
ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2018/12-SE 

Examensarbete 15 hp 

Juni 2018 

 
 

Effektivisering av bussdepå 
med hjälp av automation  

En kartläggning av hur sensorteknik kan 

användas för att minska antalet karosseriskador 

på bussar 

 

Jack Lindfors 
Simon Sandgren 
 
 



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Potentiation of a bus depot using automation

Jack Lindfors & Simon Sandgren

While there is an increase in population and an extensive 
urbanization, the city-scape of Sweden’s big cities evolves, which 
requires new demands for inventive solutions regarding 
infrastructure. As increased population calls for more effective 
utilization of the land, the need for public transportation and 
its infrastructure has expanded. Bus depots are one fundamental 
example of the infrastructure that is needed to provide attractive 
public transportation, which is why Transdev has initiated the 
project of automatizing a bus depot. Transdev is planning to equip 
12 of their 24 buses with ultrasonic sensors to alert drivers 
about oncoming obstacles by the help of light. Given that Transdev 
wishes to identify current sensor technology as a first step to an 
automated depot, the purpose of this project is to map out the 
potential of such technology by analyzing the damage on the buses 
as well as by analyzing current and future technology.

The theoretical background is an outline of the subject of 
automation and includes a brief description of the technology used 
in automated vehicles as well as a summary of the different levels 
of automation and what is needed in terms of technology to achieve 
a given level. The outline also includes a glossary and a 
description of ongoing projects in the field of automation. The 
information was used to create the necessary basic understanding, 
and was collected using documents, reports and internet-based 
sources. To map the bodywork damages, a mix of a quantitative and 
a qualitative method was used, where the quantitative relied on 
statistics from in-house systems. The qualitative relied on 
interviews with drivers involved in the project. In order to 
associate a bodywork damage to a given area of the bus, the bus 
was divided into separate zones. The collected data was presented 
using a circle diagram to make the information comparable and 
perspicuous, and the interviews were summarized. It was mainly the 
depot in Lund that was investigated.

The result shows that the placement of the bodywork damage differ 
depending on the investigated depot, and that the zone with most 
damages is not necessarily the zone with the highest cost. It also 
shows that the sensors have the potential to prevent 51% of the 
bodywork damage at Lund’s depot. The drivers are positive to the 
use of sensors but think that the feedback needs improvement. 
Today the feedback is only visual and designed in a way that makes 
it difficult to read and react on, and in order to get an adequate 
implementation of the sensors, a detailed pre-study is necessary. 
Finally, it is clear that the use of sensors can be a profitable 
investment with the potential of higher cost savings with adequate 
implementation, and that further steps of automation should be 
motivated by other factors than the one of bodywork damage.
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Sammanfattning 
I takt med en ökande befolkningsmängd och stark urbanisering pågår en utveckling av stadsbilden i de 

stora städerna som innebär nya krav på smarta lösningar kring infrastruktur. Som en konsekvens av 

ökat antal invånare samtidigt som effektivare utnyttjande av markytan eftersträvas, ökar behovet av 

kollektivtrafik och infrastrukturen runt denna. Bussdepåer är ett exempel på den grundläggande 

infrastruktur som krävs för att tillhandahålla en attraktiv kollektivtrafik, varför Transdev har inlett ett 

projekt kring ett första steg till en automatiserad bussdepå. På en av deras depåer planeras 12 av 24 

fordon att utrustas med ultraljudssensorer och tillhörande utrustning för att med ljus varna för hinder. 

Mot bakgrund av att Transdev önskar identifiera potential och befintlig sensorteknik för att uppnå ett 

första steg till en automatiserad depå är syftet att kartlägga potentialen för en sådan genom att dels 

undersöka skadeläget på bussarna, dels analysera befintlig och kommande teknik. 

Den teoretiska bakgrunden består av en kartläggning av området kring automation och innefattar dels 

den teknologin som används i helt eller delvis autonoma fordon i dagsläget, dels en sammanfattning av 

den standard som redogör för vilka nivåer av automation det finns och vad som krävs för att ett fordon 

ska vara associerad till en given nivå. Vidare följer en ord- och begreppsförklaring samt en 

beskrivning av pågående projekt inom området autonomi. Informationen samlades in genom en 

litteraturstudie som främst förlitade sig på internetbaserade källor samt dokument och rapporter, och 

har använts för att skapa den grundläggande förståelsen som var nödvändig för fortsatt arbete. För 

kartläggning av skadestatistiken användes en mix av kvantitativ och kvalitativ metod, där den 

kvantitativa bestod av datainsamling genom statistik från interna system. Den kvalitativa metoden i sin 

tur förlitade sig på intervjuer med två förare som varit delaktiga i projektet sedan start. För att 

tydligare associera en skada till en given placering delades bussen in i zoner. Informationen har sedan 

sammanställts i cirkeldiagram med tillhörande figur för att göra skadestatistiken överskådlig och 

jämförbar, och intervjuerna är sammanfattade utifrån transkriberingarna. I huvudsak är det Transdevs 

depå i Lund som har undersökts.  

Resultatet visar att skadornas placering skiljer sig beroende på undersökt depå, samt att den zon som 

flest skador sker i inte nödvändigtvis har högst skadekostnad. Det visar också att sensorerna har 

potential att avhjälpa 51% av alla skador vid depån i Lund. Av intervjuerna framkom att förarna är 

positivt inställda till användandet av sensorer men att återkopplingen bör förbättras, då den i dagsläget 

endast är visuell. Dessutom är den utformad på ett sätt som gör det svårt att uppmärksammas på 

förestående hinder, samt att läsa av den information som ges. Undertecknade ser även vikten av en 

utförlig förstudie för en adekvat sensorimplementering. Slutligen står det klart att användandet av 

ultraljudssensorer kan vara en lönsam investering med potential till större kostnadsreducering om 

ovanstående beaktas, och att fortsatta steg av automation bör motiveras av fler faktorer än enbart 

skadeläget.  

 

Nyckelord: automation, buss, bussdepå, karosseriskador, tekniktillämpning, teknikutveckling, 

ultraljudssensorer 
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Förord 
Examensarbetet är utfört hos Transdev, vilka har tagit initiativ till ett projekt för att bemöta 

utvecklingen som sker inom kollektivtrafiken till följd av en stark urbanisering, och är den avslutande 

delen av Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Uppsala universitet. Vi vill tacka vår 

handledare Christian Monstein, som förutom att ge oss möjlighet att deltaga i projektet även har hjälpt 

oss finna lösningar till problem och funderingar som har dykt upp under arbetet.  

Vi vill också rikta ett stort tack till vår ämnesgranskare Matías Urenda Moris vid Uppsala universitet 

som har varit ett stöd under arbetet samt bidragit med konstruktiv kritik och värdefulla insikter kring 

arbetets utformning.   

Slutligen vill vi passa på att tacka alla anställda på Transdev som på olika sätt har varit behjälpliga 

under arbetets gång.   

 

Uppsala, maj 2018 

Jack Lindfors & Simon Sandgren  
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1 Introduktion 
I följande avsnitt presenteras en kort bakgrund kring konceptet med smarta städer som har föranlett 

ett projekt gällande ett första steg till en automatiserad bussdepå. Vidare presenteras den 

problembeskrivning som karaktäriserar detta projekt, syfte och mål med examensarbetet, de 

frågeställningar det är tänkt att besvara samt avgränsningar för arbetet. 

1.1 Bakgrund 
I takt med ökande befolkningsmängd och stark urbanisering pågår en utveckling av stadsbilden i de 

stora städerna som innebär en förtätning av både bostadsområden och industri 

(Regeringskansliet,2017). För att säkerställa hållbarhet, livskvalitet och attraktivitet utvecklas städerna 

mot koncept runt smarta städer. Städer som är uppkopplade med sensorer och som bygger nya smarta 

automatiserade lösningar kring sin infrastruktur för att klara ökade krav på samtliga 

samhällsfunktioner. En grundläggande samhällsfunktion och del av infrastrukturen är invånarnas 

förmåga till rörlighet. Som en konsekvens av ett ökat antal invånare samtidigt som parkeringsplatser 

minskar till förmån för ett effektivare utnyttjande av markytan, ökar behovet av kollektivtrafik och 

infrastruktur runt denna (Sjönell, 2017).  

Bussdepåer är ett exempel på en grundläggande del av den infrastruktur som krävs för att kunna 

tillhandahålla en attraktiv kollektivtrafik. Idag placeras dessa utifrån en prioritering mellan historik, 

stadsbild, markytans värde, minimerade tomkörningssträckor, tillgänglighet för arbetstagare med 

mera. Det är en ekvation vars resultat idag sällan är optimalt.  

Transdev och Scania har gått samman i ett långsiktigt samarbete kring automatiserade bussdepåer i 

syfte att utröna möjligheten att skapa en effektivare hantering som upptar mindre yta, har en ökad 

effektivitet och bidrar positivt till den moderna stadsbilden. Visionen med detta projekt är att det ska 

mynna ut i en bussdepå där föraren efter avslutat skift kan lämna bussen vid infarten till depån, och att 

bussen sedan autonomt manövrerar till anvisade platser som exempelvis tvättstation eller parkering 

och att funktioner i anslutning till dessa också är automatiserade. Likväl ska bussen autonomt kunna 

manövrera till utfarten så att en förare vid början av sitt skift kan hämta den i anslutning till utfarten.  

1.2 Problembeskrivning 
Då det finns olika grader av autonoma fordon, är dessa definierade i sex nivåer (numrerade 0-5) 

beroende på hur självkörande fordonen är (SAE International, 2016). Nivåerna sträcker sig från att 

enbart erbjuda förarassistans som exempelvis varningssystem av olika slag, men som inte 

automatiserar någon del av manövreringen (nivå 0), till sådant som erbjuder automation av alla 

aspekter av manövreringen, men endast i specifika situationer (nivå 3) och slutligen ett helt autonomt 

system som är kapabelt till manövrering och hantering av godtycklig situation (nivå 5).  

På en av Transdevs depåer planeras hälften av fordonen (12 av 24) att utrustas med ultraljudssensorer 

och tillhörande utrustning för att med ljus varna föraren för hinder, vilket i enlighet med ovanstående 

stycke skulle motsvara nivå 0 av automation. Bussar som manövrerar helt autonomt inom 

depåområdet skulle i sin tur innebära nivå 5 enligt SAE:s definition. Det Transdev önskar är att 

identifiera de monterade ultraljudssensorernas potential, samt befintlig sensorteknik som finns att 

tillgå för att uppnå ett första steg till en automatiserad depå.  
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1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är således att kartlägga potentialen för en automatiserad depå genom att dels 

analysera hur befintlig och kommande teknik kan användas, dels undersöka skadeläget för bussarna på 

en av depåerna för att utröna eventuell nytta med ultraljudssensorer. 

1.4 Frågeställningar 
Givet syftet är frågeställningarna följande: 

1. Vad är det som under färd orsakar karosseriskador, var på bussen är dessa placerade och vad 

blir kostnadseffekten?  

2. Vilka skador kan den befintliga tekniken förhindra och vilka ekonomiska fördelar för den med 

sig? 

3. Finns det incitament i termer av ekonomi och teknik att fortsätta automatiseringen av depån? 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningar för arbetet kommer att vara som följer: 

• Studien kring skadorna på bussarna kommer att fokusera på yttre karosseriskador som den 

nuvarande implementeringen av ultraljudssensorer skulle kunna avhjälpa. 

• Data från Lunds depå är vad som i huvudsak kommer att undersökas, med kompletterande 

undersökningar av ytterligare depåer för att utröna eventuella likheter eller olikheter vad gäller 

antal skador, deras placering och dess kostnader.  

• Litteraturstudien kommer främst fokusera på de tekniska aspekterna av automation. 
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2 Kartläggning av autonoma fordon 
I följande avsnitt presenteras relevant teori inom området automation. Det innefattar bland annat en 

kort introduktion kring begreppet körning (eng. Driving Task), förklaringar av ord och begrepp som 

löpande används i rapporten och en sammanställning av de olika automationsnivåerna som SAE 

International har specificerat. Dels en omvärldsanalys kring andra projekt inom automation och 

autonom körning, en redogörelse av befintlig teknik för helt eller delvis autonom körning, kommande 

teknik samt lagarna kring autonomi. 

Det som i dagligt tal kallas för körning (eng. Driving task), oavsett om den sker med hjälp av 

automatiserade system eller helt och hållet av mänsklig input, kan delas in i tre olika nivåer: 

Strategisk, Taktisk och Operativ (i inbördes ordning) som beror på vad för del av körningen som 

avses. Den strategiska nivån är den mest övergripande och karaktäriseras av att den skapar 

förutsättningarna för fordonet att ta sig från punkt A till punkt B. Det åstadkoms genom exempelvis 

ruttplanering och tidsestimering. Den taktiska nivån innefattar sådana aktiviteter som uppnår de mål 

som är satta enligt den strategiska nivån, bland annat val av fordonmanövrar (styrning och 

hastighetskontroll), och de manövrar som på den taktiska nivån bestäms som mest lämpliga, utförs 

sedan av den operativa nivån (Michon, 1985). En sammanställning av de tre nivåerna presenteras 

nedan. 

Tabell 1. Sammanställning av de tre nivåerna av körning (Michon, 1985) 

Nivå Egenskaper Tänkbart Scenario 

Strategisk Statisk; abstrakt Ruttplanering; tid för resa 

Taktisk Dynamisk, konkret Fastställa körväg; filbyte 

Operativ Återkoppling Hålla fastställd körväg; följa framförvarande fordon 

 

2.1 Ordlista 
För att få bättre förståelse för kommande avsnitt presenteras nedan en ordlista med tillhörande 

förklaringar, till vilken hänvisningar sedan kommer att göras.  

• Longitudinell kontroll – Körning rakt fram, det vill säga gas eller broms 

• Lateral kontroll – Körning i sidled, det vill säga styrning 

• Dynamic Driving Task (DDT) – Alla taktiska uppgifter, däribland att fastställa lämplig körväg 

för att passera ett annat fordon, samt operativa uppgifter (exempelvis att följa ett annat fordon) 

som i realtid måste hanteras för att ett fordon ska kunna framföras på allmän väg (se Figur 1 

för illustration). Dessa taktiska och operativa uppgifter innefattar: 

1. Lateral kontroll av fordonet med hjälp av styrning (operativt) 

2. Longitudinell kontroll av fordonet via gas och broms (operativt) 

3. Övervakning av omkringliggande miljö genom detektering, identifiering, 

klassificering av händelser och/eller objekt, samt förberedande av utförande för att 

svara mot dessa (operativt och taktiskt) 

4. Faktiskt utförande för att svara mot objekt och/eller händelser (operativt och taktiskt) 

5. Planering av manövrering (taktiskt) 

6. Förbättra synlighet via exempelvis gestikulering, ljus och ljud (taktiskt) 
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• DDT Fallback – Återkoppling/redundans av det som beskrivs under DDT. 

• Operational Design Domain (ODD) – De specifika villkor, under vilka ett givet system för 

automatisk körning, är tänkt att rätta sig efter. Illustreras även i Figur 2. 

• Automated Driving System (ADS) – Den hård- och mjukvara som kollektivt är kapabel att på 

oavbruten basis genomföra det som ovan benämns som DDT, oavsett om den är begränsad till 

en specifik domän (ODD) eller inte. ADS används för att beskriva nivå 3,4 och 5 av autonoma 

fordon. 

• Object and event detection and response (OEDR) – Den del av DDT som utgör steg tre och 

fyra. 

• Minimal risk condition – Sådant agerande att en manöver vid en given händelse resulterar i 

minimal risk. 

 

Figur 1. Schematisk presentation av DDT (SAE International, 2016) 

 

Figur 2. Schematisk presentation av ODD för respektive nivå (SAE International, 2016) 

2.2 Automationsnivåer 
Då automation och autonoma fordon är ett så vitt begrepp har SAE (Society of Automotive Engineers) 

definierat autonoma fordon enligt sex nivåer (0–5), beroende på graden av automation (SAE 

International, 2016). Det vill säga till vilken grad fordonet klarar att utföra DDT. Dessa olika nivåer 

benämns vanligen som BASt-klassificeringar eftersom de är baserade på en publikation av German 

Federal Highway Research Institute ((Bundesanstalt für Strassenwesen, e.g. BASt): “Legal 
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consequences of an increase in vehicle automation” (Gasser, o.a., 2013). Värt att beakta för 

klassificeringarna är att nivån av automation avgörs av vilket eller vilka system som i en given 

situation är aktiva. Med det menas att även om ett fordon har system kapabla till olika funktioner på 

olika nivåer, bestäms nivån i en given situation av det eller dem system som för tillfället är aktiva. 

Nivåerna som standarden redogör för är tolkade enligt Bilaga A. 

0. No Driving Automation 

• Föraren kontrollerar alla aspekter av manövreringen av fordonet, det vill säga att 

föraren utför hela DDT. Värt att beakta är att föraren här kan vara assisterad av aktiva 

säkerhetssystem för att förbättra dennes OEDR, eller sådana som momentärt påverkar 

lateral och/eller longitudinell kontroll för att exempelvis förebygga eller undvika 

kollision (som ABS, ESC eller nödbroms), eftersom dessa inte automatiserar någon 

del av DDT på en regelbunden basis. 

1. Driver Assistance 

• Specifika system, som på en regelbunden basis automatiserar antingen lateral eller 

longitudinell kontroll av fordonet. I samband med kontroll i endera lateral eller 

longitudinell riktning, sköter ett system automatiserat enligt nivå 1 även den del av 

OEDR som är associerad med den givna typen av kontroll. Typiskt system för nivå 1 

är farthållare, som håller hastigheten konstant, mot förbehållet att föraren utför 

resterande del av manövreringen (DDT).  

2. Partial Driving Automation 

• System, som på en regelbunden basis automatiserar både lateral och longitudinell 

kontroll av fordonet, och kan göra så simultant, samtidigt som systemet sköter en del 

av OEDR. Som exempel kan nämnas då en adaptiv farthållare kombineras med 

filkörningsassistans. Då sköter systemet hastigheten och dessutom anpassar den efter 

rådande förutsättningar samtidigt som den vid behov ser till att fordonet håller sig 

inom filmarkeringar, givet att föraren utför resterande del av DDT. 

3. Conditional Driving Automation 

• Automationssystem på denna nivå automatiserar alla aspekter av DDT och svarar som 

sig bör mot objekt och händelser. Emellertid fungerar automationen endast under 

specifika villkor, och dess funktionella möjligheter är begränsade, både vad gäller 

körlägen, omständigheter och/eller plats, och i termer av möjligheter till DDT 

Fallback. Som exempel kan fordonet egenhändigt utföra alla aspekter av DDT vid 

motorvägskörning eller köbildning. Vid händelse av att systemet närmar sig gränsen 

för vad det är kapabelt till (om motorvägen övergår till landsväg t.ex.), alternativt om 

det fallerar, kommer det i god tid att varna föraren att denne måste återta kontrollen. 

Om föraren inte svarar är det inte säkert att systemet i alla situationer kan uppnå 

minimal risk, varpå ett system på nivå 3 kräver att föraren ständigt är närvarande.  

4. High Driving Automation 

• För nivå 4 är alla aspekter av DDT automatiserade och kan svara på lämpligt vis mot 

objekt och händelser. Även för denna nivå är automationen villkorad, och har 

begränsad funktionalitet vad gäller körlägen, omständigheter och/eller plats. Det som 

skiljer nivå 3 och 4 åt, är att ett system på denna nivå, vid händelse av fel eller att det 

närmar sig sin operativa gräns, inte har någon begränsning i DDT Fallback. Det 

kommer, precis som på nivå 3 att i god tid varna föraren att återta kontrollen, men i 

händelse av att föraren inte gör det, kan systemet egenhändigt utföra nödvändiga 
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manövrar för att uppnå minimal risk. I exemplet med motorvägskörning skulle det 

kunna innebära att fordonet själv kör till vägrenen. 

5. Full Driving Automation 

• Ett autonomt system tänkt att fungera i godtycklig situation. Den klarar, utan 

begränsningar vad gäller funktionalitet, att utföra alla aspekter av DDT. Med andra 

ord är ett autonomt system enligt nivå 5 ämnad att utföra alla de manövrar en 

människa normalt utför. 

Från en mer teknisk synvinkel kan det sammanfattas som så att nivå 1 omfattar delvis automation av 

antingen longitudinell eller lateral körning och begränsad OEDR för den givna körriktningen, nivå 2 

omfattar automation av både longitudinell och lateral körning med begränsad OEDR associerad till 

körriktning, och nivå 3–5 omfattar automation som nivå 2, men med fullständig, oberoende OEDR. 

Figur 3 nedan illustrerar överskådligt vad som krävs för att en viss funktion ska associeras till en viss 

nivå. 

 

Figur 3. Förenklat flödesdiagram för att associera en funktion till given nivå av automation (SAE International, 2016) 

Där nivå 0–2 förlitar sig på föraren i yttersta grad för körning och övervakning av ODD, innebär nivå 

3–5 att det istället är fordonets ansvar. Dock är det vid nivå 4 och 5 som termen självkörande gör sig 

rättvisa, eftersom det är först då som fordonet egenhändigt kan utföra hela DDT, och den mest 

distinkta skillnaden mellan dessa två nivåer är att den förstnämnda fortfarande förlitar sig på en förare 

i vissa situationer. Det är också där den tekniska svårigheten i att få ett helt autonomt system ligger, 

eftersom en situation aldrig är den andra lik och att det i trafik ofta finns oförutsedda händelser, eller 

för den delen att ett tänkt scenario snabbt kan få förändrade förutsättningar. Ett exempel är att ett till 

synes tomt övergångsställe närmas, men att det helt plötsligt dyker upp en cyklist.  En människa 

bakom ratten tolkar konstant intrycken från vad som händer runtomkring och är med största 

sannolikhet beredd på att bromsa för cyklisten. Ett ADS enligt nivå 4 och 5 skulle givetvis behöva 

göra en liknande bedömning för att undvika kollision. Svårigheten ligger dock i att få systemen att 

förstå och tolka den ständigt föränderliga omvärlden, samt handla därefter. Framförallt om 

förutsättningarna är annat än optimala. Sensorer som LIDAR och Ultraljud, eller för den delen 

kameror som kontinuerligt skannar omgivningen är ytterst känsliga för skiftande väderlek, där bland 
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annat regn och snö kraftigt kan reducera tillförlitligheten. Alternativt om det har varit dåligt väder så 

en eller flera givare till ett system är täckta med smuts. 

I händelse av att ett system upplever bristande funktionsförmåga måste där finnas redundans (det som 

även kallas för DDT Fallback), för att undvika olycka exempelvis. Ett tänkbart scenario är att det 

regnar så pass att sensorerna förlorar sin förmåga att detektera hinder, vilket gör fordonet direkt 

livsfarligt.  Då ett fordon med villkorlig automation (nivå 3) används består DDT Fallback av en 

förare som i godtycklig situation ska ingripa när systemen brister. För ADS enligt nivå 4 ska systemet 

som sådant, i ett givet scenario (som vid köbildning till exempel), svara på de i det här fallet ändrade 

väderförhållandena. För nivå 5, där en förare per definition inte behövs, måste återkopplingen ingripa 

på ett adekvat sätt oavsett karaktär på situationen. 

I artikeln Dynamic Driving Task Fallback for an Automated Driving System whose Ability to Monitor 

the Driving Environment has been Compromised redogörs en strategi över hur ett återkopplingssystem 

bör vara utformat för att på säkrast möjliga vis klara en händelse där en eller flera funktioner i ett ADS 

felar (Yrvann, o.a, 2017). Målsättningen med strategin är att återkoppling ska agera och sträva efter 

minimal risk. Som exempel nämner de att det för vissa scenarion är bäst att bromsa till stillastående, 

medan det för andra (till exempel på motorväg eller i en tunnel) är direkt olämpligt att göra så. 

Återkopplingen måste därför agera på ett sätt att minimal risk uppnås i godtycklig situation. 

För arbetet med strategin gjordes simuleringar, där en två kilometer lång, fyrfilig väg (två filer i 

vardera körriktningen) användes, och där sikten var skymd av både träd och skiftande väder i form av 

kraftig nederbörd och dimma. Vägen var uppdelad i tre zoner med olika hastigheter och olika 

förutsättningar, och ett fordon utrustat med ett ADS samsades med två bilar och en buss. Schematisk 

skiss av vägen syns i Figur 4 och egenskaper för respektive fordon och respektive sektion presenteras i  

Tabell 2 och Tabell 3 . Simuleringen som sådan bestod av två scenarion där ADS förlorar sin funktion 

med följande analys av hur fordonet hanterade situationen.  

Vad resultaten av simuleringen visar är att ett ADS som saknar adekvat strategi riskerar att krocka 

med framförvarande fordon under tiden systemen felar, eftersom den agerar som om inget hinder 

fanns och att där inte finns något att ersätta den saknade informationen med. Simuleringen visade även 

att ett ADS som först felar och sedan återställer sig och som saknar rätt strategi, löper större risk för 

situationer som är direkt livsfarliga. Som exempel kan det tänkas att ett ADS som fallerar tenderar att 

tvärbromsa för att undvika kollision med framförvarande bil, utan att beakta konsekvenserna för de 

bakomvarande. Således behövs en strategi för att på säkrast möjliga sätt hantera en godtycklig 

situation.  

Strategin är som följer: 

• Villkora det som kallas för TTC-kriterium (Time To Collision), som definieras som tiden det 

tar för två fordon att kollidera, förbehållet att de behåller nuvarande hastighet och körväg. I 

korthet innebär det att ha en hastighetsprofil (allt som oftast lägsta möjliga hastighet) som 

passar den givna situationen för att möjliggöra undanmanövrar för omgivande fordon. TTC-

kriteriet används som beslutsstöd genom att klassificera en stundande kollision efter hur 

kritisk den är (det vill säga tid till krock) och agera därefter för att uppnå minimal risk. 

• Ha en övergångsfas, från det att TCC fastställs till dess att fordonet är helt utom fara, vilket 

görs genom att beakta de potentiella hinder en undanmanöver kan föra med sig samt agera 

därefter. Svårigheten här är att avgöra felets karaktär och dess varaktighet eftersom det allt 

som oftast inte kan fastställas. Ett oregelbundet fel skulle med andra ord innebära att TCC 

ändras konstant, med inkonsekventa hastighetsändringar som följd (eftersom fordonet växlar 
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mellan normal hastighet, och den lämpligt för återkopplingen). Genom att använda den, innan 

felet uppstod, senaste genererade modellen av verkligheten kan ADS med hjälp av data 

simulera omgivningen och låta skuggfordon agera substitut för de riktiga fordonen där de 

senast var observerade. Genom att låta skuggfordonen ha en lägre hastighet och acceleration 

än deras verkliga motsvarighet ges ADS möjlighet att smidigt och konsekvent anpassa sig till 

den hastighetsprofil som TTC-kriteriet bestämde. 

För att exemplifiera det som anges i punkten ovanför, visas en schematisk presentation av förfarandet i 

Figur 5. I bild (a) illustreras ett scenario innan dess att ett fel sker. ADS skannar då av omgivningen, 

skapar sig en modell över verkligheten och agerar därefter. I bild (b) illustreras ett scenario där 

systemet felar, och där ingen strategi för redundans finns. Som följd har systemet ingen korrekt bild av 

verkligheten och skulle agera som om där inte fanns några hinder. I bild (c) skapar sig systemet en 

representation av verkligheten genom att analysera den data som fanns för tillfället då systemet var 

fullt fungerande. Med hjälp av den informationen skapas en simulering där en skuggbil agerar 

substitut för det verkliga fordonet enligt bild (a). Genom denna representation av verkligheten kan 

systemet, trots fel, agera på lämpligt sätt för minimal risk. Bild (d) använder TTC-kriteriet för att 

anpassa hastighetsprofilen som sig bör för den givna situationen, och redundansstrategin är 

kombinationen av det som visas i bild (c) och (d).   

 

Figur 4. Schematisk skiss av väg för simulering (Yrvann, o.a, 2017) 

 

Tabell 2. Egenskaper för respektive fordon (Yrvann, o.a, 2017) 

 

Tabell 3. Egenskaper för respektive zoner (Yrvann, o.a, 2017) 
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Figur 5. Beteende hos ADS, baserat på tolkning av den omgivande miljön (Yrvann, o.a, 2017) 

2.3 Lagar 
Till dags dato finns inga fastställda lagar för helt autonoma fordon, då det är svårt att avgöra vem som 

vid olycka eller överträdelse har det yttersta ansvaret där ett autonomt fordon är inblandat, som per 

definition inte är i kontroll av en mänsklig förare. Frågor som om fordonets ägare har ett ansvar, om 

manipulation av något slag förekommit, fordonstillverkarens roll och ansvar vid incidenter, 

underleverantörers ansvar, alternativt om ett tidigare verkstadsbesök eller undermåligt skick på 

vägarna kan ha varit vållande till en olycka saknar alla ett definitivt svar. Således finns det flera 

oklarheter som måste redas ut innan en lagstiftning kan ske. 

För autonoma fordon finns där även fortfarande flertalet begränsningar, vilka gör dem inkapabla till att 

följa vissa lagar. Exempelvis saknas möjligheter att följa polismans anvisningar eller tecken från 

medtrafikanter, och fordonen kan vid viltolyckor (där skyldighet att rapportera kollision med vissa 

djurarter) inte identifiera djurart och avgöra om åtgärd bör vidtas (SOU, 2016).  

2.4 Teknologi som används i autonoma fordon idag 
Nedan listas de rådande tekniker som används i dagsläget för ett helt eller delvis automatiserat fordon. 

Beroende på vilken nivå av automation fordonet ämnar tillhöra kan dessa tekniker användas enskilt 

eller tillsammans. 

2.4.1 GPS (Global Positioning System) 

Det som för gemene man benämns GPS, är ursprungligen en teknik den amerikanska militären 

utvecklade under namnet NAVSTAR GPS (Navigation Signal Timing and Ranging GPS) och är ett 

satellitsystem för positionering. Andra tekniker för att med satellit bestämma en mottagares position är 

bland andra GLONASS (Rysslands motsvarighet) och Galileo (Europas motsvarighet) som principiellt 

fungerar på liknande sätt. Tekniken fungerar så att den med hjälp av satelliter positionsbestämmer en 

mottagare, vilket det krävs fyra satelliter för. Dessa satelliter sänder ut en radiosignal med dess 

position samt en tidsangivelse för när signalen sändes ut och mottagaren använder sedan 

informationen från radiosignalen för att matematiskt räkna ut sin position. Beroende på teknik som 

används och användningsområde kan noggrannheten variera mellan ungefär 15 meter ned till ett par 

enstaka centimeter. 

GPS-tekniken kan även användas till det som kallas Geofence, som är benämning på ett område som 

är geografiskt avgränsat eller definierat med hjälp av en programvara.  Det fungerar som så att en 
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GPS-enhet rapporterar sina koordinater och om dessa koordinater befinner sig utanför det av 

programvaran avgränsade området vidtas åtgärder, som exempelvis larm eller att ett givet system blir 

inaktivt. Med tekniken kan även annan information som vikt på last, dess temperatur eller antal körda 

timmar rapporteras.          

2.4.2 RADAR (Radio Detection and Ranging) 

RADAR är ett system som använder radiovågor för att mäta avstånd och storlek på objekt. Genom att 

sända ut radiovågor i önskade riktningar och mäta tiden det tar för radiovågorna att reflekteras tillbaka 

kan avståndet samt storleken på ett objekt identifieras. Figur 6 på nästa sida visar hur det typiska 

täckningsområdet för ett RADAR-system på en bil kan se ut. 

 

Figur 6. Illustrerar typiskt täckningsområdet för RADAR (Volvo, 2018) 

2.4.3 LIDAR (Light Detection and Ranging) 

LIDAR är ett optiskt instrument som använder laserljus och dess reflektion för att mäta avståndet till 

ett objekt. Tekniken är väldigt lik den som används till RADAR med skillnaden att det är ljus som 

används istället för radiovågor. Jämfört med RADAR har LIDAR, tack vara väsentligt mindre 

spridningsvinkel, även lättare att urskilja närliggande föremål och möjlighet att detektera formen hos 

ett objekt mer precist. Dock är LIDAR betydligt känsligare för skiftande väderlek, där exempelvis 

regn och snö kan göra det svårt för ljuspulserna att reflekteras (Anderson, o.a., 2014). I flera fall där 

LIDAR har använts på automatiserade fordon har där funnits en roterande enhet för ett synfält på 360 

grader. Figur 7 visar ett exempel på hur ett typiskt täckningsområde för LIDAR kan se ut. 

 

Figur 7. Illustrerar typiskt täckningsområde för LIDAR (Volvo, 2018) 
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2.4.4 Ultraljudssensor 

En ultraljudssensor använder ljudvågor för att mäta avståndet till ett objekt. Genom att en ljudvåg med 

en specifik frekvens sänds ut, kan tiden som det tar för ljudvågen att studsa mot ett objekt och 

återvända till sensorn användas för att beräkna avståndet till objektet. Typisk frekvens för ljudvågen är 

40kHz vilket ligger över den högsta frekvensen ett mänskligt öra kan uppfatta. Sensorns precision och 

pålitlighet kan påverkas av ett flertal faktorer, däribland skiftande väderförhållanden vilka kan påverka 

hastigheten som ljudet färdas i, som i sin tur leder till differenser i det beräknade avståndet. Teknikens 

tillförlitlighet är också starkt avhängig på objektets geometri, eftersom objekt med en yta som 

absorberar ljudvågorna, alternativt reflekterar dessa i en annan riktning kan hindra att det upptäcks. 

Figur 8 på nästa sida visar hur ett typiskt täckningsområde för ultraljudssensorer kan se ut. 

 

Figur 8. Illusterar typiskt täckningsområde för ultraljudssensorer (Volvo, 2018) 

2.4.5 Kamera  

Kameror kan användas i automatiserade fordon för att efterlikna funktionen av en människas ögon och 

för att ge fordonet möjlighet att detektera bland annat väglinjer, skyltar och människor. Nackdelar med 

kameror och deras funktion i automation är att deras tillförlitlighet är beroende av god sikt, vilket gör 

de känsliga för exempelvis mörker, regn, snö och dimma. Figur 9 visar ett typiskt täckningsområde för 

ett kamerasystem. 

 

Figur 9. Illustrerar typiskt täckningsdområde för kamera (Volvo, 2018) 
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2.4.6 Autobroms och styrassistans 

Autobroms används i kombination med sensorer som RADAR eller LIDAR, och kameror för att 

detektera och samla in information om omgivningen som bilens datorsystem sedan analyserar i realtid. 

Vid eventuellt hinder varnas föraren genom ljud- eller ljussignaler för att i god tid hinna anpassa 

hastigheten. Om föraren inte regerar i tid bromsar bilen automatiskt. Styrassistansen fungerar på 

liknande vis, men där bilen per automatik styr undan ett hinder om föraren inte reagerar på när 

systemet varnar för hinder. 

2.5 Omvärldsanalys 
Det pågår i dagsläget ett flertal projekt som innefattar helt eller delvis självkörande fordon. En del av 

dessa projekt är ämnade för att testa och utvärdera tekniken, varför de generellt har fordon som håller 

sig på inhägnat område eller vägar som på ett eller annat sätt inte används av allmänheten. För de 

fordon som i utvärderingssyfte även testas på allmänna vägar finns det alltid en förare närvarande, 

redo att vid behov ta över körningen. Det skulle, i enlighet med SAE-standarden, likställas med nivå 3 

av självkörande fordon då DDT Fallback hanteras av föraren alternativt nivå 4 om fordonet hanterar 

det. 

Figur 10 på följande sida är en schematisk presentation av hur utvecklingen av självkörande 

kommersiella fordon har sett ut, vart den befinner sig idag samt en prognos över hur den framtida 

vägen till helt autonoma kommersiella fordon ser ut. I dagsläget kan det sägas att högsta nivå av 

självkörning för kommersiella fordon är nivå 2, vilket innebär att fordonet i vissa situationer 

(exempelvis motorvägskörning där adaptiv farthållare kombineras med filhållningsassistans) sköter 

både lateral och longitudinell kontroll av fordonet men fortfarande behöver en mänsklig förare 

närvarande, dels för övervakning av systemen men också för att sköta manövrering i situationer 

systemet är inkapabelt till. 

Intressant i sammanhanget är att utvecklingen inte nödvändigtvis strävar efter att nå högsta möjliga 

automationsnivå. Som exempel pågår det förvisso försök att på kommersiella fordon nå både nivå 3 

och 4 vilket delvis redan har gjorts; t.ex. i Kista där Nobina har en självkörande skyttelbuss som är 

öppen för allmänheten (Nobina, 2018). Parallellt pågår exempelvis även utveckling att med hjälp av 

förarstöd enligt nivå 1 förmå lastbilsförare att köra i kolonn genom att automatiskt anpassa hastigheten 

till lastbilen framför. På sikt ska dock lastbilen egenhändigt kunna kolonnköra, men med förarens 

övervakning (nivå 3) och så småningom bli helt självkörande (nivå 4). Tanken är att dessa 

delautomatiseringar ska mynna ut i fordon som är helt autonoma, vilket i enlighet med prognos i Figur 

11 bör ske runt år 2030. 



 

 

13 

 

 

Figur 10. Schematisk överblick och ungefärlig tidsestimering av införandet av respektive automationsnivå för kommersiella 

fordon (ERTRAC, 2015) 
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Projekten som listas nedan är ett axplock av de som pågår i dagsläget, därför att deras karaktär bäst 

kan liknas vid den som en automatiseras bussdepå har och för att de illustrerar vilka möjligheter som 

finns samt problem som kan tänkas inträffa.  

2.5.1 Volvos Drive Me-projekt 
Volvo har i samarbete med bland andra Autoliv och Trafikverket ett forskningsprojekt för autonom 

körning de kallar för Drive Me, där 100 självkörande bilar kommer att köras på allmän väg under 

normala trafikförhållanden. Bilarna kör självmant i en hastighet runt 50 km/h på utvalda vägar i och 

kring Göteborg, även på sådana där köbildning generellt sker, som på pendlingssträckor och 

motorvägar (Autoliv, 2015). Projektet startade redan 2013 men har fram tills nyligen endast befunnit 

sig på teststadiet. Under 2017 började de första av dessa 100 bilar att rulla i Göteborgsområdet. Även 

om tekniken för autonom körning finns på plats kommer bilarna till en början att köras delvis manuellt 

för att på så sätt samla data om omgivningen, och för att en testförare ska kunna validera och verifiera 

att bilen i fråga kan ta ansvar för de situationer som uppstår. I realiteten är tekniken som sådan kapabel 

 
Figur 11. Schematisk överblick och ungefärlig tidsestimering för införandet av respektive automationsnivå (på aggregerad 

nivå) (ERTRAC, 2015) 
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till en automation enligt nivå 4 även om den används på sådant sätt som motsvarar nivå 2, alltså att 

fordonet ständigt övervakas. På sikt kommer den data som samlats in användas för att få bilarna helt 

självkörande, om än med ett vakande öga från en mänsklig förare (nivå 4).  

Fordonen är utrustade med både LIDAR, RADAR, ultraljudssensorer, kameror och GPS. Med 

inprogrammerade kartor och GPS kan bilen på egen hand räkna fram den mest effektiva färdvägen till 

slutdestinationen och bestämma sin egen position och vad som finns runtomkring (Volvo, 2018). 

Övriga system samarbetar för att ge fordonen en representation av omgivande miljö så de kan agera 

därefter. 

2.5.2 Volvos självkörande lastbilar i en av Bolidens gruvor 

Volvo har sedan hösten 2016 utfört ett test där autonoma lastbilar dagligen körs i en av Bolidens 

gruvor (Volvotrucks, 2016). De autonoma lastbilarna är en del av ett utvecklingsprojekt som syftar till 

att förbättra transportflödet och säkerheten i gruvan. Som exempel krävs det normalt en viss väntetid 

efter sprängning innan arbetet kan återupptas, men med en självkörande lastbil elimineras väntetiden 

vilket leder till ökad produktivitet. De autonoma lastbilarna kan även gå kontinuerligt i drift, och med 

exakt ruttplanering och jämn hastighet minimeras köbildning vilket kan korta tider för lastning och 

lossning. Smidigare transportflöde och jämnare hastighet minskar även slitaget på fordonen såväl som 

dess bränsleförbrukning. 

Till en början samlades data in genom att en förare körde lastbilen på de rutter den sedan var tänkt att 

klara sig själv. Med hjälp av LIDAR erhölls information om hur olika delar av gruvan såg ut samt 

lämplig hastighetsprofil, vilken en central enhet sammanställde till den karta som lastbilen ska rätta sig 

efter vid autonom körning. Vid en uppgift, som att malm ska flyttas till krossen, skickar den centrala 

enheten ut information till berörd lastbil om vilken väg den ska ta. Det har även räknat ut när och var 

möte mellan två lastbilar bör ske för att undvika krock. Skulle det vara något hinder på vägen finns 

Lidarsensorerna där för att detektera dessa, och lastbilen är programmerad att stanna till dess att 

hindret flyttat på sig. Skulle det inte ske kallar lastbilen på hjälp.  

Volvos lastbilar är autonoma enligt nivå 4 eftersom de är självkörande, men att där finns en 

säkerhetsförare som ska ingripa vid oförutsedda situationer. Vid händelse av att en sådan inträffas 

matas situationen och ingripandet in i systemet så att lastbilen till nästa gång kan lösa problemet på 

egen hand. De autonoma lastbilarna kör fortfarande en förhållandevis enkel del av gruvan och en 

representant från Volvo menar att den verkliga utmaningen börjar då de ska manövrera i de delar av 

gruvan där Boliden har skarp produktion, där de även ska samsas med manuellt körda fordon 

(Nyteknik, 2016).  

2.5.3 Ubers projekt för autonoma fordon 
Likt Volvo har taxitjänsten Uber också projekt med autonoma fordon på nivå 3 och 4 inom vad de 

kallar för Uber Advanced Technologies Group (Uber ATG). I dagsläget har de två parallella projekt; 

det ena med en lastbil och det andra med en personbil. Lastbilsprojektet är ett samarbete med det 

amerikanska företaget Otto, som utvecklar självkörande teknik och eftermonterar denna på befintliga 

lastbilar. Syftet är att ändra synsättet på vad modern transport innebär och för att förbättra säkerheten 

och effektiviteten i branschen. Den teknik som används är bland andra Radar, Lidar och kameror. 

Under 2016 lyckades lastbilen köra en förbestämd rutt på 20 mil och framgångsrikt leverera en last 

med Budweiser, vilket var världens första kommersiella leverans gjord med en självkörande lastbil 

(Uber, u.å). För att få självkörningen att överhuvudtaget fungera var det två lastbilar som manuellt 

kördes samma rutt för att försäkra sig om att inga fordon var stillastående på motorvägen. Vidare 
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kördes den autonoma lastbilen i konvoj av totalt sju fordon och en säkerhetsförare fanns under hela 

körningen för att vid behov ingripa (CNN, 2016).  

Parallellt pågår utveckling av självkörande personbilar, vars främsta syfte är att utvärdera tekniken och 

få den så pass robust att säkerheten kan garanteras för alla som rör sig på och runt vägarna – både 

medtrafikanter, cyklister och fotgängare. Antalet dödsolyckor i världen är årligen över en miljon och 

94% av dessa involverar den mänskliga faktorn på ett eller annat sätt. Uber strävar efter att med hjälp 

av självkörande teknik minska trängseln i trafiken, få en mer lättillgänglig transport samt att kraftigt 

minska antalet dödsolyckor. 

Fordonen testas på allmänna vägar i bland annat Pittsburgh och är som brukligt utrustade med bland 

annat kameror, RADAR och LIDAR, och även om de kör autonomt ska där alltid finnas en förare redo 

att ingripa om systemen fallerar. Under början av 2018 inträffade dock en olycka med en självkörande 

bil i Arizona, där en kvinna fick sätta livet till. Fordonet var vid tillfället i autonomt läge enligt nivå 4, 

men om det var tekniken i sig, omständigheterna eller en blandning av båda är oklart. Som ett resultat 

har Uber på obestämd tid skjutit upp sina tester med autonoma fordon i trafik (The New York Times, 

2018). 

2.5.4 Skyttelbuss i Kista, Stockholm 

I ett projekt som kallas Autopiloten har Nobina Technology, i samarbete med KTH, Ericsson, SJ, 

Klövern och Urban ICT Arena inlett ett första steg i regeringens initiativ att skapa ”In Real Labs” för 

framtida resande och transport (Hafmar, 2017). Det görs genom Drive Sweden som är ett 

innovationsprogram tänkt att stötta projekt av olika slag. Projektet är Sveriges pilotprojekt för 

autonoma fordon på allmänna vägar och består av en skyttelbuss som körs i Kista Science City mellan 

Victoria Tower och Kista Galleria. En sträcka på knappt 800 meter. Det är också det första projektet i 

världen som kombinerar autonoma fordon med 5G-nätverk. 

VD för Nobina Technology sammanfattar projektet som: 

- ”Vi vill erbjuda lösningar som gör det både smart och enkelt för kunderna att resa 

kollektivt, dörr till dörr. De självkörande bussarna kan bli ett viktigt komplement till 

dagens kollektivtrafik i våra växande städer” (Nobina, 2018). 

Skyttelbussarnas funktion och förutsättningar är enligt följande (Nobina, 2018).  

1. Bussarna följer en virtuell räls som är inspelad i förväg. De styrs med laserradar och har 

satellitbaserade positionssystem för att lokalisera sig. 

2. Om någon eller något riskerar att kollidera med bussarna stannar de. 

3. Bussarna körs på el från förnyelsebara energikällor. 

4. De har plats för elva passagerare (varav sex sittande) och en värd. Bussarna har alltid en värd 

ombord. Värden kan svara på frågor samt styra och stanna bussen manuellt om det skulle behövas. 

5. Under försöket har bussarna en maxhastighet på 20 kilometer i timmen. 

6. Vid snöfall, dimma eller kraftigt regn är trafiken inställd. 
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3 Metod  
Följande metodavsnitt redogör för hur studien är uppbyggd, vilka olika metodiker som använts för 

datainsamling och hur analysarbetet sett ut. Vidare följer ett kortare delavsnitt som behandlar 

studiens validitet och reliabilitet och som avslutande del följer en diskussion gällande valda metoder 

och tillvägagångssätt. 

3.1 Design av studien 
Mot bakgrund av de tre frågeställningarna examensarbetet ämnade svara på bestod metodiken av både 

en kvalitativ och en kvantitativ ansats, med motiveringen att faktiska data bör kombineras med intryck 

från de som använder sensorerna för att ge en rättvis bild av deras påverkan och nytta samt för att ge 

adekvata svar till samtliga frågeställningar. De metoder som användes var litteraturstudie, intervjuer 

och statistik från Transdevs interna system. Tabell 4 redogör för vilken metod som använts för att 

besvara respektive frågeställning. Varje metod är numrerad mellan 1–3 för att visa betydelsen den haft 

för att besvara en given frågeställning. En etta indikerar liten betydelse och en trea att metoden haft 

stor inverkan. Tom ruta indikerar att metoden ej var aktuell för att besvara frågeställningen. 

Tabell 4. Koppling mellan frågeställning och vald metod 

 

Arbetet initierades med en litteraturstudie kring området autonoma fordon för att skapa en 

grundläggande förståelse för automation och dess utveckling, samt för att ge den kunskapsbas 

nödvändig för det fortsatta arbetet kring analys och datainsamling. 

Den kvantitativa studien gjordes med utgångspunkt i företagets interna avvikelsehanteringssystem för 

att i huvudsak ge svar på frågeställningarna kring skadornas placering på bussarna och de följande 

kostnadseffekterna, samt huruvida den befintliga sensortekniken kan avhjälpa dessa skador och den 

ekonomiska vinning sensorerna eventuellt för med sig.  

Den kvalitativa studien hade som primärt syfte att genom intervjuer ge kompletterande information till 

det dataunderlag som hämtats från de interna systemen för att svara på om incitament i termer av 

teknik och ekonomi att fortsätta automatiseringen av depån fanns, samt för att komplettera de två 

övriga frågeställningarna. 

 
Litteraturstudie Intervjuer 

Statistik från 

interna system 

Vad är det som under färd orsakar 

karosseriskador, var på bussen är dessa 

placerade och vad blir kostnadseffekten? 

 

 2 3 

Vilka skador kan den befintliga tekniken 

förhindra och vilka ekonomiska fördelar för 

den med sig? 

 

1 1 3 

Finns det incitament i termer av ekonomi 

och teknik att fortsätta automatiseringen av 

depån? 

 

3 2 2 
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För studien är det i huvudsak depån i Lund som har undersökts, med kompletterande undersökningar 

av depåerna i Linköping och Umeå för att utröna eventuella samband mellan skador, dess placeringar, 

kostnader och orsaker, och det är skador under 2017 som kartlagts. 

3.2 Litteraturstudie 
Artiklar, både vetenskapliga sådana samt de med nyhetsvärde studerades i syfte att ge en bild av 

pågående projekt med autonoma fordon. Information kring automation som sådan samlades in för att 

ge en djupare förståelse kring den teknik som används, hur den fungerar och hur den eventuellt kan 

användas för Transdevs del. Det gjordes dels genom relevant teori, som rapporter från myndigheter 

och intresseorganisationer, tidigare publicerade examensarbeten och litteratur. Sökning gjordes främst 

med hjälp av Google och Google Scholar och sökord som användes presenteras nedan i Tabell 5. 

Tabell 5. Sökord för litteraturstudie 

Sökord 
Självkörande fordon 

Autonomous vehicle 

Teknologi autonoma fordon 

Kommande teknik autonoma 

fordon 

Automationsnivåer 

Levels of automation 

Projekt autonoma fordon 

Lagar autonomi 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Metod och tillvägagångssätt har skiljt sig något mellan de olika frågeställningarna, varför dessa 

kommer att presenteras var för sig. I huvudsak är det statistik från interna system som legat till grund 

för svar på frågeställning ett och två, och intervjuer och litteraturstudie som legat till grund för 

frågeställning tre. Värt att beakta är att resultat från respektive metod använts i kombination med det 

data som primärt samlats in för en given frågeställning i syfte att ge ett så adekvat svar som möjligt. 

3.3.1 Intervjuer 
Eftersom intervjuerna använts till att helt eller delvis besvara samtliga frågeställningar presenteras 

dessa under en egen rubrik för att undvika upprepning.  

Det hölls totalt två intervjuer, vilka gjordes på plats vid depån i Lund. Respondenterna var två 

bussförare som under en längre tid varit med och utvärderat sensorsystemet genom att de kört 

testbussen sedan början av 2018. Intervjuerna hölls med en bussförare i taget för att undvika att de 

påverkar varandra och för att önskan fanns om att erhålla deras egna tankar och erfarenheter. 

Respondenterna valdes med motiveringen att de troligen hade bäst uppfattning om sensorernas 

prestanda och funktion och därför kunde bidra med sina erfarenheter. 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebar att frågor i förväg var förberedda och att dessa sedan 

kompletterades av följdfrågor under intervjuns gång. Valet motiverades med en önskan om svar på 

specifika frågor samtidigt som undertecknade inte ville gå miste om intressanta tankar och aspekter 

från respondenterna. Samma frågeunderlag användes för samtliga intervjuer och återfinns i Bilaga E. 

Transkriberingar av intervjuerna återfinns i sin tur i Bilaga F och Bilaga G. 
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3.3.2 Frågeställning 1 – Vad är det som under färd orsakar karosseriskador, var på 

bussen är dessa placerade och vad blir kostnadseffekten? 
Transdev har ett flertal system för avvikelsehantering, vilka alla användes för att få fram relevanta data 

till nämnda frågeställning. Således har den nödvändiga informationen plockats från det eller de system 

som för den aktuella skadan gav mest relevanta resultat.  

Denna fragmenterade data har sedan egenhändigt sammanställts till den informationsbas resultat och 

analys till viss del har grundat sig på. Följande datapunkter har använts för kartläggning av skador och 

kostnader: 

• Händelsedatum och händelsetid: När det som föranledde skadan inträffade 

• Totalkostnad: Kostnad för arbetstid och reservdelar för ett givet ärende 

• Artikelnummer: Vilka delar som användes vid reparation  

• Kommentarer: Beskrivning av händelsen som sådan 

Händelsedatum har främst använts för att utröna om en särskild tidpunkt på året är överrepresenterad, 

händelsetid för att se om någon tidpunkt på dygnet tenderar att ha högre skadefrekvens och 

kommentarerna tillsammans med använda reservdelar för att fastställa var på bussen skadorna skett. 

Totalkostnad användes för att få fram de kostnaderna respektive skada förde med sig. Informationen 

från intervjuerna gav främst svar på frågan om vad det är som under färd orsakar karosseriskador samt 

om data angående placeringen stämde överens med respondenternas erfarenheter.  

3.3.3 Frågeställning 2 - Vilka skador kan den befintliga tekniken förhindra och vilka 

ekonomiska fördelar för den med sig? 

För den andra frågeställningen användes den data som samlades in för att besvara den förstnämnda 

frågan som grund. Därtill delades bussen upp i tio zoner (se Figur 12) för att kategorisera skadorna 

samt avgöra huruvida den befintliga tekniken kan avhjälpa dessa eller inte. Totalkostnaden användes 

för att utröna respektive zons kostnad, som i sin tur användes för att kartlägga de ekonomiska 

fördelarna. Det faktiska data som användes jämfördes sedan med svar från de intervjuer som 

genomfördes med två bussförare vid depån i Lund för att få deras syn på sensorernas påverkan.  

 

Figur 12. Schematisk presentation av zonindelningen på bussen 
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3.3.4 Frågeställning 3 - Finns det incitament i termer av ekonomi och teknik att 

fortsätta automatiseringen av depån? 
För den tredje frågeställningen användes informationen från intervjuerna för att komplettera det 

kvantitativa dataunderlaget, samt informationen från litteraturstudien för att utröna om incitament – 

ekonomiska såväl som tekniska – fanns.  

3.4 Dataanalys 
Den insamlade data som legat grund för resultatet för frågeställning ett och två visualiserades med 

hjälp av cirkeldiagram och tillhörande schematisk skiss av bussen och dess skadezoner. Att 

cirkeldiagram valdes för visualisering motiverades med att det gör den insamlade informationen 

överskådlig och jämförbar. Den schematiska skissen i sin tur användes för att ytterligare förtydliga 

visualiseringen kring var på bussen skadorna var placerade och kostnader för respektive zon. 

Cirkeldiagram gjordes dels för skadekostnad per zon, dels för fördelningen av skador och det gjordes 

för respektive undersökt depå. 

Intervjuerna användes som komplement till insamlade data för att ge mer nyanserade svar på 

frågeställningarna. Av den anledningen spelades dessa in för att sedan transkriberas med motivering 

att ingen information skulle förbises. Transkriberingen i sin tur har legat till grund för den information 

som kompletterat dataunderlaget. 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om att det som mäts är relevant i sammanhanget och reliabilitet att det som mäts görs 

på ett tillförlitligt vis. För studien innebar det att vad som mättes och samlades in stämde väl överens 

med frågeställningarna, och att det gjort på ett korrekt sätt. 

Transdev har ett huvudsakligt avvikelsehanteringssystem som andra system hämtar information ifrån 

vilket gör att det i ett system kan finnas viss nödvändig information medan det i ett annat förekommer 

information av annorlunda karaktär, och data som använts är manuellt införd i systemen. Således har 

informationen från respektive system korsjämförts och egenhändigt sammanställts till den 

informationsbas resultaten baserades på. Det innebar bland annat att kommentarer om var skadan skett 

jämfördes med de reservdelar som användes för reparation för att säkerställa skadans faktiska position. 

Skador som av någon anledning var felkategoriserade sållades bort och skador vars position och/eller 

kostnader ej gick att bestämma placerades som okända.  

Förutom depån i Lund undersöktes även depåerna i Linköping och Umeå i syfte att utröna eventuella 

likheter avseende skadeplacering, dess kostnader och antal. Valet av just dessa två depåer motiverades 

med att de sett till antalet bussar var relativt lika depån i Lund, och att rapporteringsunderlaget ansågs 

vara tillräckligt för en jämförelse. Oberoende av depå är det skador från år 2017 som kartlagts, därför 

att det var året med mest extensivt rapporteringsunderlag för samtliga undersökta depåer. 

3.6 Metoddiskussion 
Den initiala tanken med arbetet var att jämföra skadeläget för de bussar som var utrustade med 

ultraljudssensorer kontra de som inte var det genom en dataanalys kring respektives skador under en 

viss tid, för att utröna om ultraljudssensorer är gångbart. Förseningar i implementeringen 

omöjliggjorde dock denna ursprungliga tanke eftersom den relativt begränsade tiden skulle resulterat i 

otillräckliga data att jämföra. Således reviderades syftet till att istället fastställa huruvida nämnda 

sensorer kan avhjälpa befintliga skador och om det finns tillräckliga incitament att fortsätta 

automatiseringen. Givet det reviderade syftet ändrades även metodiken gällande insamlingen av data. 

Denna förlitade sig helt på tidigare manuellt införd information, eftersom det var år 2017 som 
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kartlades. Därför var där en osäkerhet kring rapporteringen eftersom inga tydliga riktlinjer gällande 

hur rapporteringen borde skett fanns. Mer tid hade kunnat bidra till mer konsekvent skaderapportering 

eftersom riktlinjer då hade kunnat kommuniceras ut. En generösare tidshorisont hade även möjliggjort 

faktiska observationer på plats, vilka hade kunnat kombineras med skaderapporterna. Beaktas rådande 

förutsättningar och att det primära syftet krävde data från deras interna system ansåg undertecknade att 

metodvalet var mest lämpligt. 

För arbetet genomfördes ett par intervjuer med två bussförare nere vid Lunds depå gällande den 

upplevda nyttan med sensorerna. Dessa var semistrukturerade med motiveringen att intervjun skulle 

kunna styras i önskad riktning utan att för den sakens skull begränsa respondenternas tankar och 

erfarenheter. Dock kan det argumenteras för att valet av intervjumetod kan ha resulterat i att viktig 

information förbisågs, då respondenternas svar och därmed även följdfrågorna i mångt och mycket 

berodde på de förberedda frågorna. En helt ostrukturerad intervju hade kunnat ge ytterligare användbar 

information, men osäkerheten kring riktning på intervjun gjorde att valet av en semistrukturerad 

intervju föreföll mest lämplig. 

Eventuella problem med intervjuerna som sådana var att respondenterna kan ha en viss partiskhet 

gällande den upplevda skillnaden med ultraljudssensorer. Exempelvis kan det tänkas att en som är 

entusiastisk till projektet som helhet är mer benägen att lovorda det, där någon som inte alls är lika 

positivt inställd istället upplever systemet som bristfälligt. Det gör det svårt att de facto säga hur 

systemet presterar i praktiken. Respondenterna var båda två positiva förespråkare till automation och 

sensorer, varför de också varit med och utvärderat systemet. Även om de har mer erfarenhet gällande 

manövrering av buss med ultraljudssensorer än deras kollegor som inte varit delaktiga, kan det 

argumenteras för att en viss partiskhet fanns. Således hade fler intervjuer med övriga förare varit 

önskvärt. Dock har systemet inte implementerats på övriga bussar ännu, varför sådana intervjuer hade 

krävt en längre tidshorisont. 
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4 Empiri 
Följande empiriavsnitt ger en kortare företagspresentation, en redogörelse för hur bussarnas 

sensorsystem är utformat och hur återkopplingen ser ut, samt en beskrivning av utformningen för 

respektive undersökt depå. 

4.1 Transdev Sverige 
Transdev Sverige ingår i den internationella koncernen Transdev som är ett transportföretag med 

verksamhet i 19 länder, vilket gör att de kan förena global expertis med lokal erfarenhet och kunskap. 

Inom Transdev finns ett stort engagemang för att skapa en säker och modern persontrafik anpassad 

efter de lokala behoven och de deltar och driver en rad olika utvecklings- och forskningsprojekt för att 

utveckla framtidens kollektivtrafik. Globalt sysselsätter de 83 000 personer inom 13 transportsektorer, 

varav 4500 arbetar i Sverige, där Transdev är en av de största operatörerna inom persontrafik. Varje 

dag genomförs närmare 300 000 resor med både buss, tåg och båt – från Haparanda i norr, till 

Trelleborg i söder och persontrafiken bedrivs dels på uppdrag av länstrafik, kommuner och landsting, 

dels i egen regi med tågtrafik under varumärket Snälltåget. Inom Transdev Sverige ryms även 

varumärkena Merresor, Flygbussarna, Flygbussarna Charter, Flygbussarna Door-to-gate, Båtbussarna, 

Bussakuten och Styrsöbolaget. 

4.2 Bussarnas sensorsystem 
Det system för återkoppling som bussarna är utrustade med är ett eftermarknadssystem bestående av 

sex ultraljudssensorer fördelat över två sensorgrupper. Sensorgrupp 1 har två sensorer tänkta att täcka 

området bakom bussens bakre hjulpar på höger respektive vänster sida och sensorgrupp 2 består av 

fyra sensorer tänkta att täcka bussens bakre del (se Figur 13). Varje sensorpar har två olika räckvidder 

och ställbar känslighet i två lägen som avgör vilken storlek hindren ska ha för att bli upptäckta. För 

sensorgrupp 1 är räckvidden antingen 1 meter eller 1 ½ meter, och för sensorgrupp 2 antingen 0,6 

meter eller 2 ½ meter. 

För föraren är återkopplingen visuell, där en display (se Figur 14) ger visuell feedback på det relativa 

avståndet till ett hinder. Varje buss har två sådana displayer, en för varje sensorgrupp. Den ena 

displayen är placerad vid instrumentbrädan (den för sensorgrupp 2) och den andra displayen är 

placerad vid bussens högra backspegel (den för sensorgrupp 1). Bild på displayernas placering visas i 

Figur 15. 

 

Figur 13. Schematisk skiss av bussen och sensorernas placering 
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Figur 14. Visar displayen för den visuella återkopplingen 

 

 

Figur 15. Bild över displayernas placering. Till vänster den för sensorgrupp 2, till höger den för sensorgrupp 1 

4.3 Depåernas layout 
Nedan följer en kort beskrivning av de depåer som har undersöks, hur respektive layout ser ut samt 

körvägar för manövrering inom depåområdet. 

4.3.1 Lund 
Layouten för Lunds depå presenteras i Figur 16, vilken också förklaringarna som följer hänvisar till. 

Depån har så kallade ramper som bussarna står parkerade vid (se Figur 17) vilket innebär att de körs in 

på rampen efter avslutat skift och sedan backas ut när ett nytt skift påbörjas. Då Transdev delar depån 

med andra aktörer använder deras bussar rampområde 1 och 2. När bussarna ska in på depåområdet 

körs de in i det som i Figur 16 benämns ”Grind in” för att sedan navigera sig till den ramp bussen ska 

stå vid. För utpassage körs de enligt pilanvisning genom det som benämns ”Grind ut”. Dessa grindar 

är förhållandevis smala (se Figur 18) och enligt utsago en starkt bidragande orsak till karosseriskador. 
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För eventuell service följs pilarna till ”verkstad”. Värt att beakta är att Transdevs bussar använder 

verkstadsplats 1–3, med följd att de efter utförd service måste backa ut från verkstadshallen och köra 

tillbaka samma väg de kom ifrån. Observationer på plats gör gällande att depåområdet generellt är 

trångt, inte minst då bussarna ska backas ut från sina respektive ramper, eftersom det uppskattningsvis 

är ungefär en busslängd (15 meter) till närmsta hinder och att depåområdet dessutom är vältrafikerat.  

 

Figur 16. Topografisk bild av depåområdet i Lund 

 

Figur 17. Buss parkerad vid ramp. 
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Figur 18. ”Grind in” sedd från ramp närmast grind och väg utanför depåområdet 

4.3.2 Linköping 
Linköpings depå skiljer sig något i utformningen jämfört med Lunds. Den mest signifikanta skillnaden 

är att bussarna inte backar ut från sina ramper utan körs ut istället, vilket också är anledningen till att 

dessa ramper är snedställda. Figur 19 visar hur layouten för Linköpings depå ser ut. Bussarna kör in 

och ut vid samma grind (”in- och utpassage” enligt Figur 19) och följer rutt enligt pilarna för att 

navigera till rätt ramp. Svarta pilar visar riktning för parkering och de röda indikerar väg för utpassage. 

För service följs pilarna till ”Servicehall”. Figur 20 visar grinden för in- och utfart. Förutom att 

utformningen är annorlunda jämfört med Lund har denna depå även ett antal ledbussar som rör sig på 

området (se Figur 21). 

 

Figur 19. Topografisk bild av depåområdet i Linköping 
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Figur 20. In- och utpassage vid depån i Linköping 

 

Figur 21. Visar hur en ledbuss (nedre) ser ut jämfört med en standardbuss. 
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4.3.3 Umeå 

Depån i Umeå skiljer sig från depåerna i både Lund och Linköping i den mening att bussarna här är 

parkerade i ett garage. När bussarna ska in och ut ur garaget följs rutt enligt röda pilar och för 

eventuell reparation följs rutt till verkstaden enligt svarta pilar (se Figur 22). Även här är ramperna 

snedställda vilket visas i Figur 23 och Figur 24. Figur 25 visar en inkörsport till garaget. Ledbussar 

förekommer också. 

 

Figur 22. Topografisk bild av depåområdet i Umeå 

 

 

Figur 23. Bild inifrån garaget i Umeå som visar parkerade bussar bakifrån 
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Figur 24. Bild inifrån garaget i Umeå som visar parkerade bussar framifrån 

 

 

Figur 25. Bild från garaget i Umeå som visar en inkörsport till garaget 
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten av den kvantitativa samt kvalitativa studien som utförts. Det görs 

dels genom en visuell presentation av datainsamlingen som redovisas för respektive depå, dels genom 

en sammanställning av intervjuunderlaget. 

5.1 Visuell presentation av data 
Följande delkapitel redovisar resultatet av datainsamlingen för respektive depå vilket görs med hjälp 

av cirkeldiagram med tillhörande förtydligande bild samt linjediagram. 

5.1.1 Skadeplacering samt skadekostnad för depå i Lund    

Nedan presenteras erhållna resultat av de data som samlats in vid Lunds depå, vilka svarar mot den 

första frågeställningen som gör gällande var på bussen skadorna sker och kostnaderna dessa medför. 

Figur 26 visar en sammanställning av skadornas placering. Cirkeldiagrammet i nämnda figur visar 

antalet skador för respektive zon samt den procentuella andelen av totala antalet skador detta 

motsvarar. Bilden till höger i nämnda figur ger en tydligare illustration av skadornas placering. Beakta 

även att cirklarnas storlek motsvarar den procentuella andelen av totala antalet skador. Figur 27 ger en 

sammanställning av skadornas kostnad, vilka också är kategoriserade efter respektive zon. 

Cirkeldiagrammet i figuren visar vad skadorna för varje zon kostat samt den procentuella 

motsvarigheten av total skadekostnad för 2017. Bilden till höger i Figur 27 illustrerar vilken zon som 

haft högst skadekostnad. Större cirkel indikerar större skadekostnad. Fullständiga data återfinns i 

Bilaga B. 

 

Figur 26. Sammanställning av skadornas placering för depån i Lund 
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Figur 27. Skadekostnad per zon under 2017 för depån i Lund 

5.1.2 Skadeplacering samt skadekostnad depå i Linköping 
Nedan redovisas erhållna resultat av det data som samlats in vid Linköpings depå, vilka också svarar 

mot den första frågeställningen. Resultatet presenteras enligt samma principer som för Lund. Således 

visar Figur 28 en sammanställning av skadornas placering, där cirkeldiagrammet i nämnda figur visar 

antalet skador för respektive zon samt den procentuella andelen av totala antalet skador detta 

motsvarar. Bilden till höger i samma figur ger en tydligare illustration av skadornas placering, där 

cirklarnas storlek motsvarar den procentuella andelen av totala antalet skador. Figur 29 i sin tur ger en 

sammanställning av skadornas kostnad, vilka också är kategoriserade efter respektive zon. 

Cirkeldiagrammet i figuren visar vad skadorna för varje zon kostat samt den procentuella 

motsvarigheten av total skadekostnad för 2017. Bilden till höger i Figur 29 illustrerar vilken zon som 

haft högst skadekostnad. Större cirkel indikerar större skadekostnad. Fullständiga data presenteras i 

Bilaga C. 



 

 

31 

 

 

Figur 28. Skadornas placering för depån i Linköping 

 

 

Figur 29. Skadekostnad per zon under 2017 för depån i Linköping 
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5.1.3 Skadeplacering samt skadekostnad Umeå 

Nedan redovisas erhållna resultat av det data som samlats in vid Umeås depå, som också svarar mot 

den första frågeställningen. Resultatet presenteras enligt tidigare principer, där Figur 30 visar en 

sammanställning av skadornas placering, med en illustration för att förtydliga antalet skador för 

respektive zon, och Figur 31 en sammanställning av vad dessa skador kostat samt en illustration för att 

förtydliga hur skadekostnaden per zon skiljer sig. Även här indikerar större cirkel en större kostnad. 

Fullständiga data återfinns i Bilaga D. 

 

Figur 30. Skadornas placering för depån i Umeå 

 

 

Figur 31. Skadekostnad per zon under 2017 för depån i Umeå 
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5.1.4 Elimineringsbara skador för depån i Lund 

Nedan redovisas erhållna resultat av data från Lunds depå, som svarar mot den andra frågeställningen 

som behandlar vilka skador den befintliga tekniken kan förhindra och de ekonomiska fördelarna den 

för med sig. Figur 32 visar en sammanställning av antalet skador den befintliga tekniken kan 

eliminera, där cirkeldiagrammet i nämnda figur presenterar det faktiska antalet, samt den procentuella 

andelen av totala antalet skador. Bilden i samma figur illustrerar var på bussen skador kan avhjälpas. 

Enligt samma princip visar Figur 33 kostnadsbesparingarna de färre skadorna för med sig. 

 

Figur 32. Antal skador ultraljudssensorerna har potential till att eliminera för depån i Lund 

 

 

Figur 33. Kostnadsbesparing för potentiellt elimineringsbara skador för depån i Lund 
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5.1.5 Händelsetid för rapporterade skador i Lund 

Nedan redovisas tidpunkter för inrapporterade skador på depån i Lund, vilket svarar mot den första 

frågeställningen och specifikt på punkten varför skadorna sker.  

 

Figur 34. Händelsetid för rapporterade skador under 2017 på depån i Lund 

 

 

Figur 35. Händelsedatum för rapporterade skador under 2017 på depån i Lund 

  

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

0
0

:0
0

:0
0

0
1

:0
0

:0
0

0
2

:0
0

:0
0

0
3

:0
0

:0
0

0
4

:0
0

:0
0

0
5

:0
0

:0
0

0
6

:0
0

:0
0

0
7

:0
0

:0
0

0
8

:0
0

:0
0

0
9

:0
0

:0
0

1
0

:0
0

:0
0

1
1

:0
0

:0
0

1
2

:0
0

:0
0

1
3

:0
0

:0
0

1
4

:0
0

:0
0

1
5

:0
0

:0
0

1
6

:0
0

:0
0

1
7

:0
0

:0
0

1
8

:0
0

:0
0

1
9

:0
0

:0
0

2
0

:0
0

:0
0

2
1

:0
0

:0
0

2
2

:0
0

:0
0

2
3

:0
0

:0
0

O
kä

n
t

Händelser kopplade till klockslag

0

2

4

6

8

10

12

14

Händelser kopplade till datum



 

 

35 

 

5.2 Presentation i tabellform av insamlade data för Lunds depå 
I följande delkapitel redovisas data för Lunds depå angående de ekonomiska aspekterna av 

implementeringen av ultraljudssensorer. Det inbegriper bland annat den totala skadekostnaden, 

skadekostnaden per buss samt potentiell kostnadsbesparing och ekonomisk nollpunkt för 

investeringen. I Tabell 6 redovisas fullständiga data för Lunds depå, baserade på siffror från 2017.  

Tabell 6. Presenterar data gällande de ekonomiska aspekterna av sensorimplemnteringen 

LUND UMN1 KOLUMN2 

TOTAL SKADEKOSTNAD 171 788,00 kr 

SKADEKOSTNAD PER BUSS/ÅR 7 157,83 kr 

ELIMINERINGSBAR SKADEKOSTNAD PER BUSS/ÅR 3 878,92 kr 

IMPLEMENTERINGSKOSTNAD PER BUSS 15 000,00 kr 

NOLLPUNKTEN FÖR IPLEMENTERINGSKOSTNADEN  3,87 år       
(46 månader) 

EKONOMISKT LIVSLÄNGD BUSS 8 år 

ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD BUSS Ca 6 år 
 

 

 

5.3 Intervjuer 
I detta delkapitel redovisas respondenternas svar till de huvudfrågor som ställdes under intervjuerna. 

Frågorna som presenteras nedan är formulerade efter de förhållningspunkter som intervjuunderlaget i 

Bilaga E redogör för. Svaren till frågorna är i sin tur baserade på transkriberingen och är 

sammanfattade och omformulerade för att komprimera texten samt underlätta för läsaren. 

Fråga: Stämmer den statistiska skadeplaceringen som tagits fram överens med din bild av skadeläget? 

• Respondent 1: Det är inte helt orimligt att tänka sig. Det stämmer väldigt bra, tror jag. Eller ja 

det gör det ju. Det är ju statistik. 

 

• Respondent 2: Ja, jag tror det är rätt. 

 

Fråga: Varför tror du att det är flest skador i zon Bak.H och Bak.V? 

• Respondent 1: Högerhörnet handlar väldigt mycket om när man kör ut från hållplats då det 

ofta står någon trafikstolpe i anslutning till hållplatsen. Oftast när det står två bussar där 

samtidigt och du är den bakre bussen och ska ut innan den första. Gör du fullt rattutslag är det 

väldigt stor risk att du drar i en skylt i anslutning till hållplatsen. De sitter rätt så högt upp, så 

du måste ha koll på spegeln så du ser vad som händer även uppe vid taket på bussen. Stolpen i 

sig är en sak, men många missar att det även sitter en rund skylt på.  

 

Detsamma gäller när du ska svänga runt en refug och in på en annan gata. Då har många 

väldigt bra koll på vänster sida av bussen, men missar den högra. Låt säga att du är placerad i 

vänster fil inför en stundande vänstersväng, då blir det mycket att tänka på. Dels har du 

högerfilen med passerande bilar, dels motsatt körfält med mötande bilar som du behöver ha 

kolla på. Dessutom en refugstolpe som måste tas i beaktning. Det gör det väldigt lätt att köra 

in i ett hinder. Troligtvis gäller detsamma även vid filbyte, eller när du svänger häftigare. 

Enligt min erfarenhet sker på höger bak när du kör ut från hållplats, och höger sida vid 

vänstersväng eller filbyte. 
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• Respondent 2: Jag tror det beror på att förare ibland svänger snabbt och i hög hastighet, vilket 

gör det lätt att underskatta bussens storlek. Så det beror nog främst på hastigheten och att 

ögonen inte hänger med, vilket gör att man går in fel i svängen. I synnerhet är det bussens 

övre del du riskerar att köra in i ett hinder med, för att du har koll på bussens nedre del, men 

inte den övre, vilket jag skulle säga beror på busschaufförens erfarenhet. Jag har själv kört i 

nästan 10 år och jag har haft en olycka där jag på grund av för hög hastighet kört in i en 

stolpe. Jag skulle tro skadorna ofta beror på att en förare överskattar sin körförmåga. 

 

Fråga: Har du jobbat på andra depåer tidigare och kan du se några skillnader mellan dessa?  

• Respondent 1: Jag har kört vid två andra tidigare och det är skillnad på olika depåer. Där jag 

var tidigare fanns en depå i Malmö och en i Lund, där den i Malmö var betydligt större då den 

var gjord även för stadsbussar. I Lund var det generellt trängre vilket också bidrog till att den 

depån hade fler skador än den i Malmö. Vid depån i Lund kördes bussarna in i och backades 

ut från ramperna vilket krävde att man som förare hade koll. Klart är att det är en skillnad. En 

rymligare depå har färre olyckor. Där har du till exempel vid backning tid att uppfatta en 

annan backande buss än om det hade varit ont om utrymme. Vid depån i Malmö var bussarna 

även parkerade i vinkel vilket även det underlättade vid backning. Trots att det var fler bussar 

vid depån i Malmö var där färre olyckor därför att det fanns mer utrymme. 

 

• Respondent 2: Jag har kört i Hörby innan, som även den var en liten depå. Deras bussar var i 

väldigt bra skick eftersom det var ett familjeföretag där varje chaufför tog hand om sin buss 

för dagen, tvättade den med mera. Det skapade en helt annan relation och omtanke till bussen 

eftersom slarv anmäldes. Dock tror jag att de bara hade cirka 25 bussar. 

  

Fråga: Tror du att sensorerna kan förhindra skador och underlätta körningen?  

• Respondent 1: Jag har från början varit med och testat sensorerna, och från början pep det och 

varnade för hinder hela tiden, som förutom att det var irriterande gjorde det svårt att varsko 

varifrån pipet kom. Systemet reagerade på allt möjligt, både träd på andra sidan trottoaren och 

generellt sådant du inte ens var i närheten av. Sådant är viktigt att kunna ställa in, annars 

förlorar sensorerna sin nytta. Eftersom det är vid bussens bakdel som de stora problemen är 

det sensorer placerade där som är intressant i dagsläget, om det är skademinskning som 

eftersträvas. Som det är nu är det inget pip överhuvudtaget, utan bara visualisering med två 

små displayer, vilket är i lite i underkant. Deras placering vid instrumenteringen och vid högra 

backspegeln gör dem svåra att avläsa, framförallt vid solsken. Den högra gick knappt att 

avläsa överhuvudtaget. 

 

• Respondent 2: Jag har kört bussen med sensorer tre gånger och jag tror att de har potential att 

hjälpa, under förutsättning att föraren använder och tar till sig den informationen sensorerna 

ger. Jag tror att en kurs i omsorg och hänsyn ute på vägarna skulle kunna användas 

tillsammans med sensorerna. Inte alla tror att hänsynen spelar så stor roll, men attityden spelar 

in. Displayerna som varnar för hinder sitter framför ratten och vid höger sida på bussen, vilket 

förvirrar, så för egen del används den vid ratten mest. 
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Fråga: Tror du att resultatet skulle bli bättre med tydligare visualisering från givarna? 

• Respondent 1: Det tror jag definitivt. Till exempel hade en sådan display som används i 

personbilar, där du ser precis hur den förhåller sig till ett hinder samt var hindret är, varit 

mycket bättre. Så du får en känsla för var hindret är i förhållande till bussen. Sedan borde 

displayen placeras så att den är lätt att avläsa och vara av en typ som syns även i solljus. Nu 

när sensorer endast är monterade vid bussens bakre del borde auditiv återkoppling testas igen. 

 

• Respondent 2: Ja, så det blir lättare att se vad som gäller höger och vänster sida. Som det är nu 

lyser bara displayen vid hinder och visar hur många meter du är ifrån ett hinder. Det tror inte 

jag behövs, utan jag tror det räcker med att veta att något finns där. Däremot saknas ett 

varande ljud, vilket nog skulle passa bäst för en förare med sämre attityd, eftersom ett sådant 

ljud inte kan ignoreras. Utan ljud finns det risk att förare med sämre attityd inte ägnar 

uppmärksamhet åt displayerna, så jag tror att det kan hjälpa.  

 

Fråga: Vi har sorterat händelsetiden för skadorna efter tid på dygnet och två tidpunkter sticker ut. Ser 

du någon förklaring till varför de gör det? 

• Respondent 1: Mellan klockan 03:00-06:00 pågår nattrafiken, men den gäller bara natten till 

lördag och natten till söndag. Övriga dagar slutar bussarna gå vid 02:00-03:00. De förare som 

kör till klockan 06:00 är oerhört trötta. Dels för att klockan är vad den är, men också för att de 

sista kroggästerna åker då, som är trötta och utmattade och sover på bussen. Då snarkas det 

eller är tyst vilket också påverkar dig som förare. Det är lättare att köra hem folk klockan tre 

på natten än sex på morgonen, för då är jag inte lika trött själv, och passagerarna är oftast 

också vakna, vilket hjälper. Ni kan tänka er i en personbil där alla utom föraren sover, då är 

det lätt att även du som kör bilen somnar. Detsamma gäller faktiskt även när du kör buss. 

Arbetsdagen är lång och många är lite spända över att köra natt med massa onyktra 

människor. Därtill är det under natten många körningar och kanske lite småbök då och då, 

med följd att många slappnar av sista timmen, mellan 04:00-06:00. Det kan jag tänka mig är 

ett rimligt skäl där. 

Mellan 13:00-15:00 är arbetspasset slut för de som kört morgonskiftet. De går ofta upp mellan 

halv fyra och halv fem, ibland ännu tidigare. Kör man så tidigt och har rast vid nio-tio-tiden 

och ska återgå till körningen är du som förare rätt mör, eftersom du gått upp när kroppen 

egentligen sover som bäst. Sedan slutar skiftet runt 14:00-15:00, då även eftermiddagstrafiken 

börjar öka så sakta. Den har inte peakat än, även om den har ökat. s 

• Respondent 2: Frågan ställdes ej under denna intervju. 

 

Fråga: Vi har också sorterat händelserna efter tid på året, där månaderna mars till maj sticker ut. Ser du 

någon förklaring till varför det är så? 

• Respondent 1: I stort sett är det ju då som vintern är över, och det blir vår och varmt. Under 

vintern är det både snö på vägen och morgonhalka vilket gör att du under vintern kör mer 

försiktigt. Rimligen borde du då vid vår och värme slappna av en aning eftersom väglaget 

både är fritt från snö och halka. Dessutom återkommer ljuset och man ser bättre och tror att 
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det är lättare att köra. En annan tänkbar förklaring kan relateras till ett pågående vägarbete, då 

det generellt är väldigt lätt att köra i något. Att det är så lågt i september och oktober kan 

förklaras av att du efter semestern är utvilad. 

  

• Respondent 2: Efter vintern då väglaget blir bättre kan förarna köra snabbare vilket gör att de 

kanske blir slarvigare. Vid dåligt väder kan alla bli nervösa och stressade men i övrigt brukar 

du inte bli det.  

 

Fråga: Skulle något annat kunna förbättra hanteringen av bussen med avseende på skadestatistiken?  

• Respondent 1: Jag tror på att vidareutbilda förarna runt vart femte år eller något sådant och 

uppdatera dem. 

 

• Respondent 2: Löpande utbildningar och mer vägledning. 

 

 

Intervjuernas resultat bekräftade att den statistiska data angående skadornas placering stämmer. De 

bekräftar också att ultraljudssensorer kan avhjälpa skador men att visualiseringen bör förbättras för ett 

bättre resultat, samt att ett komplement av vidareutbildning är nödvändigt.  
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6 Analys 
Följande avsnitt ger en analys samt förklaringar av uppnådda resultat, vilka är kopplade till 

respektive frågeställning som nedan presenteras var för sig. Analysen är i huvudsak kopplad till den 

data som samlats in för Lunds depå. 

6.1 Frågeställning 1 – Vad är det som under färd orsakar karosseriskador, 

var på bussen är dessa placerade och vad blir kostnadseffekten? 
Linjediagrammet i Figur 34 – Händelsetid för rapporterade skador under 2017 på depån i Lund – visar 

att de flesta skador enligt rapporterna inträffar mellan klockan 03:00-06:00 och 13:00-15:00. Utifrån 

intervjuerna framkommer att dessa tidpunkter kan kopplas till slutet av ett skift då respondenterna tror 

att det är trötthet som är orsaken till att fler skador uppstår dessa tider.   

En annan förklaring kan vara att bussarna mellan tidpunkten 03:00-06:00 och mellan 13:00-15:00 

återkommer till depån för skiftbyte och att det är då skadorna upptäcks och registreras. I sådant fall är 

det inte skadans faktiska händelsetid som åsyftas, vilket också förklarar varför skadorna är 

överrepresenterade vid dessa tidsspann. Gällande orsak till skadorna så beror dessa enligt 

respondenterna i de flesta fall på antingen trötta eller ouppmärksamma förare.    

Linjediagrammet i Figur 35 – Händelsedatum för rapporterade skador under 2017 på depån i Lund – 

redogör i sin tur för att det är perioden mellan januari och maj som har flest skaderapporteringar. 

Under intervjuerna spekulerade en av respondenterna om att detta kunde bero på att chaufförerna var 

försiktiga under slutet på vintern men att de efter vintern tagit slut blir mer oförsiktiga under en period.      

I Figur 26, Figur 28 och Figur 30 går att utläsa hur skadefördelningen ser ut för bussens olika zoner för 

respektive undersökt depå. Vad gäller Lunds depå sker flest skador i zon Bak.H, som står för 28% av 

skadorna. I Linköping är det däremot zon Fram.H som med sina 22% står för flest antal skador och i 

Umeå är det zon Höger.1, där 31% av skadorna sker. I nämnda figurer finns det en kategori; Okänd 

placering, som indikerar att en viss skada inte kan härledas till en specifik zon och därmed förvanskar 

de faktiska siffrorna vad gäller placering och kostnader. För depåerna i Lund och Linköping rör det sig 

dock om en marginell skillnad då dessa skador står för 6% respektive 8% av totala antalet skador. I 

Umeå däremot är antalet okända skador 37% vilket gör det svårt att med säkerhet säga hur skadeläget 

ser ut. Vad gäller kostnader för dessa okända skador rör det sig om 7%, 6% och 11% av totala 

skadekostnaden för Lunds, Linköpings respektive Umeås depå. Vad gäller skadorna från Lunds depå 

så bekräftar de intervjuade chaufförerna att statistiken för skadeplacering stämmer bra överens med 

deras bild över skadeläget. De förklarar även att nämnda skador troligen orsakas då en buss lämnar en 

hållplats. 

Från Tabell 6 utläses att den årliga totala skadekostnaden vid Lunds depå uppgår till 171 788 kr, vilket 

motsvaras av en skadekostnad på 7 158 kr per buss och år. För Linköpings depå uppgår den totala 

skadekostnaden till cirka 965 000 kr och för Umeås depå är den cirka 269 000 kr. För dessa depåer 

saknas dock skadekostnaden per buss då information om antalet bussar som under 2017 fanns på plats 

ej var tillgänglig.  

6.2 Frågeställning 2 - Vilka skador kan den befintliga tekniken förhindra och 

vilka ekonomiska fördelar för den med sig? 
I enlighet med Figur 32 har den nuvarande implementeringen av ultraljudsensorer potential att 

avhjälpa 51% av alla skador som sker vid depån i Lund, vilket i sin tur skulle ge en kostnadsbesparing 

på 54%, motsvarande ungefär 93 000 kr (se Figur 33). Skador som kan elimineras med hjälp av 
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ultraljudssensorerna är de som är placerade vid zonerna: Bak.H, Bak, Bak.V och Höger 2, då dessa 

zoner helt täcks in av de båda sensorgrupperna.  

Cirkeldiagrammen som presenteras i figurerna Figur 26 till Figur 31 visar dock att skadornas 

placeringar och respektive zons skadekostnad skiljer sig markant mellan de undersökta depåerna samt 

att den zon som har flest antal skador inte nödvändigtvis behöver ha den högsta skadekostnaden, vilket 

är fallet vid Linköpings depå (se Figur 28 och Figur 29).  

Givet en implementering av ultraljudssensorer som den i Lund skulle skadorna vid Linköpings depå 

kunna minskas med 42% och vid Umeås depå 16%. För dessa depåer är dock den vanligast 

förekommande skadezonen en sådan som inte täcks in av en implementering i sin nuvarande form (se 

Figur 13), varför en annorlunda implementering eventuellt kan avhjälpa ytterligare skador. 

Värt att beakta är att det för respektive depå finns skador som har okänd placering, vilka också skulle 

kunna avhjälpas med nuvarande sensorimplementering. För depåerna i Lund och Linköping handlar 

det dock om 6% respektive 8% av totala antalet skador och utgör således en marginell skillnad. 

Kostnadsmässigt rör det sig då om en potentiell besparing om maximalt 7% för Lunds depå och 6% 

för Linköpings, givet att alla dessa okända skador är vid de zoner som täcks in av sensorerna. I depån i 

Umeå har dock 37% av skadorna okänd placering vilket höjer osäkerheten för hur skadeläget de facto 

ser ut. Kostnadsmässigt rör det sig om 11% av de totala skadekostnaderna vilket är mer i paritet med 

Lunds och Linköpings kostnader.  

Från intervjuerna framkom det att respondenternas bild av skadeläget stämmer väl överens med det 

data som samlats in, varför det är rimligt att anta att sensorernas placering är som sig bör och att 

befintlig implementering därför har potential att avhjälpa dessa.  

Där framkom det också att de flesta skador som sker i zon Bak.H (som är den zon med störst antal 

skador), inträffar då en buss åker ut från en hållplats, och att det då är lätt hänt att missa ett hinder med 

följd att höger bakparti slår i. Trolig orsak till det är att föraren inte har tillräcklig koll i backspegeln 

och missar att där finns ett hinder. En annan trolig orsak till skador på bakpartiet är vid höger- eller 

vänstersväng där det utstickande överhänget bak riskerar att träffa hinder av olika slag, som 

exempelvis andra fordon eller skyltar. Även här poängteras vikten av att hela tiden ha koll på 

backspeglarna.  

Gällande implementeringen av sensorerna och hur de kan hjälpa förarna betonas vikten av att ha tydlig 

återkoppling. I sin nuvarande form menar de på att displayerna är alldeles för otydliga, dels för att de i 

starkt solljus är svåra att avläsa, dels för att där finns två displayer, som med övriga skärmar och 

instrument gör det svårt att i tid hinna läsa av och agera efter vad de visar. Inte minst eftersom det 

saknas auditiv återkoppling, vilket gör det svårt att överhuvudtaget uppfatta om där finns ett hinder.  

6.3 Frågeställning 3 - Finns det incitament i termer av ekonomi och teknik att 

fortsätta automatiseringen av depån? 
I Tabell 6 framgår hur lång tid det tar för investeringen av ultraljudssensorerna att nå sin ekonomiska 

nollpunkt, det vill säga den tid det tar att tjäna in kostnaden av investeringen. Den totala 

skadekostnaden är 171 788 kr, vilket motsvarar 7 158 kr per buss och år. Kostnadsbesparingen för 

skadorna som sker i de zoner sensorerna täcker är i sin tur 3 879 kr per buss och år, givet att alla dessa 

skador förhindras. Således når investeringen av sensorerna sin ekonomiska nollpunkt efter 3,87 år (46 

månader), vilket baseras på ovanstående kostnadsbesparing samt en ursprunglig investeringskostnad 

om 15 000 kr per buss, som inkluderar både hårdvara och montering. Bussarna vid depån har en 

beräknad ekonomisk livslängd på åtta år och de bussar som nuvarande implementering sker på har en 
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återstående ekonomisk livslängd motsvarande sex år. Mot bakgrund av att investeringens nollpunkt 

nås redan efter 3,87 år, visar det att ekonomiska incitament till att fortsätta automatiseringen av depån 

finns.  

Ultraljudstekniken som sådan har som tidigare nämnt potential att avhjälpa skador inom de zoner som 

sensorerna täcker, och intervjurespondenterna är positivt inställda till att sensorer finns på bussarna. 

Däremot pekar de på att implementeringen bör göras annorlunda, där nuvarande lösning för visuell 

återkoppling brister på grund av displayernas funktion (vad de visar), utformning (hur det visas) och 

placering, samt att auditiv återkoppling saknas. 

För att återkoppla till de olika nivåerna av automation skulle ett system som varnar för hinder, oavsett 

om det görs med befintlig ultraljudsteknik, eller andra teknologier som RADAR och LIDAR vara på 

nivå 0, eftersom föraren fortfarande sköter alla aspekter av manövreringen, tillika DDT. Per definition 

finns där alltså ingen automation, utan endast förarhjälpmedel. De siffror för kostnadsbesparingar som 

tidigare presenterats gäller under förutsättning att alla skador inom täckningsområdet för befintliga 

sensorgrupper avhjälps. Givet de brister gällande den visuella återkopplingen som respondenterna 

pekade på gör det svårt att med säkerhet säga att alla skador kan avhjälpas med befintlig 

implementering.  

Dock skulle ultraljudssensorerna kunna kombineras med andra tekniker, som till exempel autobroms 

eller styrassistans så att bussen vid detekterat hinder självmant är kapabel till att undvika detta, vilket 

skulle svara mot nivå 1 av automation, då antingen lateral eller longitudinell kontroll av fordonet på 

regelbunden basis sköts av ett system. Av intervjuerna framkom också att systemet i sin nuvarande 

form tenderar att varna i tid och otid och varnar för alla typer av hinder, oavsett om dessa är värda att 

beakta eller inte. En respondent nämner som exempel att bussen varnade för hinder vid köbildning, 

vilka visade sig vara andra fordon i filerna bredvid. Där kan det tänkas att GPS i någon form kan 

kombineras med sensorteknik för att göra det kapabelt att avgöra i vilka scenarion och/eller områden 

det bör vara aktivt. 

Tas det i beaktning att flera system kombineras eller att befintligt system och dess implementering 

vidareutvecklas, finns där potential att ytterligare minska antalet skador i de berörda zonerna, vilket 

visar på att även tekniska incitament till fortsatt automatisering finns. 

  



 

 

42 

 

7 Diskussion 
I följande diskussionsavsnitt redogörs tankar och idéer kring uppnådda resultat, varför det ser ut som 

det gör samt paralleller mellan undertecknades och intervjupersonernas erfarenheter. Vidare förs 

resonemang mot bakgrund av tidigare litteraturstudie, resultat och analys gällande sensorernas 

implementering, effekter av fortsatt automatisering samt tänkbara faktorer som kan ha påverkat 

resultatbilden.  

För att finna svar på den del av den första frågeställningen, som gör gällande varför karosseriskador 

sker undersöktes det för vilka tidpunkter skadorna inträffade för att utröna om någon tidpunkt på 

dygnet var överrepresenterad – information som sedan skulle kunna användas för att hitta troliga 

orsaker till skadorna. Låt säga att morgontimmarna var överrepresenterade i statistiken, skulle det 

kunna knytas till att det i morgonrusningen är mer trafik, vilket skulle kunna resultera i fler antal 

skador. De tidpunkter som stack ut (03:00-06:00 – 13:00-15:00) överensstämde väl med tidpunkterna 

för skiftbyte och att det därmed inte går att säkerhetsställa att tidpunkterna är skadornas faktiska 

händelsetid. Däremot menade respondenterna på att förare efter att ha arbetat ett helt skift är tämligen 

trötta, vilket kan vara en trolig orsak till att flest skador registreras dessa tidpunkter, oavsett om det är 

deras faktiska händelsetid eller inte. Befintliga statistiska data gjorde det heller inte möjligt att på 

andra sätt fastställa troliga orsaker till att skador sker, varför svaret till största del baseras på 

information från intervjuerna. 

Enligt inrapporterade data hade första halvan av år 2017 en överrepresenterande andel skador vars 

orsak inte kunde bekräftas av intervjuerna. Det spekulerades i att det kunde ha med årstider att göra, 

att förare under vintern när det är mörkt, halt och kallt i större grad tar det försiktigt och anpassar 

körningen efter väglaget. När våren kommer och väglaget blir tort och temperaturen höjs menade 

respondenterna på att förarna kanske slappnar av i större grad. Undertecknade spekulerade också i att 

det kunde ha med väglag att göra, där vinterns hala vägar borde bana väg för fler antalet skador. Dock 

borde statistiken då visat en kraftig ökning i november och december samt haft peakarna under 

vinterhalvåret, och inte i april och maj. Semestertider skulle kunna förklara varför det är en nedgång i 

juni och juli, men varför resterande året har få antal skador går endast att sia om.  

Värt att beakta är att enbart 2017 undersöktes och att det bara är för Lunds depå en kartläggning 

gällande tid på året gjordes. Hade det funnits underlag att göra en liknande kartläggning för 

Linköpings och Umeås depå hade detta kunnat visa på eventuella samband, eller avsaknad av sådana 

och på så vis bekräftat eller dementerat tidigare spekulationer. Likväl hade det varit intressant att 

undersöka andra bolags depåer i samma region för att utröna samband. Det kan tänkas att en koppling 

mellan väder och antal skador skulle bli en aning missvisande om jämförelsen var mellan och Umeå, 

eftersom Umeå generellt har kallare vintrar och mer snö. Således hade det, om möjligt, varit bättre att 

undersöka andra depåer i och omkring Lund.  

Troliga anledningar till att händelsefördelningen över året ser ut som den gör är som sagt bara 

spekulationer, och det som förefaller som mest trolig orsak är helt sonika att inrapporteringen brustit 

och att den under året är inkonsekvent. Det visades inte minst under kartläggningen av skadornas 

kostnader, där det inte sällan endast var en arbetskostnad registrerad och inget uttaget material. Visst 

finns det ”skador” som kan lagas utan nytt material, men inte i den utsträckningen. Av den 

anledningen är det troligen så att den framräknade skadekostnaden egentligen är högre än vad som 

påvisats. Det skulle i sin tur innebära att det finns potential för större kostnadsreduceringar när dessa 

avhjälps, och investeringen i sensorer skulle då kunna nå sin ekonomiska nollpunkt innan de 46 

månaderna som räknats fram.  
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Gällande övriga undersökta depåer är förfarandet liknande som det i Lund och även där finns ärenden 

som saknar registrerade materialkostnader. Båda dessa depåer har dock betydligt högre 

bruttoskadekostnader jämfört med i Lund, men avsaknad av information gällande antalet bussar gör 

det svårt att sia om Linköpings och Umeås depåer de facto har högre skadekostnad per buss, och att de 

därmed skulle ha större potential att minska antal skador. Från intervjuerna framkom att en större 

depå, oberoende av antal bussar, enligt respondenternas erfarenheter har färre skador tack vare den 

större ytan depån besitter. En stor depå som har samma yta per buss som en mindre torde då vara 

mindre utsatt för skador. Givet de större skadekostnaderna nämnda depåer har verkar det inte helt 

orimligt att dessa har fler bussar och antagligen en större yta att röra sig på, vilket i enlighet med fört 

resonemang skulle kunna ge en indikation på att skadekostnader per buss i själva verket är lägre.  

Mot bakgrund av tidigare fört resonemang behöver det nödvändigtvis inte enbart vara en depås storlek 

som avgör hur skadeläget ser ut, utan även dess layout. Som exempel borde en depå som är stor till 

ytan men med trånga passager och snäva körvägar ha bussar som löper större risk för karosseriskador, 

än en som till ytan är mindre, men med en mer genomtänkt utformning. I empiriavsnittet redogjordes 

för hur de undersökta depåerna var utformade, och vad som skiljer Lunds depå mot de i Umeå och 

Linköping är att de sistnämnda har snedställda ramper istället för raka. En av intervjurespondenterna 

menade på att sådana snedställda ramper underlättar väsentlig både vid parkering och där de ska backa 

ut. Eftersom Lund är att anse som en liten depå, men med relativt många bussar skulle snedställda 

ramper vara en typisk layoutförändring som har potential att förebygga skador som sker vid backning 

ut från ramp eller vid inkörning. Inte minst eftersom det i dagsläget uppskattningsvis är en busslängd 

(15 meter) mellan en ramp och närmsta hinder vilket ger ont om plats vid in- och utkörning. 

Snedställda ramper skulle därmed kunna öka manövreringsutrymmet utan att för den skull ta nämnvärt 

mer yta i anspråk.  

Av den kvantitativa datainsamlingen att döma skiljer sig depåerna åt också vad gäller den zon som är 

mest representerad i skadestatistiken. I Lund är det som bekant zon Bak.H som har flest skador, medan 

det för Linköping är zon Fram.H och i Umeå zon Höger.1. Exakt vad som orsakar denna variation går 

ej att utröna, eftersom det saknas tillräckligt dataunderlag. Däremot indikerar det att det bör göras en 

utvärdering av en given depås skadeläge innan en implementering av sensorer sker, för att få störst 

effekt.  

I Lund är placeringen av sensorerna i bussens bakre del som sig bör, eftersom flest antal skador sker 

där och den således bör avhjälpa flest skador. Skulle implementeringen för Lunds depå användas 

representativt för övriga depåer finns där en stor risk att sensorerna sitter vid sådana zoner som för en 

given depå inte är särskilt representerad i skadestatistiken och därför inte gör lika stor nytta.  

För frågeställning 2, där det undersökts vilka skador det är som kan förhindras, har dessa i första hand 

baserats på att skadorna är inom de zoner som täcks av sensorerna. Den informationen har sedan 

använts för att utröna vilka ekonomiska fördelar tekniken för med sig, vars resultat är baserat på att 

sensorerna avhjälper alla skador i de berörda zonerna. Det är dock en aning optimistiskt att ta för givet 

att dessa ultraljudssensorer helt och hållet eliminerar alla skador. Troligtvis kommer skador 

fortfarande att ske, varför siffror som gör gällande kostnadsreduceringar och ekonomisk nollpunkt blir 

något missvisande. Även avsaknaden av korrekt införda skadekostnader innebär att den faktiska 

skadekostnaden blir missvisande och att siffrorna än en gång förvanskas, vilket påverkar resultatet av 

teknikens ekonomiska fördelar. 

Det framkom även under intervjuerna att implementeringen av sensorerna brister, vilket även 

undertecknade kom fram till efter endast en kortare rundtur med testbussen. Dels föreligger stor risk 

att systemet varnar för icke relevanta hinder, dels brister återkopplingen som i dagsläget endast är 
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visuell. Befintliga ultraljudssensorer har relativt få inställningsmöjligheter vad gäller avstånd till 

hinder innan detektering, samt vad för storlek de bör har för att detekteras, vilket i allra högsta grad 

påverkar hur det presterar, samt tillförlitligheten förarna har till systemet. Andra ultraljudssensorer 

med fler inställningsmöjligheter skulle kunna råda bot på problemen med att systemet varnar fel, men 

skulle också innebära ytterligare investeringskostnader.  

Både undertecknade och respondenterna är rörande överens om att återkopplingen från sensorerna vid 

upptäckt hinder behöver förbättras. I dagsläget är den enbart visuell och består av två displayer, vars 

placering, funktion och utformning gör det svårt att uppfatta att systemet överhuvudtaget varnar för ett 

hinder samt identifiera vilken sensorgrupp som varnar och till sist hinna agera på den information som 

givits. Respondent 2 menar att man på sin höjd håller koll på displayen vid instrumentbrädan, 

alternativt ignorerar displayerna helt. Respondent 1 var inne på samma spår men pekade främst på att 

de syns väldigt dåligt i solljus och alltså gör de svåra att använda vid fint väder. Utan auditiv 

återkoppling finns där heller ingenting som vid händelse av ouppmärksamhet på displayerna indikerar 

ett förestående hinder.  

En tänkbar förändring kan var att addera en högtalare så både auditiv och visuell återkoppling finns, 

men att det görs på ett smidigt sätt. Som exempel kan nämnas att högtalaren rimligen borde vara aktiv 

inom vissa områden (geofencing), inom valda hastighetsintervall alternativt inom ett visst avstånd från 

ett hinder. Ett konstant pipande skulle kunna få motsatt effekt och störa bussförarens arbetsmiljö mer 

än vad den hjälper att varna för hinder. Den borde också ha ett pipande vars frekvens ökar när 

avståndet till ett hinder minskas för att komplettera det visuella och indikera relativt avstånd till ett 

hinder.  

Den visuella återkopplingen i sin tur skulle med fördel kunna ha en större och tydligare display, samt 

en sådan som syns även i starkt solljus. Som de är nu visar displayerna tämligen otydligt hur bussen 

förhåller sig till ett hinder, samt att valet av två displayer gör det svårt att under körning även hålla koll 

på dessa. Förslagsvis skulle både sensorgrupperna kunna integreras i samma display som placeras vid 

instrumenteringen, alternativt att två enskilda displayer placeras mer centrerat och överblickbart. 

Gällande vad dessa visar var respondenterna positivt inställda till en liknande lösning som finns i 

personbilar. Nämligen att fordonet visas i en topografisk vy där staplar eller dylikt runt om fordonet 

indikerar dess relativa avstånd till ett hinder. En sådan visuell återkoppling, tillsammans med en 

högtalare skulle troligtvis hjälpa förarna i större grad än i dagsläget.  

Från intervjuerna framkom även att en förares attityd och erfarenhet spelar roll för hur väl denne 

framför sitt fordon och att någon med mer erfarenhet med största sannolikhet använder backspeglarna 

i större grad, och därmed får bättre kännedom om hur bussens omkringliggande miljö ser ut. Givet att 

de flesta skador bak enligt utsago sker vid utkörning från en busshållplats kan det argumenteras för att 

även erfarenhet kan användas som ett sätt att minska skador. Vidareutbildningar efter ett antal år 

skulle kunna vara ett led i ökade erfarenheter, där tonvikt enligt respondent 1 bör ligga på just hur 

backspeglarna används, hur de ställs in korrekt och hur länge man som förare bör titta i dem innan 

man lämnar en hållplats till exempel.  

Givet att fler inställningsmöjligheter önskas kan system bestående av andra tekniker som RADAR och 

LIDAR användas, alternativt att fler olika tekniker kombineras för att ge ett så robust system som 

möjligt. En sådan kombination av flera tekniker skulle också bana väg för en depå med en bussflotta 

och en infrastruktur som har högre grad av automation. RADAR, LIDAR och GPS skulle till exempel 

kunna användas tillsammans för ett system som är kapabelt till självkörning inom depåområdet. Med 

en förare närvarande skulle ett sådant system nå nivå 3 enligt SAE-standarden, eftersom den 

automatiserar alla aspekter av DDT, men endast göra så under specifika villkor och att det saknas 
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DDT Fallback. Utan förare och med ett återkopplingssystem som vid händelse av felande system är 

kapabelt till kontroll och stopp av fordon skulle i enlighet med samma standard istället befinna sig på 

nivå 4. 

Mer sofistikerad teknik innebär i regel också allt högre investeringskostnader varför de 

kostnadsreduceringar det minskade antalet skador för med sig kan vara otillräckliga för att motivera 

den högre initiala kostnaden ett sådant system skulle innebära. För att motivera en dyrare investering 

bör även andra faktorer än skadereduceringar beaktas. Ett system på nivå 3 skulle per definition vara 

kapabelt till självkörning inom depåområdet, även om en förare är närvarande, vilket skulle möjliggöra 

effektivare utnyttjande av depåområdet, som också skulle möjliggöra fler bussar på samma yta. I takt 

med smarta städers intåg och en stark urbanisering är ett bättre resursutnyttjande absolut 

eftersträvansvärt och kan vara ett skäl så gott som något till en högre investeringskostnad. Likväl 

skulle ett system enligt nivå 4 vara kapabelt till självkörning inom depåområdet utan en förare 

närvarande, vilket förutom bättre resursanvändning även skulle medföra effektivare tidsutnyttjande. 

Till exempel skulle en bussförare vid skiftets början kunna hämta bussen vid grinden istället för vid 

rampen, och vid skiftets slut kunna lämna den vid grinden också. Det skulle kunna leda till kortare 

arbetspass för förarna, alternativt att fler arbetspass möjliggörs. En självkörande buss skulle även 

kunna se till att den under vintrarna är varm lagom tills en förare påbörjar sitt skift, eller att 

backspeglar och ratt automatiskt är anpassade efter den föraren som ska köra ett givet skift, vilket är 

faktorer som troligen skulle leda till bättre arbetsförhållanden. 

Givet att högre grad av automation strävas efter finns idag att flertal projekt med helt eller delvis 

autonoma fordon som visar att tekniken finns och fungerar, även om den inte fungerar helt optimalt i 

en given godtycklig situation. Lägg därtill att det saknas lagstiftning för autonoma fordon på allmän 

väg, så står det klart att det är en bit kvar tills dessa rör sig ute på vägarna, även om tekniken som 

sådan existerar. Rör det sig däremot om ett depåområde som är ett inhägnat område är lagarna kring 

autonoma fordon inom detta området inte skiljt från befintlig lagstiftning, vilket innebär att det i 

sådant fall är tekniken som är den begränsande faktorn. Dock har Volvo till exempel en autonom 

lastbil som dagligen kör i en av Bolidens gruvor (en form av inhägnat område) och i Kista kör en 

skyttelbuss en bestämd sträcka (tillika begränsad ODD) helt autonomt, vilket visar att där finns 

teknologi för en automatiserad depå. 

Beaktas ovanstående som gör gällande att en automatiserad depå skulle öka resurs- och 

tidsutnyttjandet, främja en bättre arbetsmiljö och att det i dagsläget drivs liknande projekt visar det 

även att incitament – tekniska såväl ekonomiska – till att fortsätta automatiseringen finns. 

  



 

 

46 

 

8 Slutsatser och förslag på fortsatt arbete 
Följande avsnitt redogör för slutsatserna av det gångna arbetet, vilka är baserade på en 

sammanvägning av utförd litteraturstudie, erhållet resultat samt förda resonemang i analys- och 

diskussionsavsnitten. Vidare avslutas avsnittet med förslag på fortsatt arbete. 

Mot bakgrund av att Transdev önskar identifiera befintlig sensorteknik för ett första steg till en 

automatiserad depå, är syftet att kartlägga potentialen för en sådan genom att dels undersöka 

skadeläget på bussarna, dels analysera befintlig och kommande teknik. I huvudsak är det deras depå i 

Lund som undersökts. En litteraturstudie genomfördes för att skapa den grundläggande förståelse 

kring området automation som var nödvändig för fortsatt analysarbete och som grund för resultatet 

användes skadestatistik från interna system samt intervjuer. För överskådligt resultat delades bussen in 

i skadezoner vilka sedan använts för sammanställning av data.  

Resultatet visar att skadornas placering skiljer beroende på undersökt depå, samt att den zon som flest 

skador sker i inte nödvändigtvis har högst skadekostnad. Det visar också att sensorerna har potential 

att avhjälpa 51% av alla skador vid depån i Lund. Av intervjuerna framkom att förarna är positivt 

inställda till användandet av sensorer men att återkopplingen bör förbättras, då den i dagsläget endast 

är visuell och utformad på så sätt som gör det svårt att uppmärksammas på förestående hinder samt 

läsa av den information som ges. Undertecknade ser även vikten av en utförlig förstudie för en adekvat 

sensorimplementering.  

Slutligen står det klart att användandet av ultraljudssensorer kan vara en lönsam investering med 

potential till större kostnadsreducering om ovanstående beaktas, och att fortsatta steg av automation 

bör motiveras av fler faktorer än enbart skadeläget.  

Slutsatserna har dragits utifrån syftet att kartlägga potentialen för en automatiserad depå genom att 

dels analysera hur befintlig och kommande teknik kan användas, dels undersöka skadeläget för 

bussarna på en av depåerna för att utröna eventuell nytta med ultraljudssensorer samt följande 

frågeställningarna: 

1. Vad är det som under färd orsakar karosseriskador, var på bussen är dessa placerade och vad 

blir kostnadseffekten?  

2. Vilka skador kan den befintliga tekniken förhindra och vilka ekonomiska fördelar för den med 

sig? 

3. Finns det incitament i termer av ekonomi och teknik att fortsätta automatiseringen av depån? 

Således är dessa slutsatser att: 

• Ultraljudssensorer har visat sig vara en möjligt lönsam investering  

• Ouppmärksamhet är en orsak till karosseriskador, som möjligen kan avhjälpas med sensorer, 

där intern utbildning och fortbildning kan fungera som nödvändiga komplement    

• Nuvarande placering av ultraljudssensorer täcker de områden där flest skador sker med 

avseende på Lunds depå 

• Större fokus bör läggas på återkoppling från systemet  

• Varje depås skadeläge bör kartläggas individuellt innan sensorer monteras för en adekvat 

implementering 

• Vidare steg av automatisering bör motiveras av fler aspekter än undersökta skadekostnader  
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För att ultraljudssensorerna ska bli en så lönsam investering som möjligt bör fokus läggas på de två 

sistnämnda punkterna. En återkoppling som på lämpligt sätt gör föraren uppmärksam på förestående 

hinder, förslagsvis auditivt, samt en tydlig och lättavläst visualisering som inte tar för stort fokus från 

körningen är nödvändigt för att sensorimplementeringen ska få störst effekt. Vidare är det lämpligt att 

kartlägga varje depås skadeläge individuellt då resultaten påvisar att skadeplaceringarna skiljer sig 

mellan olika depåer. 

Med en adekvat implementering menas att en noggrannare förstudie bör göras, där skadeläget 

undersöks utförligt för att utröna bästa placering av givare samt vilka komponenter som är mest 

fördelaktiga utifrån en given depås förutsättningar för att uppnå bästa möjliga resultat. Gällande 

implementeringen vid Lunds depå kan de med relativt få medel förbättra resultatet genom att se över 

placeringen av nuvarande displayer för visualisering. 

För att motivera vidare automation av depån är de ekonomiska vinsterna som kan hämtas från minskat 

antal skador otillräckliga, varför andra faktorer bör motivera sådan fortsatt automation. Dessa kan vara 

mer effektivt platsutnyttjande, förbättrad arbetsmiljö och tidsbesparingar.  
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Bilagor 
Bilaga A - Sammanfattning av respektive automationsnivå 

 

Nivå  

  

Namn  

  

Definition  

Utförande 

av styrning/  

acceleration/ 

inbromsning  

  

Övervakning 

av förarmiljö  

  

Reserv- 

förare  

  

Körläge  

Mänsklig förarnivå       

  

  

0  

  

  

Ingen 

automatisering  

Föraren har fullständig kontroll 

över samtliga aspekter avseende 

köruppgiften, även om varnings- 

och interventionssystem finns att 

tillgå.   

  

  

Mänsklig 

förare  

  

  

Mänsklig 

förare  

  

  

Mänsklig 

förare  

  

  

n/a  

  

  

1  

  

  

  

Förarstöd  

Föraren kan i vissa 

trafiksituationer få hjälp med 

styrning, acceleration och 

inbromsning genom ett 

förarstödjande system under 

förutsättning att föraren har 

kontroll över resterande 

köruppgifter.  

  

  

Mänsklig  

förare & 

körsystem  

  

  

  

Mänsklig 

förare  

  

  

  

Mänsklig 

förare  

  

  

  

Antal 

körlägen  

  

2  

       

     Partiell 

automatisering  

Föreligger ett eller flera 

förarstödjande system som hjälper 

föraren enligt nivå 1.  

  

Körsystem  

  

Mänsklig 

förare  

  

Mänsklig 

förare  

  

Antal 

körlägen  

Automatiserat körsystem        

  

  

3  

  

  

   Villkorlig 

automatisering  

Automatiserat körsystem som 

kontrollerar köruppgiften i vissa 

situationer under förutsättning att 

föraren reagerar och ingriper på ett 

lämpligt sätt när systemet begär 

det.  

  

  

Körsystem  

  

  

Körsystem  

  

  

Mänsklig 

förare  

  

  

Antal 

körlägen  

  

  

  

  

4  

  

  

 Hög 

automatisering  

Automatiserat körsystem, likt nivå 

3, med den skillnaden att föraren 

inte behövs när det självkörande 

läget är aktiverat.  

Upphör det självkörande läget 

måste föraren dock kunna överta 

kontrollen. Trots att inte föraren 

reagerar på lämpligt sätt kan 

fordonet ändå hantera situationen.     

  

  

  

  Körsystem  

  

  

  

Körsystem  

  

  

  

 Körsystem  

  

  

 Antal 

körlägen  

  

5  

  

Full 

automatisering  

Automatiserat körsystem har 

kontroll över samtliga 

trafiksituationer och miljöer. 

Fordonet kan vara förarlöst. 

Utrustad med en nödstoppsknapp. 

Ratt och pedaler saknas däremot.   

  

  

Körsystem  

  

  

Körsystem  

  

  

Körsystem  

  

Alla 

körlägen  
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Bilaga B – Insamlad data från depå i Lund 
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Bilaga C – Insamlad data från depå i Linköping 
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Bilaga D – Insamlad data från depå i Umeå  
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Bilaga E – Frågeunderlag till samtliga intervjuer 

Frågeunderlag för intervjuer vid depån i Lund. 2018-05-18 

Introducera vad vi gör inom exjobbet för att ge respondenterna en bakgrund till varför intervjuerna 

hålls. Fortsätt sedan med nedanstående frågor. 

• Vad tror du är den största orsaken till att karosseriskador uppstår på bussarna? T.ex. tidspress 

trånga passager mm? 

• Vanligaste placeringen av skador 

• Har du jobbat på andra depåer tidigare, kan du se skillnader mellan dessa? 

• Lunds layout => Hur är det att manövrera bussen inom depåområdet 

• Tror du att sensorerna kan förhindra skador och underlätta körningen? 

• Om ja vilka skador och hur? Om nej varför, och skulle detta kunna lösas på något vis?  

• Skulle bättre visualisering från sensorerna kunna förbättra resultatet? 

• Skulle något annat kunna förbättra hanteringen av bussen med avseende på skadestatistiken? 

• Hur länge har du jobbat som busschaufför?   

• Hur rapporteringen går till  
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Bilaga F – Transkribering av intervju med bussförare 1 

Transkribering av intervju med busschaufför 1. Lund 2018-05-18 

Jack 

 

 

Respondent 

 

Simon 

 

Jack 

 

Respondent 

 

Jack 

 

Respondent 

 

Simon 

 

 

Respondent 

 

Simon 

 

Respondent 

 

Jack 

 

Respondent 

 

 

 

Jack 

 

Respondent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon 

 

 

 

 

 

Vi har tittat mycket på hur skadorna, och var de är placerade på bussarna för att försöka få 

en bild av hur det ser ut 

 

Okej, och hur ser det ut då? 

 

Vi har en bild här över hur skadorna är placerade utifrån den data som vi samlat in 

 

Bussen är indelad i zoner, där höger bak är den största 

 

Det är inte helt orimligt att tänka sig. Vad är det här för zon? 

 

Det är Höger.1. Den täcker i princip hela långsidan 

 

Så där är det en stor skillnad mellan bakre delen 

 

Aa precis, men det är som sagt grundat på data som samlats in från systemen. Stämmer den 

här bilden med den du har över hu skadeläget ser ut? 

 

Detta är ren statistik ju? 

 

Ja, precis 

 

Det stämmer väldigt bra, tror jag. Eller ja, det gör det ju. Det är ju statistik. 

 

Har du nån teori på varför det ser ut som det gör? 

 

Ja, högerhörnet handlar väldigt mycket om när man kör ut från hållplats och det står ofta 

nån trafikstolpe i anslutning till hållplatsen. Oftast när det står två bussar där samtidigt och 

du är den bakre bussen och ska ut innan den första. 

 

När man gör fullt rattutslag? 

 

Ja. Eller det går inte att göra fullt rattutslag alltid, man får invänta tills man… man får som 

glida ut lite. Är det fullt rattutslag så är det väldigt stor risk att du drar i en skylt i anslutning 

till hållplatsen. De sitter rätt så högt upp, så du måste ha koll på spegeln så man ser vad som 

händer även uppe vid taket på bussen. Stolpen är en sak… många tittar på stolpen men 

missar att det även sitter en rund skylt på. Det är väldigt mycket skador ut från hållplats för 

att…  

 

Ja sen så är det också när du ska runt en refug, svänga in på en annan gata så har många 

väldigt mycket kik på vänster sida, men man är inte riktigt med där. Man kan tänka sig att 

du ska svänga i vänsterfil också är det en högerfil som går rakt fram och man ska kolla 

mötande trafik och så har du refugstolpen och sen måste man kolla de bilar som kör där. Det 

är väldigt lätt att dra i dem 

 

Att du svänger ut och kör in i bilarna? 
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Respondent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon 

 

Respondent 

 

 

Simon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack 

 

 

Respondent 

 

 

 

 

Jack 

 

Respondent 

 

Jack 

 

 

Respondent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aa. Och det är ju samma på andra håll, men det blir ju ändå lite… jag skulle tro att det 

kanske kan vara lika mycket när man byter fil, eller alltså svänger häftigare. Medans höger 

bak är större när man kör ut från hållplats. Så skulle jag vilja säga. 

 

Den där lilla plutten där (höger fram), den handlar också om att köra ut från hållplats. Att en 

och annan bil är i döda vinkeln. Vi är totalt beroende av backspeglarna och att vi använder 

dem, och använder dem hela vägen. Och använder båda två, alltid båda speglarna. 

 

 

Det är mycket fordon att hålla koll på? 

 

Aa precis. Och sen är fordonet långt också. Överhänget som sveper mycket mer än vad man 

tänker sig.  

 

Det här är ju ute i trafik som du pratat om. Om man tänker sig inne på depån, är det ungefär 

samma där? Säg att du backar ut bussen och så missar du något i spegeln? Eller är det nåt 

annat? 

 

Jag har ärligt lite svårt att förstå olyckorna inne på depån skulle jag säga. De är ju väldigt 

onödiga egentligen. Alla är ju det i och för sig, men… Jag fick ju lära mig när jag började 

köra, att man backar rakt ända tills man passerat baksidan på bussen bredvid, och sen 

svänger man. Svänger man för tidigt och om det nu finns plats för det, så ser man inte i 

backspegeln att det är en buss till som svänger och är på väg ut. Och jag backar in i den 

bussen och ser den alldeles för sent. Så spegeln är bra på höjden, för jag ser vad som händer 

ända uppe från taket ner till backen. Men bredden… allting kommer in lite sent i spegeln, 

och vi kan bara se… Det mesta kan man bara se i spegeln. Man kan vrida huvudet när man 

backar i depån, men när man kör framåt så dyker mycket bilar upp sent i spegeln kan man 

säga. Den skulle varit ännu bredare, fast det går ju inte. Du kan bara ha en viss bredd. 

Annars skulle den nog varit ännu mer konvex. Men det måste man också tänka på, att 

spegeln kan köras sönder. 

 

Ja det har vi ju sett när vi tittat på andra depåer, och på nån depå så går det väldigt mycket 

backspeglar.  

 

Aa, men det tror jag också beror på… att man använder ju speglarna för att se vart man har 

fordonet, men spegeln sitter ju ännu längre ut och det är lätt att missa det om man ska runt 

en stolpe till exempel och sen ut igen. Man får liksom väja för spegeln. Generellt är det 

väldigt lätt att dra en spegel. Det kan jag säga. 

 

Har du varit på nån annan depå än i Lund? 

 

Aa, på två andra har jag kört innan 

 

Märker du nån skillnad mellan dessa, på skador och så? Finns det nån skillnad, är ser det 

ungefär lika ut? 

 

Skulle säga att på den ena var det nästan mer skador än här i Lund. De var väldigt buckliga i 

bakändan. Jag tror det berodde på att det var första generationen bussar med svängande 

bakaxel. Jag var med när de kom. Och då blev bussarna också lite längre. Och de gamla, om 

man nu ska säga så… de gamla busschaufförerna som alltid körde lite på rutin, de körde 

som de brukade köra och var inte vanan vid att bakdelen stack ut mer. Tänkte att det brukar 

ju inte komma nåt, det brukar inte hända nåt. Så där hade vi väldigt mycket bucklor där bak. 

Mycket mer än vad vi har här skulle jag vilja säga. Här har vi bara kört nåt år med de här 

bussarna, två kanske det är till och med. Så de är rätt färska 
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Märker du nån skillnad på depåområdena? Typ gällande utformningen? Att det exempelvis 

är lättare att köra på en depå som är jätterymlig och bred, eller är det ungefär same same? 

 

Ja, det är skillnad. För när jag var vid den andra depån så hade vi en depå i Lund och en i 

Malmö. Den i Malmö var mycket större, för den var gjord för stadsbussar också. Det fanns 

mer utrymme att backa ut på där, och där var fler depåskador vid den lilla depån för att det 

var för trångt. Där skulle man backa ut… vi körde in och backade ut, och där gällde det att 

ha koll. Så det är skillnad. På en rymligare depå blir det mindre olyckor. Det är helt klart så. 

 

Kan det vara så… på en liten depå. Lund har vi förstått är ju en ganska liten depå… Kan det 

tänkas att många ser sig själva och missar att andra rör sig på området, och att det är därför 

man smäller? 

 

 

Du menar för att det är mindre trafik inne på depån?  

 

Njae. Men tänk dig att du ska backa ut från depå… att man kanske missar att nån annan 

backar ut. På en stor depå kanske det inte gör nåt för att båda får plats att backa ändå 

 

Aa, det kan man väl säga. För har du plats att backa ordentligt så hinner du ju uppfatta den 

andra bussen som också backar, än om det är snålt med plats redan från början. Det kan man 

nog säga. Det tror jag. Min erfarenhet, jag har ingen statistik på det… Som jag sa gällande 

den andra depån. Det var mindre skador på den i Malmö än den i Lund, fast det var fler 

bussar i Malmö. Där var bussarna parkerade i vinkel också och det är rätt så stor skillnad 

om man ska backa ut. 

 

Du har ju varit med och testat de här sensorerna lite, och nu börjar det väl bli nån typ av 

ordning på dem. Vi var ju nere och testade för nån månad sen, när det fortfarande satt 

sensorer runt hela bussen var vi ute och åkte den. Då pep det ju väldigt mycket 

 

Ja, då pep det väldigt… Dels var det irriterande att det pep hela tiden, dels var det jobbigt att 

varsko varifrån pipet kom ifrån. Då har man ju ingen nytta av det alls. Sen reagerade den 

ju… det måste man ju kunna ställa in. Den reagerade ju på allt möjligt, på träd som stod på 

andra sidan trottoaren och allt möjligt, som man inte var i närheten av. Det kanske stack ut 

en grej, men som ändå var någon meter ifrån bussen. Så det måste ju förfinas. Men eftersom 

det är här bak som de stora problemen är så är det ju sensorer där som är intressant i det här 

läget, tycker jag. Om man nu ska få ner skadorna. 

 

Tror du att med det som sitter där nu, att det skulle kunna hjälpa? 

 

Tja, nu är det inget pip alls. Också är det visualisering 

 

Juste, den där lilla displayen? 

 

Aa, och det är nästan för lite skulle ja säga. För jag har svårt i solsken att se den 

överhuvudtaget. En sensor vid instrumenteringen och en vid högra backspegeln. Den vid 

spegeln kunde jag knappt se alls 

 

Tror du att det skulle hjälpa att återinföra ljudet? Alltså att det piper också när du kommer 

nära ett hinder. Eller att det piper på ”rätt” sätt så att säga. 

 

Ja, det skulle varit bra att prova. Se hu det funkar och veta att det bara är där bak det piper. 

 

Har du nån ide på hu det skulle kunna vara? 
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Ja, det har jag ju egentligen va, men det kostar ju pengar…. Dels en sån här display som 

finns på personbil, där du ser precis hur den förhåller sig till ett hinder. Men vem vill betala 

det? Men det gör ju en privatperson när den köper en bil för sina pengar. Så då borde ju ett 

bussbolag kunna betala för det också. Det hade varit mycket bättre. Att displayen satt så 

man såg den, att den visar var hindret är. Det hade varit mycket bättre. Så att du får en 

känsla att ”här är en stolpe”.  

 

Det är lite det vi varit inne på också, att en tydligare visualisering för att kunna upptäcka 

hinder skulle hjälpa. Typ en toppvy där du ser bussen i förhållande till ett hinder 

 

Det hade varit mycket, mycket bättre. Och displayen ska sitta så att den syns även när solen 

skiner. Vi har ju väldigt mycket glasrutor och det väller in solljus. Det är mycket varmt och 

soligt. Det är som en glasbur. 

 

Visst är det samma, de tämligen små displayerna som sitter monterade nu också? 

 

Aa, den är ju inte större än 5–6 centimeter. 

 

Tror du att det är storleken som också spelar roll om man inte ser något i solljus? 

 

Det gör det ju, men mer placeringen där framme, vid ovansidan av panelen. Jag kan säga så 

att det till och med ibland är svårt att se på instrumentpanelen om det är någon som har 

tryckt för att stanna på grund av solljuset.  

 

Är det nåt annat du tänker på som skulle kunna förbättras, om man tänker på 

skadestatistiken om man bara frånser sensorerna helt. Eller i alla fall den här typen av 

sensorer? 

 

Ja, man kan börja i andra änden. Ni har ingen statistik på det väl? Om det är vissa förare 

som har mer skador än andra? 

 

Det har vi faktiskt inte tittat på 

 

Det skulle ni ju titta på egentligen va. För att det handlar också om hu jag framför mitt 

fordon. Hu mycket koll har jag på den här stora bjässen som man nu kör? Och det är ju så 

att vissa har mer problem med skador, och vissa har alltid mer problem med passagerare än 

andra. Och det kan ju inte vara passagerarna det är fel på, det kan inte vara vissa bussar det 

är fel på. Utan det är den som kör. Egentligen skulle man ju ha som nån bättre 

vidareutbildning. Som i hur jag bättre använder mina backspeglar. Hur ställer jag in dem? 

Hur länge ska jag titta i dem när jag kör ut från hållplatsen? Inte bara stänga dörren och 

köra, utan man måste ju kolla. Står det några nära, står det nån passagerare kvar? Eller nån 

som inte kan flytta sig så snabbt. Det är den änden. 

 

Men just med sensorer… vad ska man säga? Den där [pekar på zon Höger.1] har ni tittat på 

vad det är för typ av skador? Är det längs med sidan?  

 

Aa, precis 

 

Är det lågt sittande, eller högt sittande? 

 

Det är både och. Det är både rutor och sidoplåtar 

 

Okej, så det är allting där? 

 

Ja precis. Vi har ingen direkt bild exakt hur skadorna sitter. 
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Vi har ju plockat data från de interna systemen som har blivit rapporterat, och om det inte 

står någon kommentar om att skadan har skett precis här har vi bara gått efter vilka delar 

som köpts in.  

 

Tänkte på det där du sa om förarna: Tror du att det främst beror på erfarenheten? 

 

Ja, till att börja med är det så. En viss typ av skador får man när man är ny. 

 

Vad för typ av skador skulle det kunna vara? 

 

Det skulle typiskt kunna vara när man kör ut från hållplats. Att man missar att det är en 

stolpe där. Att man tittar för lågt i spegeln kanske, att man glömmer att titta hela vägen. 

Skylten sitter högt upp och man drar lätt en ruta med en trafikskylt. Det är lätt att 

missbedöma hur långt bak skylten är i förhållande till bussen. Och då går rutan på en gång. 

För de sitter ju högt upp och det behövs inte mycket för att de ska krossas. De kostar ju en 

del. 

 

En annan fundering. På den statistik vi har är det mest skador från februari till maj. Och då 

har vi tittat 2017. För sen blir det väldigt lite skador. Även hela vägen till december. Och 

det tycker vi känns lite konstigt. Det har säkert lite med bristande rapportering att göra. Har 

du nån känsla att det är så? 

 

Februari till maj? 

 

Ja. Man hade ju kanske förstått om det var vintermånaderna som det var högst så vi hade 

kunnat dra en koppling till årstiden.  

 

I stort sett är det ju då som vintern är över, och det blir vår och varmt. Ingen snö på vägen 

och ingen morgonhalka. Alltså kör man försiktigt på vintern. Det borde ju vara så. Det 

känner man ju… när man ser väglaget och man tänker att ”här borde jag köra försiktigt”. 

Sen slappnar man av då efter vintern. Sen är det ingenting på sommaren sa ni va? 

 

Nja. Det är väldigt lite om man jämfört med tidigare. 

 

Trafiken går ju ner på sommaren också. Vissa linjer går inte alls på sommaren och 

turtätheten minskar. Aa, det är lite konstigt. 

 

Ja, vi tycker det också. För sen borde det ju gått upp då efter sommaren.  

 

Ja, precis så ja. Det är rimligt att tänka sig. Vad skulle det kunna vara? Är det även så med 

personbilar. Att skadorna går ner under sommaren? 

 

Det vet vi faktiskt inte.  

 

Att när man fått av vinterdäcken så slappnar man av också bara kör man. Sen blir det som 

det blir. 

 

Intressant reflektion. Det kanske finns något samband.  

 

Ja, det vore intressant att veta. Det borde försäkringsbolagen kunna tala om ju.  

 

[Visar bild på skador fördelade över året]. Såhär ser det ut med skadorna efter vi 

sammanställt händelsedatumen.  
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Är detta för det här bolaget eller bara depån? 

 

Det är bara för den här depån. För 2017. 

 

November är ju väldigt lågt 

 

Tror du att det är någon särskild anledning till att det är just april och maj som verkligen 

peakar. Var det några vägarbeten eller nåt sånt kanske? 

 

Ja, nåt sånt kan det ju va ju. Att det är trångt vid vägarbeten och lätt att dra i något. 

 

Nu har ju vi bara för 2017, för tidigare år har det inte funnits data så att man kan se för hela 

året. Så det går inte riktigt att jämföra med säg 2016 heller. Låt säga att det inte var ett 

vägarbete då och om det då såg annorlunda ut. 

 

Det stora arbetet som är i Lund nu är ju spårvägsbygget. Och det finns ju på sina ställen. De 

gör förarbeten på rörläggningar och sånt och då är det ju väldigt… där kan jag tänka mig att 

det blir en del störningar i statistiken. Men varför det just är där vet jag inte.  

 

Det är det som gör oss lite konfunderade. För spontant tänker man att det borde vara flest 

skador under vinterhalvåret, när det är halt, mörkt och snö. Det borde vara fler skador då. 

 

Det visste jag inte att det var så.  

 

Det är ju sådan kort period också, så det kan ju vara slumpen också. Det kanske skulle se 

annorlunda ut om man hade mer data.  

 

Precis. Vad skulle det annars vara? Om det inte var vägarbete?  

 

Vägarbeten låter ju rimligt annars. Känns som att lite trängre passager skulle kunna vara en 

orsak. 

 

Ja, då är det ju lättast att dra sidorna ju. Så är det. 

 

Kan det ha med byte av tidtabell eller tjänstepaket att göra? Att man har bytt och det blir 

mycket stressigare upplägg. 

 

Inte i februari-maj. Vi byter ju runt Lucia, och sen rullar det på till 15 juni, och då är det 

sommartidtabell. Och sen 125 augusti så återgår vi till vintertidtabell. Och sen kommer det 

då en ny sen igen. 

 

Rullar tjänstepaketen samma perioder eller kan det komma nya lite då och då? 

 

Målet är att det ska bytas en gång om året. Men sen kan man inte alltid… det händer att man 

byter ut bara för att trafiken ändras och tabellerna. Och då gör ju tjänstepaketen det också 

automatiskt. Men generellt vill man ha det en gång om året för det blir minst arbete. Men 

det är ingen ändring alls där under den tiden. Det är det inte. 

 

Däremot är det ju sommartidtabellen efter där vid 15 juni som gäller. Semestrar infaller. 

Man är ju utvilad efter semestern, det kanske är därför det inte är så mycket skador i 

september och oktober.  

 

Ja, så kan det ju va. 
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Alla är ju alldeles utmattade efter vintern så ser man att det är fint väglag så kanske man 

slappnar av lite. Det kan nog ligga något i det. Ljuset återkommer och man ser bättre, och 

tror att det är lättare att köra. Kan vara så. 

 

Sen har vi kollat klockslagen också. När händelserna är inträffade. Och då är det mellan 

03:00-06:00 och 13:00-15:00 som toppade. 

 

03:00-06:00, på morgonen. Det är nattrafiken som är där. Och den är bara mellan natten till 

lördag och natten till söndag. Annars går aldrig bussarna fram till 06:00. De slutar gå vid 2–

3 på natten på vardagar.  De förare som kör fram till 06:00 är oerhört trötta, det kan jag ju 

säga. Och sista turerna med sista kroggästerna… de är också utmattade och sitter och sover 

på bussen. Och det snarkas och det är tyst. Det är lättare att köra hem folk klockan tre på 

natten än klockan sex på morgonen. Det är det. Och då är jag inte lika trött själv som förare. 

Plus att då är det folk som är vakna. Och det hjälper om folk är vakna. Om ni kör en 

personbil och alla i bilen sover, så är det lättare att somna själv. Och det är samma sak i 

bussen faktiskt. Arbetsdagen är lång. Det har varit mycket körningar på natten och kanske 

lite småbök, och många är lite spända över att köra natt med massa onyktra människor. Då 

slappnar man av den här sista timman, mellan 04:00–06:00. Så där kan jag tänka mig att det 

är ett rimligt skäl där.  

 

Men sen sa du det andra klockslaget där, 13:00–15:00. Där har du ju…. De som kör 

morgonskift går ofta upp vid halv fyra, halv fem eller ännu tidigare. Mellan tre och halv 

fem. Och kör man då, och har rast vid nio-tio där nånstans och sen ska du köra sista efter 

den. Då är man rätt så mör för att man går ju upp när man egentligen sover som bäst. Och 

sen slutar man kanske runt 14:00-15:00. Och då börjar ju eftermiddagstrafiken att öka så 

sakta. Den har inte peakat, men den har ändå ökat.  

 

Kan det vara så att, om det sker någon skada under det här morgonpasset, att den registreras 

när den kommer tillbaka till depån efter passet? Och att man skriver händelsetid då den 

faktiskt registreras. 

 

Man skriver ju den tid när det inträffar. Eller du menar att det blir fördröjt? 

 

Nja, men man kanske tänker att bussen kommer tillbaka hit också ser man skadan klockan 

15, och då säger man att skadan inträffade 15 också? 

 

Du menar att någon annan upptäcker felet? 

 

Ja, när man kommer in, eller att man kanske inte har sett något och så. 

 

Jag kan säga såhär, kör man emot något, även om man kör emot ett hörn. Det är liten lögn 

att säga ”jag kände inte det” eller ”jag märkte inte det”. Jag har touchat en bil en gång på 

natten, och det kände jag knappt, men det syntes knappt på bussen heller, eller på bilen. Det 

är enda gången jag varit med om att jag kört på någonting och inte känt något. Annars 

känner man det nästan alltid. Om jag kommer in till depån och säger ”oops, det här hörnet, 

det såg inte jag”, då är det inte sant. Det är inte sant faktiskt. Utan jag vet när det hänt. Men 

jag rapporterar det ju… jag måste ha rätt klockslag egentligen. 

 

Om man då känner att man krockar till lite, noterar man klockslaget och skriver in det när 

man rapporterar skadan, eller skriver man klockslaget man rapporterar som händelsetid? 
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Jag har ju min körorder, var jag befann mig och ungefär vad klockan var mellan den och 

den hållplatsen. Ja, det blir ju rätt så approximativt, men ändå rätt så rätt. Det tycker jag 

nog.  

Ja, då kan det nog ändå vara kopplat, för vi tänkte att det kanske hade med rapporteringen 

att göra och sen om jag inte missminner mig sa Fredrik att bussarna tvättas mellan 03:00-

06:00. 

 

Ja, det tvättas då. 

 

Då kanske de också upptäcker skador som inte har blivit rapporterade 

 

Eller så tvättar de bort den.  

 

Ja, så kan det också vara.  

 

Eller när de kör in och ut bussarna. De kör nästan på beting där alltså.  

 

På vissa depåer är det så, eftersom det är inhägnat område, så behöver man inte ha busskort 

för att få köra bussen inom området. Så det finns ju många externa tvättfirmor där 

personalen inte har busskort, men ändå kör runt på de trånga depåerna.  

 

Aa precis, precis. Så är det.  

 

Vet du om det är här. Att det är en extern firma som tvättar? 

 

Ja, det tror jag det alltid är. Sen finns det ju en del förare som går på den där tiden också, 

som ska köra natt. Eller eftermiddag. De börjar ju där vid 13–15. Men å andra sidan borde 

man vara vid god vigör då. 

 

Då är det större risk att de som kommer in innan är trötta… 

 

Ja, man är generellt tröttare när man har kört, än när man kommer in till jobbet. Det skulle 

jag säga. Oavsett när jag börjar. Oavsett om jag snickrat på huset innan jag börjar är man ju 

i ett annat läge. Det är mer tröttande att köra än vad folk överhuvudtaget tror. Det finns i 

stort sett inga pauser. Man får ta vad man kan ta själv. Men annars så… Det som heter 

”vila” är ju bara att man inte sitter vid ratten.  

 

Tack så mycket, tror att vi fått svar på det mesta som vi undrade över. Och lite därtill. 

 

Som sagt, en sensor som är lätt att läsa av, eller vad heter det? Display. Placeringen och 

storleken och gärna så man förstår vart nånstans hindret är.  

 

Apropå det. Tror du att en kamera kombinerad med säg ultraljudssensorer skulle hjälpa om 

du fick… 

 

Vi har ju backkameror på bussarna och de är faktiskt bra för... samtidigt om du står i kö då, 

typ Södervärn och jag upptäcker att jag faktiskt inte kan köra ut. Det går inte, så jag måste 

backa lite för att komma ut. Har man ingen backkamera då måste jag ju springa bak till 

bussen, kolla att det inte är någon där. Det kan finnas en personbil där som inte syns i 

backspeglarna. Fast man inte får stå där, så står det ibland bilar där. Och sen snabbt fram 

och i med backen och ha koll på speglarna och kunna backa 

 

Också ha koll på att det inte har kommit nån 
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Ja. För bussar ser man ju att det finns någon där, men, men. Då skulle man ju behöva/hinna 

titta i displayen när man kör framåt också  

 

Det blir mycket att hålla fokus på, om man blandar in för många displayer. 

 

Aa, precis, det blir det ju.  

 

Jag har själv ingen sån personbil som piper även för framdelen. Är det nån av er som kör en 

sådan? 

 

Har kört en någon enstaka gång.  

 

Tittar du/ser du vad det gäller i displayen när det piper? 

 

Nja, på displayen såg man som en bilfront och sen är det som på täckningen på en telefon 

där antal staplar visade var man befann sig. 

 

Hur nära man kommer? 

 

Ja, men tittade sälla på dem, utan lyssnade mest på ljudet. 

 

Juste, det är som när man backar, att det piper snabbare ju närmre du kommer? 

 

Precis så. 

 

Jag har ju kört någon nyare Audi som har haft både toppvy, så man får som en kameravy 

uppifrån, kombinerat med sensorerna. Att man ser dem i som verkliga… och då får man en 

ganska bra bild. Men det gäller ju att man är medveten om situationen. Den tittar man ju 

mest på när man parkerar eller så. 

 

Ja juste, för då har du mer tid att titta där. Eller som med GPS, där du ser kartan i 

instrumentpanelen, det är ju väldigt bra. En väldigt bra placering egentligen. För ska man 

börja titta åt sidan hinner det hända ganska mycket. Generellt så, när vi hade sensorer runt 

hela bussen. Då var det väldigt svårt att veta vad det gällde. Och skadorna är ju mest där 

bak, det är där problemet är, framförallt. 

 

Apropå det. Visst var det pipet konstant också. Alltså att det pep i samma takt oavsett om du 

var nära eller långt borta från hindret? 

 

Ja, ja precis. 

 

Det känns ju också som att man ville ha då att ju närmre du kommer ett hinder desto 

snabbare piper det. 

 

Är det så nu? 

 

Nja, nu är det inget ljud alls. Utan bara display. Förut var det ju till och med så att det pep ju 

om jag stod i mittfilen och hade två bilar på vardera sida. Så länge jag rullade framåt så pep 

det för att de bilarna stod ju vid sidan av bussen. Men de är ju i sin fil och jag är i min, så 

det är ju inga bekymmer egentligen, så det ska det inte reagera för. Och det är ju irriterande.  

 

Undrar hur man löser det på en personbil? För där har du ju att den mäter sidorna, eller 

hörnen. Och där kan du ju krypköra i köer och så utan att den reagerar. Nån enstaka gång 

upplever man väl att den felvarnar, när det är vinter och snö eller nånting hamnat på 

sensorn. Men generellt är ju inte det, det stora problemet. 
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Undrar om de kanske använder GPS på nåt sätt för att veta när de ska vara aktiva. Annars 

brukar det ju vara hastighet, men du kan ju krypköra på både parkeringar och i köer. Men i 

köer vill du ju inte ha en massa pip. Känns ju som att flera tekniker kombineras för att få det 

att funka.  

 

Så är det säkert, men den hemligheten sitter nog tillverkarna på… 

 

För de känns ju som något som skulle kunna appliceras på bussar så småningom också. Att 

den bara varnar när bussen är på ”rätt” ställe. Typ inte vid köer eller vid stoppljus, utan 

kanske när den kör ut från en busshållplats eller från depån. Fast hur man ska lösa det 

teknisk vet jag i och för sig inte. Geofence kanske? 

 

Ja, eller jag tänker som den här tekniken som finns på backspeglar, att det lyser en lampa 

när du ska svänga för att varna om det finns något där. Typ att du svänger vänster så ser du 

en gul lampa att det finns något där. Omkörningsvarningar är det ju många bilar som har. 

Att när du börjar svänga ut så varnar den om det kommer någon.  

 

Typ som döda vinkel-varnare? 

 

Aa. Och att det är först när man börjar svänga som den säger till. Inte så länge man håller 

ratten rakt.  

 

Men har olyckorna/skadorna på personbilar minskat. Vet man det? 

 

Vi vet inte det i alla fall. 

 

Har för mig att jag sett statistik på att olyckor där teknik eller infrastruktur brister i princip 

inte inträffar längre, utan att det är den mänskliga faktor som är orsaken till alla olyckor. 

Däremot har kostnaderna för försäkringsbolagen ökat eftersom bilar idag är så tekniktunga 

och att de därför är mycket dyrare att reparera. Det är mycket elektronik som går sönder, 

och hela partier måste bytas på bilen. 

 

Apropå det där med mänskliga faktorn, så känns det ju som att ju fler säkerhetssystem bilen 

har, desto mer avslappnad blir man som förare när man kör en sån bil, och att man verkligen 

sätter hela sin tillit till systemen och inte till sig själv. Då kan det ju leda till att man istället 

blir ouppmärksamför att man förväntar sig att alla system ska båda bromsa, gasa och styra. 

 

Det finns ju två ändar att tackla det problemet. Det ena är ju tekniken och att man litar på 

den. Eller att man utbildar föraren ordentligt, och att den inser vad det är de sysslar med. 

Och frågan är ju vad som är dyrast, och vilket sätt som är det bästa?  

 

Ja, jag tror på en kombination. Men det är ju lätt att säga 

 

Ja, alltså att vidareutbilda, att tvångsutbilda förare var femte år eller nåt sånt där och 

uppdatera dem. Vi har generellt någon vart femte år, där det måttligt blir bättre kan man väl 

säga. Man blir vanemänniska som förare, och alla, eller de flesta tycker ju att man själv kör 

bra. Jämfört med andra också till och med. Men alltså att få det där lite avskalat och tvinga 

sig att visa vad man går för. Jag har ju hållit på med tidigare… inte utbildat, men kört den 

sista biten innan man släpper ut nya förare. Och äldre förare som kommer från andra bolag 

när de ska lära sig linjerna. Generellt kan jag säga att de som är nya är ju väldigt… de är 

inte allt för stöddiga och tar sig till det man säger. Men de som har kört i 20 år, och då bara 

ska lära sig linjen och vi har anmärkt på hur de kör. Då blir de ju rätt sura på mig, för de 



 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon, 

Jack 

 

Respondent 

 

tycker ju: ”Du är väl ingen bilskollärare heller?” och ”Jag är bara här för att lära mig 

linjen”, ungefär.  

Alltså det är oundvikligt att man lägger sig till med det ena och det andra. Och då behöver 

man faktiskt få höra av andra hur jag bromsar, hur jag beter mig mot resenärer och hur jag 

byter filer, hur jag framför fordonet. För man märker inte det själv och vissa vill inte ta åt 

sig det heller. Så jag skulle förorda att man tvingar in alla förare i nån form av uppdatering 

och inte bara lära sig vägmärken, utan mer hur kör jag egentligen. Det tror jag man hade 

vunnit mycket på.  

 

Stort tack för din medverkan. Väldigt mycket nyttiga tankar och insikter som vi fått av dig. 

 

 

Tack själva. 
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Vi har fokuserat på att titta på vilka skador som uppstår på bussen och vart de uppstår för att 

kunna se om sensorerna kan avhjälpa dessa 

 

Jag tror det är en bra ide 

 

Vi börjar med att visa dig hur skadorna är fördelade på bussen, utifrån våran insamlade data, 

vi har delat upp bussen i olika zoner och det är höger- och vänster-bak som har störst andel 

skador 

 

Ja 

 

Skulle du säga att det stämmer överens med din bild på hur skadorna är placerade på 

bussarna? 

 

Ja jag tror det är rätt, och jag tror det beror på att förare ibland svänger snabbt med hög fart, 

det är då lätt att underskatta hur stor plats bussen tar. Så det beror på farten, ögonen hänger 

inte med så man går in fel i svängen. Speciellt kan man köra in i något med övre delen av 

bussen, för man håller koll på nedre delen av bussen men inte högre upp 

 

Är det typ att man har koll på botten men missar skyltar som sitter högre upp 

 

Det beror på busschaufförens erfarenhet, jag har kört nästan 10 år och jag har haft en olycka 

och kört in i en stolpe och stolpen var pga. av för hög fart. Jag tror skadorna ofta beror på att 

förare överskattar sin förmåga. 

 

Så det har att göra med att man tror att man har mer plats än man har och kanske lite pga. 

dålig uppmärksamhet?    

 

Ja och när det gäller sakerna högt uppe till höger är det svårt att sätta en sensor som täcker 

detta för det skulle varna för alla träd man passerar, så det är svårt att förhindra med 

sensorer, förarna måste istället anpassa sig. Vad gäller de främre skadorna på bussen så 

beror de ofta på att en bil försöker tränga sig före bussen, detta händer varje dag att någon 

försöker tränga sig. 

 

Om man tänker de här placeringarna fram där ofta bilar tränger sig in framför bussen så 

kanske det inte skulle hjälpa att ha sensorer där? 

 

Nej, jag tror inte att det skulle hjälpa där. De flesta förare anpassar sig till att köra buss och 

anpassar sig efter bussen och har koll på främre delen, så framsidan är inte så stort problem 

 

Man sitter ju på vänster sida och kör, kan det vara så att man har mer koll på den sidan än på 

den högra eller kan det vara tvärtom? 

 

Det beror på vilken riktning du har om du ska svänga vänster du tittar mer till vänster så det 

ber på vad du gör i trafiken, vi har mycket motorvägskörning så jag kan tänka mig att förare 

tittar mer i vänstra spegeln men det beror på föraren också. Mycket beror på föraren, man 

måste utveckla sitt eget sätt att köra, om man är höger- eller vänster-hänt spelar in, alla 

förare utvecklar sitt eget sätt. Jag tror att man kör olika beroende på varifrån man kommer 

jag kör ganska defensivt och jag kommer från USA där det brukar finnas fyra fem körfält 

där måste man ha full koll på vad man gör. 
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Så erfarenhet spelar in mer än om bussen är utrustad med sensorer? 

 

Ja men erfarenhet kan led till överinlärning och fartblindhet  

 

Det kan leda till att man tar saker för givet? 

 

Ja man kan bli arrogant när man kört på samma ställe länge, man blir blind. Man gör samma 

sak dag in dag ut, vad som hjälper mig är att jag har en familj som jag vill komma hem till 

oavsett vad som händer ute på vägen. Jag är inte heller så ung det kommer med mognad  

 

Tror du att sensorerna kan underlätta för chaufförerna? 

 

Jag har kört 31an 3 gånger och jag tror att det hjälper, men man måste bli den typ som 

lyssnar till sensorerna. Jag tror vi skulle ha en bättre kursledning om omsorg och hänsyn ute 

på vägen som kan kopplas till sensorerna. Inte alla tror att det är viktigt att ha mycket 

hänsyn, deras attityd spelar in.  

 

Skulle det behövas mer utbildning? 

 

Ja och mer vägledning och mer intensivt 

 

Tror du en gemensam introduktion till givarna också skulle hjälpa? 

 

Ja bara för att du klarat ta körkort betyder inte så mycket allt beror på hur du är som person. 

Man har stort ansvar när man kör en buss. Jag ser ett stort syfte med att köra buss för jag 

hjälper folk när jag kör dem oavsett om personerna tänker på det eller inte, de ser bara att 

man tar deras pengar, men för mig känns det bra för jag hjälper dig jag hjälper trafiken jag 

hjälper Sverige och jag ingår i samhället. Det är mitt ansvar och jag ser det som mitt ansvar 

när jag sitter bakom ratten tänker jag att jag ska hjälpa folk idag och jag tänker på min 

familj. När jag går hem så tänker jag att jag hjälpt folk idag. 

 

Så det är ett ”mindset” 

 

Ja denna attityd tror jag hjälper, företag drivs bättre med en bättre attityd 

 

Ja det tror jag också 

 

 

Vi måste smitta varandra med denna känsla och inte: ”skit, jag hatar detta”, mm.       

 

Ibland på morgonen är det en stor skillnad när du går in och ska starta din dag något kanske 

inte fungerar när du startar bussen, så du är stressad redan innan du lämnar parkeringen, vad 

tror du din chans är att köra in i något då? 

 

Ja man är stressad och sur redan innan man kommit ut genom grinden, det tror jag är en 

riktigt bra insikt 

 

Ja alla ni bord testa att bli förare, haha.  

Första gången jag körde testbussen pep den för mycket, men sedan när de tog bort så det 

bara blev givare bak så blev det bra 

 

Ja precis 

 

Men i bussen har de ett lyse framför ratten och ett på höger sida av bussen, det gör mig 

förvirrad så jag brukar bara använda den framför ratten mest. 
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Tror du det skulle bli bättre med bättre med bättre visualisering 

 

Ja så det blir enkelt att se vad som är höger och vänster, nu lyser det ju bara också och inget 

ljud hörs den visar också hur många meter man har till ett objekt detta tror jag inte behövs, 

man behöver bara se att något finns där 

 

I den förra implementeringen var de ju högtalare som pep, tror du det är bättre eller sämre?  

 

Om du har en förare med dålig attityd är nog pip bäst, för det kan man inte ignorera. Om 

man inte har något pip så tittar nog inte en förare med dålig attityd på displayen. Så pip kan 

göra det bättre 

 

Är det svårt att bli uppmärksam om man bara har displayer? 

 

Ja piper det så får man uppmärksamhet, så fungerar det i alla fall i mitt huvud, men jag vet 

inte hur det är för andra. 

 

Är det något som ser som kan orsaka skador på depåområdet? 

 

Vi har ju två olika företag här så ibland kan det vara lite rörigt om vem som ska köra först ut 

genom grinden, men det fungerar ganska bra. Men det kan vara lite farligt när man kör ut 

från depån för bilar kan komma fort runt hörnet. 

 

Lund depå är ganska liten om man jämför med andra depåer, har du kört på några andra 

depåer? 

 

Ja jag har kört i Hörby innan, det var också en liten depå  

 

Märker du stor skillnad mellan hur det är att manövrera bussen inom de olika 

depåområdena? 

 

Deras bussar var i bra skick, det var ett familjeföretag och varje förare tvättade sin egen buss 

så man har en helt annan relation till en buss när du måste ta hand om den själv, och om 

någon var slarvig så kom någon annan in och anmälde det. Men jag tror att de bara hade ca 

25 bussar. 

 

Vi har kollat vilka datum flest skador sker och då ser vi en pik mellan januari och maj, har 

du några tankar på varför det är flest skador de månaderna 

 

Dåligt väder på vintern, och man blir stressad och försöker hålla tiden 

 

Men här är det ju mer när det börjar bli vår vilket verkar konstigt? 

 

Okej så det var mer då, de kanske tänker att de kan köra snabbare då. 

Förare kanske blir slarvigare när de kan köra snabbare efter vintern. När det är dåligt väder 

kan alla bli nervösa och stressade men annars brukar man inte bli nervös. 

 

Ja vi har haft lite svårt att förstå varför det ser ut som det gör 

 

Har ni kollat hur det ser ut tidigare år? 

 

Nä vi har tyvärr ingen data på det  

 

Det hade ju varit bra 
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Ja, det kan ju vara slumpen att den data vi har ser ut som den gör 

 

Stort tack för att du ställde upp 

 

 

Ja jag hoppas att jag hjälpte till 

 

 

 

 

 

        

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


