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Volvo 8900

Snart nya tider
med nya bussar
Från och med tidtabellsskiftet i december 2015 har vi en enda busstyp, Volvo 8900, i all regionaltrafik. Att Värmlandstrafik satsar på
standardisering innebär besparingar inom områdena kostnad, inköp,
kvalitet, service och underhåll. Varmt välkommen ombord!

Tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik

Hög komfort och säkerhet

Med de nya bussarna tar vi ett viktigt steg för att öka användbarheten i hela vår allmänna
kollektivtrafik. Bussarna är anpassade så att personer med funktionshinder (syn, hörsel
och rörelse) ska kunna resa med dem.

Vi vill att alla som reser med oss upplever resan som
behaglig. Därför har vi satsat på komfort och säkerhet
när vi valt utformning av bussen.

Bussarna är så kallade lågentrébussar (hela den främre delen
av bussen är låggolv). Detta underlättar på- och avstigning för
resenärer med rullatorer, rullstolar eller barnvagnar. De kan nu
enkelt kliva på bussen via framdörren (dubbeldörr) och kliva
av bussen via dörrarna i mittdelen. Du som kör bussen har
möjlighet att spärra det bakre dörrbladet på framdörren.

Alla platser är försedda med trepunktsbälte. Med hjälp av en
krok kan resenären justera fästpunkten för bältet, detta är bra
för barn eller kortväxta.

För att förenkla på- och avstigning har bussen en nigningsfunktion. Genom ett knapptryck av dig som kör bussen lutas
fordonet så att det kommer i jämnhöjd med perrongen. Utöver
denna funktion har vi också ramper på alla bussar som du
manuellt fäller ned.
Väl ombord ska det vara lätt att slå sig ner på sätet. Detta
underlättar vi genom att erbjuda platser med extra tilltaget
stolsavstånd, som också ger ökat benutrymme, i låggolvsdelen. Alla platserna i låggolvsdelen kommer att vara numrerade
vilket möjliggör platsreservation för sjuk- eller färdtjänstresenärer som förbokar sin resa.
För att personer som har hörsel- eller synnedsättning ska
känna sig trygga under resa är bussarna utrustade med både
in- och utvändiga hållplatsutrop via högtalare samt displayer
för hållplatsinformation och annan information.

Våra nya bussar gör resan enklare för fler. Bland annat tack vare
lågentré som underlättar på- och avstigning, extra tilltaget stolsavstånd, numrerade
platser i låggolvsdelen och in- och utvändiga hållplatsutrop.
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I varje buss finns två barnstolar. Stolen, som integrerats i sätets
stolsrygg, är gjord för barn som väger upp till 20 kilo (upp till
cirka fyra år). Ett enkelt handgrepp är det enda som krävs för att
förvandla det vanliga sätet till en bilbarnstol.
Stolarna har lutning, fotstöd och armstöd och har extra stoppning. Tyget, som är svensktillverkat och specialdesignat för
Värmlandstrafik, är tillverkat i ett slitstarkt material som håller för
många tvättar.
Bakre delen är försedd med ett så kallat teatergolv, det betyder
att golvet sluttar tre decimeter från bussens ände till mittdelen.
Det gör att alla i bussen har bra sikt framåt.
Bakom dig som kör har vi satt in ett fönsterglas vilket ger resenären bra sikt över vägen. Detta är tänkt som en ny lösning för
att undvika obehag för resenärer som åker med bussen längre
sträckor. Du som förare behöver tänka på att inte hänga din
jacka så att sikten skyms, det finns en krok avsedd för din jacka
till vänster bakom förarsätet.
Alla bussar är utrustade med internet (WiFi). Det går även bra
för resenären att ladda sin mobil, tablet eller dator via USButtag.
I låggolvsdelen finns ståstöd (mindre sittdyna) som resenären
kan fälla ned.
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Säkert & snyggt.
Alla platser har
trepunktsbälte, bakre
delen har så kallt
teatergolv som lutar för
bra sikt, två barnstolar
i varje buss, fönsterglas
för bra sikt bakom föraren och gratis WiFi.

Förarmiljön i de nya bussarna
Rymligare förarplats med bättre benutrymme, tydligare
skärm för gröna resan och förar-AC. Detta är några av
nyheterna för dig som kommer köra de nya bussarna.
De nya bussarna bjuder på en rymligare förarplats med bättre
benutrymme och bättre möjligheter att rotera stolen. De är
också försedda med en ny generation förarstol med knappar på
höger sida.
Instrumentpanelen är enklare och dessutom tydligare än i tidigare bussar. Det senare gäller även skärmen för gröna resan.
Bussarna är försedda med förar-AC och separata klimatzoner
för passagerare och förare.
Du stänger enkelt av- och på bussens fläktar med en knapp, du
behöver alltså inte gå in i menyer för att stänga av fläktarna.
Innerbackspegeln, som är delad i två halvor, är elektiskt inställbar.
Huvudströmbrytaren är placerad inne i bussen.
Alla bussar kan kopplas till ramp för vattenvärme system P8
men är även utrustade med 380V elvärmare och diesel/RME
värmare med tidur.

Mer om Volvo 8900
Det finns 47 sittplatser (plus
tre fällsitsar) i varje buss. Med
stående passagerare är bussen godkänd att ta ombord
totalt 100 personer.
Det finns ett bagageutrymme
för till exempel resväskor, på
höger sida bakom mittdörren.
Varje buss har två skärmar för
resenärsinformation.
Alla bussar är utrustade med
kommunikationssystemet
Rakel (handsfree-funktion).
Samma biljettmaskinsystem
som i dag, kompletterad med
kodläsare.

Automatisk brandsläckare
i motorrummet samt två
manuella brandsläckare i varje
buss.
Materialvalen i bussen gör
den extra lätt att städa.
Bussarna är inte utrustade
med papperskorgar, vi vill att
resenären ska ta med sig sitt
skräp ut från bussen. Vi vill
alltså inte se några plastpåsar
upphängda på armstöden.
Det finns inte möjlighet att ta
med cyklar i de nya bussarna.
Vi jobbar på att ta fram en
generell lösning i denna fråga.

Bekvämt för dig
som kör.
Ny generation förarstol
med rymligare förarplats,
bättre möjlighet att rotera
stolen, tydligare skärm för
gröna resan och enklare
instrumentpanel. De nya
bussarna är också försedda med förar-AC.

