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Interpellation av Åke Askensten (mp) om problem för rörelsehindrade i
busstrafiken
SL har ett stort antal bussar med nigningsfunktion, något som innebär att bussen
kan sänkas så att det blir lättare att stiga på och av. Funktionen är utmärkt inte
minst för rörelsehindrade och personer med barnvagn. Men det underlättar också
för andra resenärer.
Det finns dock ett problem: nigningsfunktionen används bara i begränsad
utsträckning, något som är speciellt vanligt när det gäller de blå stombussarna i
innerstan. Detta skapar irritation både hos resenärer och chaufförer.
Enligt SL:s avtal med entreprenörerna ska nigning alltid tillämpas vid
hållplatser. Det är en nödvändig regel eftersom chauffören, som har fullt upp
med annat, inte kan veta om rörelsehindrade ska stiga av eller på bussen.
Men funktioner och avtal är inte mycket värda om de inte fungerar.
Det har kommit flera förklaringar till bristerna:
A)Många chaufförer har inte av sina företag fått tillräcklig utbildning i att låta
bussarna niga. Problemet ligger inte i att använda själva nigningsfunktionen
(knapp eller motsvarande) utan om att stanna på rätt avstånd från trottoarkanten.
B)Entreprenörerna är rädda för att bussarna ska skadas om de stöter emot
trottoarkanten. Kanske inte så konstigt om man inte har gett chaufförerna
tillräcklig utbildning.
C)Bussarnas nigningsfunktion är i en del fall inte så bra som den borde vara bl.a.
på grund av fjädringen. Om det stämmer så handlar det om missar i tillverkning
eller upphandling. Trots detta klarar en del chaufförer av att hantera
nigningsfunktionen. Anledningen är förmodligen att just dessa chaufförer
utbildats.
D)SL bryr sig ändå inte om att kontrollera om entreprenörerna använder
nigningsfunktionen.
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Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till
trafiklandstingsrådet.
1)Har du några fler förklaringar (än ovanstående) till att nigningsfunktionen
används i så begränsad utsträckning?
2)Vad har du för uppfattning om SL:s kontroll av entreprenörerna?
3) Avser du att göra något för att nigningsfunktionen konsekvent ska användas,
d.v.s. enligt avtal.

Åke Askensten (mp)
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