra inte. 

̶ Det är svårt att hitta rätt värmeinställningar. 
Går troligtvis inte att lösa eftersom det inte går att komma åt 
mjukvaran. 

̶ Systemet är trögt, bussen kall när man tar den från rampen, 
ketchupeffekt. 
Går troligtvis inte att lösa eftersom det inte går att komma åt 
mjukvaran. 

̶ Det är stor temperaturskillnad mellan huvud och fötter. 
Detta problem löses genom att åtgärda problemet med kalla fötter. 

̶ Ojämn temperatur, svårt hitta fungerande inställningar, systemet 
går ej att kontrollera. 
Går troligtvis inte att lösa eftersom det inte går att komma åt 
mjukvaran. 

̶ Imma på rutorna vid regn och fullsatt buss. 
Möjligheten att åtgärda detta ska undersökas 

̶ Det är relativt vanligt med funktionsfel på ventilationssystemet. 
De vanligaste felen i felrapporteringssystemet ska analyseras. 

Ytterligare problem som framkommit vid samtal och intervjuer med 
verkstadspersonal och servicetekniker 

Det tar tid att sköta service av ventilationssystemet och att gå till botten med 
de problem som finns på bussarna. Tid är pengar och det ställs hela tiden 
krav från uppdragsgivare att tillhandahålla en billig tjänst. Då blir det 
ofrånkomligt så att de områden uppdragsgivaren inte ställer några krav på 
blir lidande. Detta innebär bland annat att bussarnas AC förlorar effekt 
tillföljd av bristande underhåll. 
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17.1.  Detta ska lösas 
1. Effektiv och tyst uppvärmning av fötter. 
2. Minska, eller ge föraren möjlighet att kontrollera drag i ansiktet. 
3. Ta fram instruktioner för hur lösningen ska införas 
4. Föreslå åtgärder för vanligt förekommande fel 
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Del 2 
 

Principlösningar och 
kravanalys 
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18.  Krav och önskemål 

18.1.  BUS 
BUS står för business (företag), user (användare), society (samhälle). Enligt 
Stig Ottosson måste man ta hänsyn till alla tre när man utvecklar en produkt. 
Företaget ställer framförallt krav på lönsamhet, medan samhället till 
exempel har olika lagar och regler som måste följas. Men den som ska 
hamna i centrum vid produktutveckling borde enligt Ottosson vara 
användaren. Användare av bussen är dels föraren och dels passagerarna. 
Eftersom arbetet handlar om en del av bussen som endast berör föraren, så 
är det alltså denna som sätts i fokus. [2] 

18.2.  Krav 

̶ Tyst (när bussen står parkerad med motorn igång ska skillnaden 
mellan minsta och högsta effekt på ventilation och uppvärmning 
maximalt ge en ökning på 5 dB(A), vilket är ungefär en halvering av 
utgångsläget. 

̶ Inget störande drag från ventilationen (föraren ska själv kunna ställa 
in hur starkt det blåser ut, alternativt ska lufthastigheten från taket 
inte överstiga 0,15 m/s) 

̶ Behaglig temperatur över hela kroppen. (det måste vara möjligt för 
föraren att bli minst lika varm på fötterna som på överkroppen) 

̶ Billig (får maximalt kosta 1 000 kronor för både material och 
arbetstid) 

̶ Enkel att införa(kräver inte att ytterligare verktyg köps in och det ska 
räcka med en enkel monteringsanvisning för att en person med 
grundläggande kunskaper om bussens uppbyggnad ska kunna utföra 
arbetet) 
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18.3.  Önskemål 
̶ Möjlighet för föraren att göra olika inställningar för fötter och 

överkropp. 
̶ Möjlighet att koppla bort automationen, för de som önskar det. 
̶ Förarens uppvärmningssystem är helt skilt från passagerarnas. 

19.  Principlösningar 
Principlösningar har tagits fram genom idécirkulering. Varje förslag löser en 
eller flera delar av problemet. Det går att antingen använda en enskild 
principlösning, eller att kombinera två eller flera principlösningar. Förslagen 
presenteras tillsammans med en analys av hur väl de klarar uppställda krav, 
fördelar och nackdelar. Alla idéer har diskuterats med Kalle Saarinen, som är 
specialutbildad på Scaniabussarna och jobbar som reparatör i garaget. Han 
har kommit med synpunkter om förslagen är praktiskt genomförbara, 
rimligtvis kan uppfylla krav på kostnad och tidsåtgång, samt funktions-
duglighet. De förslag som har varit värda att undersöka vidare har även 
diskuterats med utvecklarna av systemet på Scania, för att få ytterligare syn-
punkter och idéer.  

En tid in i det här projektet hamnade en av Scaniabussarna på Busmarket i 
Huddinge för en omfattande reparation av fronten, efter en kollision. Detta 
gav helt nya möjligheter att  se systemets uppbyggnad med egna ögon. 

Figur 12: Buss 7233 på Busmarket, front och tak 
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 Buller 
 Drag 
 Värme 
 Kostnad 

 
 Undersöks vidare 

Orsaken till det omfattande bullret från förarfläkten blev uppenbar. Fläkten 
sitter alldeles intill föraren och det enda som täcker den är några millimeter 
plast. Även om bussens utsatts för en relativt liten kollision hade den tjocka 
frontplåten deformerats, vilket gör det tydligt att det inte är lämpligt att göra 
ytterligare hål i den. 

 

Uppvärmning 1a – Takvärme 
leds till golv manuella spjäll 
vid utblås 
Värme leds ner från takfläkten till fötterna. 
Föraren ställer själv in var luften ska blåsa ut 
genom att manuellt justera olika spjäll. 
Förarfläkten används endast som extrafläkt. 

Eftersom förarfläkten inte behöver utnyttjas 
lika mycket hålls ljudnivån nere, men 
förslaget behöver kompletteras med ljud-
isolering av förarfläkten för att klara ljud-
nivåkravet. Eftersom mer varmluft kommer 
till fötterna blir temperaturen jämnare. 
Denna lösning borde inte vara särskilt dyr 
och någorlunda okomplicerad att införa. 
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Uppvärmning 1b – Takvärme 
leds till golv – manuellt spjäll 
i luftkanal 
Värme leds ner från takfläkten till fötterna. 
Föraren ställer själv in var luften ska blåsa ut 
genom att manuellt justera ett vridspjäll 
som sitter i luftkanalen och på så sätt 
fördela hur mycket luft som går vidare till 
att blåsa ut på fötterna/huvudet. Förar-
fläkten används endast som extrafläkt. 
Detta förslag är för dyrt och komplicerat att 
införa, i övrigt är det jämförbart med förslag 
1a.  

 

 

 

Uppvärmning 2 – golvvärme 
Värmeslingor i golvet vid förarplatsen, kan 
antingen vara vattenburet eller 
elektriskt/infravärme. Golvvärme klarar 
kravet på låg ljudnivå såvida den är 
tillräckligt effektiv för att förarfläkten inte 
ska behöva användas. Annars behöver 
förslaget kombineras med ljuddämpning. 
Förslaget kan ha svårt att leva upp till kravet 
på en behaglig temperatur, men ett varmt 
golv tar bort en av orsakerna till kalla fötter. 

Detta förslag är för dyrt. 
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Uppvärmning 3 – rastvärme 
under färd 

Vid elementet vid sidan av föraren sitter en 
fläkt som går igång när motorn är avstängd 
och sprider värmen mot föraren. Förslaget 
går ut på att göra det möjligt för föraren att 
sätta igång denna även när motorn är igång. 
Det tillför inte någon extra värme, men kan 
förflytta värmen mot fötterna. Lösningen 
borde vara billig och lätt att installera. 

 

 

Uppvärmning 4 – cirkulera 
varmluft 

En liten tyst fläkt suger luften från förar-
utrymme nära taket och blåser ut vid 
fötterna. Utan extra element skulle det 
fungera om luften vid taket är tillräckligt 
mycket varmare än vid fötterna. Detta är ett 
bra sätt att spara energi. Det måste dock 
styras av en givare som kontrollerar om 
luften är varm nog så att det inte sprutar 
kall luft på fötterna, exempelvis när 
dörrarna är öppna. Detta förslag kan endast 
ses som ett komplement som tar till vara på 
varm luft och förflyttar den dit den bättre 
behövs. På egen hand uppfyller det inte de 
funktionella kraven, men det är en enkel 
och billig lösning. 
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Uppvärmning 5– uppdelning av reglage 
Det finns två reglage som skulle kunna delas upp till fyra. 

Temperatur 
Reglaget som bestämmer temperatur till takfläkt och förarfläkt kan delas upp 
till två, så att föraren kan ställa in en temperatur på luften som kommer från 
taket och en temperatur på luften som blåser ut på fötterna. 

Eftersom det är ett och samma uppvärmningsblock till hela takfläktsystemet 
är det tekniskt omöjligt att dela på. Alternativet är att förardelen skulle få ett 
eget uppvärmningsblock, men då blir lösningen för dyr istället.  

Fläkthastighet 
Fläkthastighet till förarutrymme och passagerare justeras via ett reglage. 
Genom att dela upp det på två reglage får föraren möjlighet att ställa in olika 
hastighet för förarutrymme och passagerarutrymme. 

För att detta förslag ska vara möjligt att genomföra behöver en fläkt 
separeras från resten av systemet och separat styrning sättas in. Detta tar tid 
och är därmed kostsamt. 
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Buller 1 – ljudisolering 
mellan insida och utsida 
Ljudisolering mellan insidan och utsidan av 
bussen, framför allt på undersidan av 
kanoten som helt saknar isolering. 

Detta förslag löser det första kravet 
angående låg ljudnivå, men behöver 
kombineras med en lösning för temperatur 
och drag. Det är en effektiv lösning. Den 
stora nackdelen är att hela kanoten måste 
plockas av för att den ska kunna 
ljudisoleras. Detta är väldigt tidskrävande 
och därmed en för dyr lösning.  

 

Buller 2 – flytta utblås 
Utblåset som sitter mitt framför förar-
fläkten, det som vetter mot ingången, 
flyttas.  

Genom att hålla för utblåsen minskar ljud-
nivån markant. Det är en billig och enkel 
lösning, som måste kombineras med en 
lösning för temperatur och drag. 

Det stora problemet med att flytta utblåsen 
är att ytterligare hål behöver tas i en plåt 
som är viktig för bussens hållfasthet vid 
kollision. Därför är detta förslag inte 
genomförbart.  
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Buller 3 – byta förarfläkt 
Förarfläkten byts ut mot en tystare modell. 

Detta skulle minska ljudnivån, frågan är om 
det skulle ha tillräcklig effekt utan 
ytterligare ljuddämpning. En fläkt med lägre 
effekt skulle också kunna ge en jämnare 
temperatur vid fötterna. Förslaget är enkelt 
att genomföra och behöver inte 
nödvändigtvis bli dyrt. Det måste 
kombineras med lösning för temperatur och 
drag.  

Förslaget blir för dyrt då de fläktar som 
medför en förbättring inte passar i 
nuvarande fläkthus. 

 

Buller 5 – 
ljuddämpare/ljudfälla 
En ljuddämpare mellan förarfläkt och utblås 
mot gången monteras för att stoppa ljudet 
från att sprida sig den vägen.  

Det skulle ta bort en del av ljudet, men 
behöver kompletteras med ytterligare ljud-
dämpning av fläkten. Det går snabbt att 
installera och kostar inte alltför mycket. 
Bara genom att hålla för utblåsen minskar 
ljudnivån betydligt.  
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Buller 6 – ljudisolera 
fläkthus 
På fläkthusets insidor monteras ljud-
absorbenter för att stoppa buller från 
fläkten. För att hålla kostnaden nere måste 
absorbenterna gå att sätta på plats via 
fläkthuset, det vill säga utan att kanoten 
plockas bort. Det gör att monteringen blir 
knepig, men tar inte så mycket tid.  

Förslaget klarar kraven på kostnad och 
buller. 

 

Buller 7 – matta med hög 
densitet 
För att hindra att vibrationer och stomljud 
sprids från förarfläkten till resten av bussen 
finns det några enkla och billiga åtgärder att 
vidta. Den allra enklaste och billigaste 
lösningen är att klistra på ett tungt material 
på de plåtdelar som är tunna och inte fast-
monterade i en tjock och stabil plåt. När 
fläkten börjar bli sliten är denna åtgärd 
troligtvis inte tillräcklig, men borde ändå 
göra skillnad större delen av fläktens livs-
längd. 

Förslaget klarar kravet på kostnad och löser 
delar av bullerproblemet.  
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Buller 8 – vibrationsdämpare 
Fläkten monteras på vibrationsdämpare av 
silikon. Dessa är mjuka nog för en 
applikation i denna viktklass. Lösningen är 
enkel och gör det möjligt att placera ljud-
absorbent under fläkten.  

Förslaget löser en del av bullerproblemet 
genom att dämpa vibrationer från fläkten, 
men det behöver kombineras med 
ytterligare uppstyvning av de tunna 
plåtarna i fläkthuset. Den avgörande 
anledningen till att detta förslag inte 
undersöks vidare är att det blir alldeles för 
dyrt.  

 

Drag 1 – byta ut spjäll i taket 
Genom att byta ut spjällen i taket till spjäll 
av bättre kvalité, som håller tätt och inte 
går sönder kommer man runt problem med 
drag på ett enkelt sätt. Det är inte alla spjäll 
som är dåliga, men med tiden slits de och 
håller inte tätt. Då det inte finns några 
bättre spjäll hos de aktuella leverantörerna 
är inte detta förslag ett reellt alternativ. 
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Drag 2 – spjällkontroll vid 
service 
Vid service av ventilationssystemet 
kontrolleras att spjällen är täta. Om luft 
sipprar igenom byts spjället ut. Eftersom 
inte alla spjäll är täta ens när de är nya, 
måste även nyinstallerade spjäll 
kontrolleras innan bussen godkänns. Det är 
en snabb och enkel åtgärd som inte kostar 
särskilt mycket.  
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20.  Val av primärlösning 
De lösningar som är värda att arbeta vidare med testas på olika sätt och om-
arbetas tills det finns en komplett lösning som klarar alla krav. Till de 
lösningar som kommer att tas i bruk tas monteringsinstruktioner och 
materialspecifikationer fram. 

21.  Buller och vibrationer 
För att hitta den bästa lösningen för att stoppa fläktens buller behöver en del 
experiment genomföras. Som första steg görs försök att stoppa så mycket 
ljud som möjligt från fläkten genom att sätta fast ljudabsorbenter i fläkthuset 
och ovanför fläkten. Som steg två monteras ljudabsorbent vid utgångar, 
antingen genom att sätta en ljuddämpad slang eller genom att tillverka en 
egen ljudfälla.  

21.1.  Vibrationsdämpning 
Det finns olika sätt att dämpa vibrationer från att 
spridas från fläkten. De flesta vibrationsdämpare är 
gjorda för betydligt större applikationer. Eftersom 
fläkten väger så lite behöver dämparna vara gjorda 
av ett väldigt mjukt material, som silikon. Dessa är 
alldeles för dyra för att vara aktuella i det här fallet. 
Förutom att montera vibrationsdämpning mellan 
fläkt och underlag är det viktigt att se till att de 
tunna plåtarna i fläkthuset får svårare att komma i svängning. Detta kan 
göras antingen genom att använda tjockare plåt eller genom att sätta fast en 
speciell gummimatta med hög densitet på plåtarna.  

Testningen inleddes med den billigaste och enklaste lösningen, nämligen att 
lägga en tung gummimatta mellan fläkt och underlag. Materialet kommer 
från Scania och används vanligtvis i motorrum. Resultatet var en fullt 
tillräcklig vibrationsdämpning, därför genomfördes inga ytterligare tester. 

Figur 13: Vibrationsdämpare 
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21.2.  Ljudabsorbering 
Vid val av ljudabsorbent är det 
viktigt att veta ungefär vilken 
frekvens det är på ljudet som ska 
dämpas. Det finns inte någon 
universalabsorbent som är jättebra 
på att stoppa alla frekvenser, i alla 
fall inte när man talar om de 
dimensioner som är aktuella i det 
här fallet. Ljudabsorbenter 
utvecklas för att vara riktigt bra på 
att fånga upp vissa frekvens-
områden. Efter att ha mätt varv-
talet på en förarfläkt stod det klart 
att det rör sig om väldigt låga 
frekvenser, som är det svåraste att 
dämpa. Fläkten arbetar med ett 
varvtal på 57-70 Hz beroende på 

vilka inställningar föraren gjort. Till det inledande testet används ljud-
absorbenter som erhållits från ett av mötena på Scania. 

Det är begränsat med plats i fläkthuset, därför används två tjocklekar på ljud-
absorbent, 7 mm och 30 mm. Materialet måste tåla höga temperaturer, då 
elementet i fläkthuset kan bli upp till 80◦C. Luckan till fläkten är redan 
utrustad med en tunn absorbent på ungefär 7 mm. Det får inte plats så 
mycket mer där, så den får vara som den är. Ovanför fläkten finns det gott 
om utrymme för ljudabsorbent så där används 30 mm tjocka plattor. Den 
stora svårigheten är att få absorbenten på plats då det är ett krav att 
kanoten inte ska tas bort under arbetet.  

 

 

Figur 14: Fläkthus med ljudabsorbenter 
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21.3.  Ljudfälla 

Två olika ljudfällor har testats med likvärdiga resultat. En ljudfälla framför 
utblåsen och en i utrymmet under elementet i fläkthuset. Båda gav likvärdiga 
resultat, men den senare har fördelarna att den inte syns, det går åt mindre 
material och det är mindre risk att den går sönder. Det är anledningen till att 
ljudfällan framför utblåsen inte utvecklades vidare. 

 

 

I utrymmet under elementet har en 30 mm tjock ljudabsorbent placerats på 
bottenplåten och luckan.  

21.4.  Material 
De material som ska användas måste vara från någon av Nobinas avtalade 
leverantörer, vilket i förlängningen innebär att ljudabsorbenter och 
vibrationsdämpare köps in från Scania. Därför är det inte meningsfullt att 

Figur 15: Ljudfälla framför utblås 

Figur 16: Ljudabsorbenter i fläkthuset, under elementet 
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undersöka material från leverantörer som till exempel tagit fram ett mer 
ekologiskt material. Det tunnare materialet som används i prototypen bör 
bytas ut till samma material som den tjocka absorbenten, men med en 
tjocklek på 10 mm.  

Den tjocka absorbenten är gjord av polyuretan med en film av uretan. Den 
tåler temperaturer på mellan -40◦C och +120◦C, vilket innebär goda 
marginaler i det här fallet. Materialet är brandsäkert, klass UL94 HF-1. [20] 

Det tunnare materialet är gjort av polyeten och är brandklassat enligt DIN 
75 200. Det behåller formen vid temperaturer under 100◦C. [21]  

21.5.  Resultat 
Mätningarna är gjorda på buss 7244 som står parkerad med motorn igång.  
Skillnaden mellan avstängd förarfläkt och förarfläkt på maxeffekt blir cirka 3 
dB(A) med absorbenter på plats, istället för en ökning på 11,8 dB(A) utan 
absorbenter. Det är inte möjligt att återskapa exakt samma mätresultat gång 
på gång, då olika ljudkällor från bussen inte går att kontrollera när de börjar 
eller sluta låta. För det mänskliga örat är skillnaden tydlig. Vid provkörning i 
trafik är det svårt att höra att förarfläkten sätter igång överhuvudtaget på 
lägsta effekt.  
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22.  Varm luft till fötterna 
Flera olika tester har genomförts för att se om det är möjligt att leda varm-
luft från defrosterfläktarna till fötterna. På grund av risk för tryckfall 
påbörjades testningen med att luften leddes från ett av takspjällen via en 
tjock slang ner till fötterna. Detta gav ett svagt, men märkbart luftflöde.  

Nästa test var att koppla en smal slang direkt till huvudkanalen från 
defrosterfläktarna. Inget tryckfall uppstod och nya tester inleddes med en 
något större slang. Det uppstod fortfarande inga tryckfall i systemet. En 
slangdiameter på 40 mm visade sig vara perfekt, den ger ett bra luftflöde och 
går att gömma tillsammans med bussens elledningar. 

Mätningar visar en lufthastighet på 2,2 – 3,0 m/s beroende på inställningar. 
Detta innebär att luftflödet är omkring 2,8 – 3,8 liter per sekund eller 170-
230 liter per minut. Den högsta temperaturen som registrerades vid utblåset 
var 36◦C. 

Figur 17: Inledande test av extra luftledning till fötterna 
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De runda Scaniaspjällen har valts av två anledningar, dels är de enkla att 
justera även om man inte ser ordentligt och dels håller de tätt. 

   

Tyvärr har det inte varit möjligt att testa hur väl det fungerar med upp-
värmningen av fötterna, eftersom det helt enkelt har varit för varmt. Ett visst 
luftflöde från grundventilationen har tillförts vid fötterna. Det är svårt att 
säga exakt vilken effekt detta får under vinterhalvåret. Eftersom temperatur-
lösning inte kunnat testas i kyla är det svårt att veta om ytterligare 
förändringar behövs. Förhoppningen är att detta är något som kan testas till 
vintern. 

Inga instruktioner har tagits fram eftersom det inte är bekräftat att lösningen 
är tillräckligt effektiv och därmed kommer att införas. 

Figur 18: Test av extra luftledning till fötterna med dold slang 

Figur 19: Test av extra luftledning till fötterna, slang till vänster om förarstolen 
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23.  Säkring defrosterfilterhållare 
Defrosterfilterhållaren säkras enklast med en rem som spänns runt 
undersida och utgångshål. Detta medför att hållarens fästen avlastas något 
och att den inte ramlar av helt om ett fäste släpper. 

 

24.  Skyddsnät insug till förarfläkt 

 

Det kan tyckas att den enklaste åtgärden för att slippa glas i förarfläkt vore 
att dammsuga upp glaset som hamnat vid insugen när framrutan eller 
destinationsskylten byts ut eller lagas. Detta är svårt att få igenom av två 
orsaker. Dels är det trångt och svårt att komma åt vid insugen och dels 
genomförs inte reparationerna av Nobinas egen personal. Därför föreslås ett 
skyddsnät som hindrar glas från att nå luftkanalen till förarfläkten. Hur väl 

Figur 20: Säkring av defrosterfilterhållare 

Figur 21: Skyddsnät för att stoppa glas från att hamna i förarfläkten 



80 
 

det kommer fungera är inte möjligt att testa under perioden för detta 
examensarbete. 

25.  Kommunikation 
Under arbetets gång har flera fallgroppar i systemunderhåll och 
kommunikationsflödet upptäckts. Inom Lean är återkoppling och analys av 
arbetsprocesser en del av filosofin. [3] Detta är något många företag skulle 
ha nytta av att ta till sig.    

Det finns en ny uppdaterad mjukvara till klimatmodulen som styr hela 
ventilations- och uppvärmningssystemet, flera andra uppdateringar som 
garaget inte vet om. [4] [5] [22] Om kommunikation skulle fungera mellan 
tillverkaren och kunden, i detta fall mellan Scania och Nobina, kunde dessa 
uppdateringar ha sparat massor av kronor för Nobina och Scania kunde 
samtidigt ha fått feedback och värdefulla information om avvikelser.  

 Figur 22: Informationsutbyte Scania - Nobina 
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Det finns stora möjlighetet för samarbete i framtiden. Om felrapporter 
samlas månadsvis eller årvis, analyseras och rapporteras till Scania kan 
Nobina peka på och få hjälp med ofta förekommande fel. Samtidigt har 
Scania underlag till produktutvecklingsprocessen och reservdels- och 
tillbehörsuppdatering.  
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26.  Diskussion 
Resultatet av detta projekt är på ett sätt väldigt lyckat, det har genererat en 
billig lösning på det störande bullret. Det var inte möjligt att uppfylla några 
av de tre önskemålen som vi hade tagit fram och det återstår testning under 
den kallare årstiden för att säkerställa effekten av temperaturlösningen. För 
att komma runt problemen med styrningen av lufttemperaturen från 
ventilationen finns det en mjukvaruuppdatering som Scania tagit fram. Den 
vore lämplig att testa till hösten när det är lite kallare och därmed är möjligt 
att märka effekterna av förändringen.  

Arbetet med att förbättra bussarna slutar förhoppningsvis inte med detta 
examensarbete. En bättre kommunikation mellan Scania och garagen är 
grunden till att missar på en viss bussmodell blir åtgärdade, både till nästa 
bussmodell och på den befintliga. Denna process är bara påbörjad. 

Även om det här arbetet handlar om en stor brist i Scania OmniLink 2010 kan 
det inte nog poängteras att det är en väldigt bra buss på många andra sätt. 
Det är en buss med väldigt goda köregenskaper, som bland annat är mindre 
tung att styra än Volvo och är pålitligare vid vinterväglag.  

En viktig läxa som vi har lärt oss från detta arbete är hur viktigt det är att 
göra rätt och att erbjuda lösningar för sina misstag när man utvecklar en 
produkt som ska användas under så här lång tid.  Att vi har ett stort ansvar 
för hur vår produkt kan påverka användaren under en lång tid efter inköps-
dagen är en erfarenhet vi tar med oss från detta arbete. De förare som kör 
denna serie av OmniLink kommer att leva med alla dess fel i minst 10 år. De 
kommer att frysa om fötterna och bli störda av den högljudda förarfläkten. 
Vad kan vi erbjuda för dem? Det måste finnas produktutvecklare som tar 
hand om dessa problem, som tänker på enkla förbättringar och tänker på 
användaren. Användaren blir lätt ett övergivet barn när kunden inte är slut-
användaren som i detta fall.  
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Bilaga 1 - Enkät 

Ventilation i Scania bussar 
Jag, Maria Papp, som har kört två år i Tyresögaraget parallellt med mina 
studier, och min studiekamrat Malin Celin, gör ett examensarbete som 
handlar om att förbättra ventilation i Scaniabussar. Vi kommer att göra olika 
mätningar på förarplatsen (temperatur, luftflöde, ljud) för att analysera 
nuläget, men vi är väldigt intresserade av att få veta hur DU som bussförare 
upplever ventilationen, värme och AC-inställningar. Det är värdefullt för oss 
att få in svar från så många som möjligt för att kunna göra en tillförlitlig 
analys.  

Frågor om Volvobussar – för jämförelse (60-vagnar och nyare modeller) 

Hur ofta stör du dig på följande i de nya Volvobussarna: 

För varmt på fötterna □ □ □ □ 
För varmt på huvudet □ □ □ □ 

För kallt på fötterna □ □ □ □ 
För kallt på huvudet □ □ □ □ 

Ljudnivå  □ □ □ □ 
Drag  □ □ □ □ 
 

Hur nöjd är du med ventilationssystemet i förarutrymmet på: 

 

Sommaren □ □ □ □ □ 
Vintern □ □ □ □ □ 
 

Frågor om Scaniabussar 

Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

Mycket         Ganska         Varken             Ganska          Mycket 
  nöjd               nöjd                eller          missnöjd           missnöjd 
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Hur ofta stör du dig på följande i de nya Scaniabussarna: 

För varmt på fötterna □ □ □ □ 
För varmt på huvudet □ □ □ □ 

För kallt på fötterna □ □ □ □ 
För kallt på huvudet □ □ □ □ 

Ljudnivå  □ □ □ □ 
Drag  □ □ □ □ 
 

Hur nöjd är du med ventilationssystemet i förarutrymmet på: 

 

Sommaren □ □ □ □ □ 
Vintern □ □ □ □ □ 
 

Hur enkelt/svårt upplever du att det är att hitta rätt värmeinställning på 
ventilationen för förarutrymmet? 

Mycket enkelt □   Ganska enkelt □   Ganska svårt □   Mycket svårt □ 

 

Hur ofta upplever du funktionsfel på ventilationssystemet för förarplatsen?  
Ofta □  Ibland □ Sällan □ Aldrig □ 

Vilket är det vanligaste felet? 
 
 

Övriga kommentarer angående förarmiljön i de nya bussarna. Vänligen 
ange vilket märke och ungefärlig årsmodell det gäller.  

 

 

 

Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig 

Mycket         Ganska         Varken             Ganska          Mycket 
  nöjd               nöjd                eller          missnöjd           missnöjd 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Ventilationssystemet i Scaniabussar 
Målet med djupintervjun är att få veta hur föraren påverkas av störningar av 
problem med ventilation, drag och störande ljud.  

Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du arbetat som bussförare? 
Hur många timmar kör du per vecka? 

1. Hur tycker du att uppvärmningssystemet vid förarplatsen fungerar under 
vinterhalvåret? 
- Blir det lagom varmt? 
- Något speciellt som inte fungerar bra? 
- Något som fungerar bra? 
- Olika varmt vid huvud och fötter? 
- Drag från ventilationen? Var? 
- Störande ljud? Hur påverkar det? 

2. Hur tycker du att AC:n vid förarplatsen fungerar under sommarhalvåret? 
- Något speciellt som inte fungerar bra? 
- Något som fungerar bra? 
- Drag från ventilationen? Var? 
- Störande ljud? Hur påverkar det? 

3. Hur går du tillväga för att ställa in ventilationen/temperaturen?  
- Är det något som gör det svårt?  
- Är det lagom grad av automatik/manuellt? 
- Vilka funktioner ska vara manuella? 
- Vilka funktioner ska vara automatiska? 

4. Har du någon gång upplevt att du inte kan kontrollera systemet, så att 
det till exempel kommer kall luft när du vill att det ska komma varm luft? 
- Hur ofta 
- När? Finns det något samband mellan de gånger det händer? 
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5. Upplever du någon gång funktionsfel på ventilationssystemet? Vilka fel 
är vanligast? 
 

 

6. Skulle du tycka att det vore bra eller dåligt om dörren in till förarplatsen 
hade glas/plast upp till taket för att hindra drag från dörrarna? 
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Bilaga 3 – Utdrag av pivottabell 
felrapporter 
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Bilaga 4 – Felrapportering 
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Bilaga 5 – Montering 
ljudabsorbent 

Material 
30 mm ljudabsorbent 
10 mm ljudabsorbent 
gummimatta 
1 mm stålplåt 

Steg 1 – bygel 
Klipp ut och bocka till två byglar som ska hålla absorbenten 
på plats ovanför fläkten. Den totala längden för plåtbiten ska 
vara cirka 313 mm. Lämplig plåttjocklek är ungefär 1 mm. 

 

 

Steg 2 – klipp absorbent 
Klipp ut de olika delarna av absorbenten. Planera 
utbredningen så att det inte blir mer spill än nödvändigt. Det 
är bättre att bitarna blir något för stora än något för små, då 
sitter de bättre på plats. Det ska vara tätt åtsittande. Märk 
gärna upp bitarna så att de inte blandas ihop eller vänds fel. 
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Absorbent 30 mm: 
300x130 (baksida fläktrum) 
120x130 (höger sida fläktrum) 
300x200 (över fläkt) 
300x74 (botten, under elementet) 
300x140 (luckan under elementet) 

Absorbent 10 mm: 
130x150 (vänster sida fläktrum) 
150x7 (vänster sida fläktrum) 

Steg 3 – gummimatta 
Klipp en bit gummimatta 280x146mm. Gör hål för fläktfästet, detta sitter på 
olika avstånd i olika bussar och måste därför mätas för varje buss. 

Klipp ut hålet för utblåset. Lägg mattan på plåten och skruva fast fläkten. 
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Steg 4 – montera ljudabsorbent 
 

 

 

Gummimatta 
mellan fläkt och plåt 

Absorbent 10 mm 

Absorbent 30 mm 

Insugskanal 

Fjädrande stålbygel som 
håller absorbenten på 
plats 
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Börja med att sätta fast de tunna bitarna i fläktrummets vänstersida. Sätt 
därefter de tjocka absorbenterna på höger- och baksida på plats. Det tunna 
materialet ska sitta hela vägen in bakom de tjockare bitarna så att dessa 
håller dem på plats. 

 

Absorbenten ovanför fläkten sätt på plats och säkras med stålbyglarna. De 
pressas fast mellan fläkthuset och kanoten (den stora plastdetaljen). 

 

Ta bort luckan under elementet och klipp ut hålet för utgångskanalen i 
mitten. Sätt fast den tjocka absorbenten på luckan och i botten av fläkthuset. 

 

Bitarna ska vara så stora att de hålls på plats även om klistret släpper. 

 


