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FÖRORD 
Denna rapport är mitt avslutande moment på Civilingenjörsprogrammet Arkitektur vid 
Luleå tekniska universitet. Arbetet om 30 högskolepoäng har pågått under 20 veckor vår 
och sommar 2010 på uppdrag av Trafikverket. Huvudsyftet har varit att visa på bussens 
lämplighet och ställning och hur den kan bidra till att utveckla kollektivtrafiken och dess 
framtida möjligheter.  

Jag vill rikta ett stort tack till Trafikverket och då speciellt till min handledare Karin Ek-
lund som har tagit sig tid, peppat och varit ett viktigt bollplank under arbetets gång. Vidare 
vänder jag mitt tack mot Charlotta Johansson som handledare för Luleå tekniska universi-
tet. Avslutningsvis vill jag tacka Björn Eklund, Trafikverket, Stefan Eriksson, Östgöta trafik, 
Lars Annerberg, Svenska Bussbranschens riksförbund, Robert Sahlberg, Karlstadbuss och 
Rolf Hedberg, Scania som alla bidragit med information och förståelse via intervjuer. 

 
Lisa Kroon 
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SAMMANFATTNING 
Sveriges samhällsstruktur ger en geografisk spridning vilket kräver goda kommunikatio-
ner. Kollektivtrafiken behövs för att ge staden de resor och transporter som den behöver. 
Vår kollektivtrafik svarar mot behov och krav gällande ett tillgängligt och konkurrenskraf-
tigt resande, minskad mängd utsläpp och ekonomiskt effektiva lösningar.  

Bussen har en nyckelroll i det svenska kollektivnätet. Idag är bussen en del av vår bland-
trafik men möjligheten finns att skapa bussystem lika effektiva och attraktiva som vår 
spårbundna trafik.  

Huvudsyftet för rapporten är att visa på bussens lämplighet, ställning och framtida möjlig-
het att bidra till och utveckla kollektivtrafiken.  

Underliggande syften är att 

- Genom exempel på befintligt förekommande system i Sverige och världen ge 
en samlad helhetssyn av de framgångsfaktorer som varit på de orter där man 
arbetat aktivt med utveckling av busstrafiken. 

- Förstå bussens styrkor och svagheter i jämförelse med övriga existerande kol-
lektiva lösningar.  

- Ge en vägledning i hur man bör gå vidare i planeringen då bussen är vald som 
fordon för att lösa ett kollektivt stråk. 

Rapporten är framtagen utifrån ett svenskt perspektiv och samhällsstruktur. Tanken är att 
visa på hur kunskap gällande BRT (bus rapid transit) och attraktiv kollektivtrafik kan ap-
pliceras och skapa god kollektivtrafik med buss för svenska förhållanden. I rapporten går 
dessa system under namnet högprioriterade bussystem, en beteckning framtagen av Tri-
vector under 1990-talet. Exempel på städer som framgångsrikt arbetat med busstrafik och 
nämns i rapporten är Lund, Linköping, Jönköping, Nantes, Zuidtangent, Eindhoven och 
Curitiba. 

Kollektivtrafiken har en stor betydelse för staden och kan beskrivas utifrån kvalitet och 
kvantitet. Beroende på stadens invånarantal rekommenderas i första hand en tangentiell 
linjestruktur som kompletteras med ett radiellt nät.  

Valet av kollektivt system bör utgå från stadens behov och krav samt färdmedlets förut-
sättningar. Här jämförs bussen som färdmedel och i system mot spårtaxi, tunnelbana, 
pendeltåg och spårvagn utifrån parametrarna nedan och presenteras i informativa tabel-
ler. 

Stadens behov och krav 

 turtäthet 
 miljökrav 
 hållplatsavstånd 
 linjesträckning 

 resandeunderlag 
 utrymme i stadsrummet 
 ekonomi 

Färdmedlets förutsättningar 

 drivmedel 
 emissioner 
 depåbehov 
 tillgänglighet 
 reshastighet 
 störning under byggtiden 
 buller 
 energiförbrukning 
 kapacitet och turtäthet 
 trygghet 

 hållplatsavstånd 
 utrymmeskrav 
 koppling till övrig kollektivtrafik 
 estetik och stadsbyggnad 
 bekvämlighet 
 tid från planering till genomfö-

rande 
 investeringskostnader 
 drift- och underhållskostnader 
 svenska förhållanden 
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Utfallet för bussens ställning presenteras bland annat i en SWOT-analys enligt nedan.  

 

I kapitlet optimering av busslösningar ges avslutningsvis förslag på hur en linje i ett hög-
prioriterat bussystem bör utformas och vilka faktorer som är viktiga att tänka på. Detta 
kapitel ska kunna ses som en handbok. Faktorerna kan var för sig bidra till att även bussen 
i blandtrafik ges ökad framkomlighet, attraktivitet och kan hålla sig inom utsatt ekonomisk 
ram.  

I studiens slutsats konstateras att vi måste våga prioritera kollektivtrafiken på andra 
färdmedels bekostnad. Vidare skapas en attraktiv kollektivtrafik utifrån upplevelsen av 
hela resan. Bussen har potential och kan genom god planering och fordonsutformning 
samverka med övriga färdmedel för ett ökat kollektivt resande. För att de högprioriterade 
bussarna ska kunna konkurrera mot spårbunden trafik krävs att vi låter bussen likt spår-
bundna alternativ vara strukturskapande med fastlagt stråk i stadsplaneringen. 

 

  

S 
Styrkor 

 

 Mer direkt resstruktur för ett 
antal resenärer 

 Möter kapacitetsbehov  

 ”Låg” investeringskostnad  

 Kort byggtid  

 Trygghet: resa ovan mark och 
kontakt med föraren  

 Hela resan, god genomsnittlig 
restid 

 

W 

Svagheter 
 

 Kompromissbar struktur  

 Dagens behov av etanol, biogas 
och diesel  

O 
Möjligheter 

 

 Bidra till levande stadsrum  

 Förändrade drivmedel  

 God koppling till övrig kollektiv-
trafik  

 Skapa lösningar i trafiken inom 
snar tid 

 Längre bussar, mindre bussar 
 

T 
Hot 

 

 Kostnader personal (särskilt antal 
förare)  

 Stagnation på utvecklingssidan av 
drivmedel  
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ABSTRACT 
Swedish urban structure provides a geographical distribution which requires good com-
munications. Our public transport system meets the needs and requirements on an access-
ible and competitive travelling, decreased emissions and economically efficient solutions. 

The bus has a key role in the Swedish public transport system. Today, the buses usually 
work in mixed traffic. It is possible to create a bus system as efficient and attractive as our 
rail traffic. 

The main purpose of this report is to demonstrate the suitability, position and future for 
the bus and the opportunity to contribute and develop public transport.” 

The underlying purpose is 

- By examples of existing systems in Sweden and the world, provide an overall holis-
tic view of the success factors in the places where the development of bus services 
has been worked with actively.  

- Understand the buses strengths and weaknesses in comparison with other existing 
public transports. 

- Give guidance in how to move forward in planning process when the bus is chosen 
as the vehicle for resolving the requirement. 

The report focuses on how the main components of BRT-systems (bus rapid transit) and 
our view of attractive public transport can be applied in a Swedish perspective and urban 
structure. This system goes under the name high-priority bus system, a designation devel-
oped by Trivector in the 1990s. The report includes examples of cities that successfully 
have been working with high priority systems; Lund, Linköping, Jönköping, Nantes, Zuid-
tangent, Eindhoven and Curitiba. 

Public transport has a significant impact on the city and can be described in terms of quali-
ty and quantity. Depending on the city’s population, it is recommended to use a tangential 
route-structure that is supplemented with a radial. 

The choice of public transport system should be based on the city's needs and require-
ments as well as the vehicle conditions. High-priority bus system compares to pod cars, 
subway, light rail and tram on the basis of the parameters below and is presented in in-
formative tables 

The city's needs and requirements: frequency, environmental, space between stops, line 

drawing, sufficient amount of travelers to make the travelling cost-effective, space in ur-

ban areas, economy 

Vehicle conditions: fuel, emissions, require of depot, availability, speed of travelling, dis-
turbance during construction, noise, energy consumption, capacity and frequency, securi-
ty, distance between stops, space requirements, access to other public transportation, aes-
thetics and urban planning, convenience, time from planning to implementation, invest-
ment costs, operation and maintenance costs, Swedish conditions. 
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SWOT analysis has been used to describe the bus position. 

 

The final chapter provides suggestions on how a route in a high-capacity system should be 
designed and what factors that is important to provide a better system. This chapter 
should be seen as a guide. The factors by itself can contribute so that the bus in mixed traf-
fic will have greater accessibility, attractiveness and keep them within the economic 
framework. 

Conclusion of the report tells us that we must prioritize public transport in expense of 
others. An attractive public transport will be provided from ”the whole trip” approach. The 
bus has potential and will together with a good planning and design of vehicles interact 
with other modes of transport for enhanced collective travel. If the high-priority bus 
should be equal to rail traffic, we need to let the bus likewise the rails create structure-
building systems through our cities.  

 

  

S 
Strengths 

 

 More direct route for a number 
of travelers 

 Meet capacity needs 

 Low investment cost  

 Short time of construction 

 Security: travel above ground 
and in contact with the driver 

 The entire trip, good average 
time of travelling 

 

W 

Weaknesses 
 

 Structure failing for compro-
mises 

 Today’s need for ethanol, bio-
gas and diesel.  

O 
Opportunities 

 

 Contribute to the vibrant urban 
space 

 Changes in fuel 

 Good access to other public 
transports 

 Create solutions in traffic in 
near term 

 Longer busses, smaller busses 
 

T 
Threats 

 

 Cost of personnel (especially 
number of drivers) 

 Stagnation in the development 
of fuel. 

 

 



 

ix 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

FÖRORD iv 

SAMMANFATTNING v 

ABSTRACT vii 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ix 

1. INLEDNING 1 

Bakgrund 1 

Syfte 3 

Avgränsning 3 

2. METOD OCH DISPOSITION 4 

Teori 4 

Intervjuer 4 

Analys och tolkning 5 

Källkritik 5 

Disposition 6 

3. STRATEGIER FÖR BUSSTRAFIK 7 

Traditionell buss i blandtrafik 7 

Högprioriterad busstrafik 8 

BRT 8 

Alternativa kollektivtrafiksystem 11 

Städer som framgångsrikt arbetat med busstrafik 12 

Forskning och utveckling av bussen 16 

4. FÄRDMEDELSVAL 20 

Kollektivtrafikens betydelse i staden 20 

Attraktiv kollektivtrafik 22 

Val av kollektivt system 26 

5. BUSSEN, ETT BRA VAL 38 

Sveriges förutsättningar för BRT och högprioriterade bussystem 38 

Analys av bussen som färdmedel 38 

6. OPTIMERING AV BUSSLÖSNINGAR 42 

Linjestruktur 42 

Körfält 44 



 

x 

 

Stationen 45 

Fordonen 47 

Service 49 

Betalsystem 50 

Intelligenta transportsystem 51 

Utformning efter plats och behov 52 

7. SLUTSATSER 53 

Förslag på fortsatta studier 54 

REFERENSER 55 

Skriftliga 55 

Muntliga 57 

BILAGOR 58 

Bilaga 1 - Intervjuunderlag 58 

Bilaga 2 – Exempel och förslag på läsvärda källor 59 

 



 

1 

 

1. INLEDNING 
I detta kapitel framförs rapportens bakgrund, syfte och avgränsningar. 

 

BAKGRUND 

Bussen har en nyckelroll i det svenska kollektivnätet. Hela 75 % av den samlade kollektiv-
trafiken bedrivs med buss vilket innebär 10 % av Sveriges persontransporter.1 

Vårt sätt att leva har ändrats; idag präglas samhällsstrukturen av tjänster, handel, fritids-
intressen m.m. Vår samhällsstruktur ger en geografisk spridning vilket kräver goda kom-
munikationer. Kollektiva ställningstaganden behövs för att staden ska få de resor och 
transporter som den behöver, det är med det viktigt att finna kompletterande åtgärder 
som ger ett tillgängligt resande.2 Inom kompletterande åtgärder återfinns minskad bilan-
vändning såväl som bättre kollektivtrafik och högre nyttjandegrad av sist nämnda. 

Kollektivtrafiken ger tillgänglighet till resande för alla. Officiell definition för kollektivtra-
fik är framtagen av SIKA (Statens Institut för kommunikationsanalys) och lyder ”Kollektiv-
trafik är i förväg organiserade, regelbundet tillgängliga transporter som erbjuds allmänhe-
ten eller en särskild personkrets enligt givna regler.”3 

Behovet och nyttan av kollektivtrafiken skiljer sig åt beroende på en stad eller kommuns 
storlek och struktur. För mindre och mellanstora städer ligger behovet oftast i att nå en 
centrumkärna medan man i de största städerna även är i behov av möjligheten till resor på 
tvären. Turtäthet är en viktig attraktivitetsfaktor hos resenären; för den mindre staden 
betyder det i många fall avgångar med få resenärer medan storstaden har ett stort antal 
resenärer.4 

I svensk stadsplanering och politik går diskussionerna ofta fort från att handla om behov 
till val av färdmedel. Oavsett vilket fordon som ska framföras måste infrastrukturen i sta-
den vara utformad på ett sådant sätt att kollektivtrafikens konkurrensförmåga förbättras. 

Därmed blir valet av vilka färdmedel och fordon som ska användas underordnat valet att 
öka andelen resande med den kollektiva trafiken.5 

Utvecklingen av vår kollektivtrafik måste svara mot en rad olika behov och krav. Dessa är  

- tillgängligt och konkurrenskraftigt resande 
- minskad mängd utsläpp 
- ekonomiskt effektiva lösningar 

I dagens Sverige går bussen oftast i blandtrafik. Runt om i världen har bussystem skapats 
med högre verkningsgrad än vår traditionella buss i blandtrafik. Systemen har uppnått 
goda resultat på parametrar som kapacitet, kostnader, komfort och emissioner.  Resultatet 

                                                             

 

 

 

 
1
 www.transportgruppen.se/85da3d73-2ced-42f2-9ae4-d8c205e730da.fodoc 2010-04-09 

2
 TRAST 2007, Trafik för en attraktiv stad 

3
 SIKA 2010,Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor 2008 

4
 Vägverket 2007, Kollektivtrafiken som medel i Den Goda Staden  

5
 Hedstöm 2004, Attraktiv och effektiv spårvägstrafik 

http://www.transportgruppen.se/85da3d73-2ced-42f2-9ae4-d8c205e730da.fodoc
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skapas genom systemstyrda bussar som går under namn som BRT och högprioriterad 
busstrafik. Grundidén är att skapa ett effektivt bussystem som plockar kvalitéer hos både 
den spårbundna trafiken och busstrafiken. Genom att begrunda och arbeta utifrån de sju 
faktorerna körfält, stationer, fordon, service, linjestruktur, betalsystem och intelligenta 
transportsystem genererar systemen positiva resultat.6  

Rapporten vill visa och undersöka de möjligheter som finns att med buss skapa ett än mer 
effektivt transportmedel som beroende av situation kan jämföras likvärdigt med spårbun-
den trafik. 

TRAFIKVERKETS BEHOV OCH KRAV 

Examensarbetet är skrivet på uppdrag av Trafikverket. Trafikverket har ett trafikövergri-
pande ansvar där man bland annat ansvarar för det regionala vägtransportsystemet samt 
landets järnvägar. Det finns ett behov av en rapport som tar ett samlat grepp och jämför 
bussens kvalitéer mot övriga kollektiva färdsätt.  

Trafikverket har ett tydligt ansvar för kollektivtrafiken på väg. Alla som nyttjar vägtrans-
porttjänster är konsumenter oavsett färdmedel; resenärer i kollektivtrafiken har samma 
rätt att ställa krav som bilisten. Trafikverket ska vidare verka för att stärka kollektivtrafi-
kens konkurrenskraft och att öka nyttjandet av kollektivtrafik hos funktionshindrade. Sek-
torsansvar innebär att verket har ett ansvar att driva utvecklingen inom kollektivtrafiken 
genom att stödja forsknings- och utvecklingsprojekt samt finna överenskommelser med 
andra aktörer inom området. Attraktiv kollektivtrafik skapar miljöanpassat och säkert 
vägtransportsystem.7  

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i 
hela landet. Under det övergripande målet har regeringen satt upp funktionsmål och hän-
synsmål med ett antal prioriterade områden. Målen ska bland annat vara ett stöd och kun-
na inspirera regional och kommunal planering. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transport-
systemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläg-
gande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i 
hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara 
mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De är viktiga aspekter som ett håll-
bart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas så att ingen dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till 
att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.8 

Fyrstegsprincipen är ett sätt att prioritera och arbeta med ovan nämnda behov. Trafikver-
ket har med detta även ett ansvar för kollektivtrafik på väg. Enligt denna princip ska för-
slag till lämpliga lösningar på identifierade problem diskuteras och prövas på ett förut-
sättningslöst sätt med hjälp av 4-stegsprincipen. 

                                                             

 

 

 

 
6
 www.gobrt.org/whatis.html, 2010-04-07 

7 www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Hallbara-resor-och-
transporter/Kollektivtrafik/ 2010-04-07 
8
 www.sweden.gov.se/sb/d/11771 2010-05-05 

http://www.gobrt.org/whatis.html
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Hallbara-resor-och-transporter/Kollektivtrafik/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Hallbara-resor-och-transporter/Kollektivtrafik/
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11771
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Steg 1 Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt  

Först ska sådana åtgärder övervägas och prövas som kan påverka transportbehovet och 
valet av transportsätt.  

Steg 2 Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon 

I ett andra steg prövas åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät. Det 
kan vara åtgärder som styrning, reglering, information, väginformatik och avgiftssystem.  

Steg 3 Begränsade ombyggnadsåtgärder  

I det tredje steget prövas begränsade utbyggnadsåtgärder. Det kan vara breddning, mitt-
räcke, sidoområdesåtgärder, ombyggnad av korsningar och andra förbättringsåtgärder i 
kombination med väginformatikåtgärder.  

Steg 4 Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder  

I det fjärde steget prövas nyinvesteringar i form av omfattande ombyggnader eller bygg-
nationer i ny terrängkorridor.9 

SYFTE 

Huvudsyftet för rapporten är att visa på bussens lämplighet, ställning och framtida möjlig-
het att bidra till och utveckla kollektivtrafiken.  

Underliggande syften är att 

- Genom exempel på befintligt förekommande system i Sverige och utblickar i värl-
den ge en samlad helhetssyn av de framgångsfaktorer som varit på de orter där 
man arbetat aktivt med utveckling av busstrafiken och som finns att läsa i forsk-
ningsunderlag. 

- Förstå bussens styrkor och svagheter i jämförelse med övriga existerande kollekti-
va lösningar.  

- Ge en vägledning av hur man bör gå vidare i planeringen då bussen är vald som 
fordon för att lösa ett kollektivt stråk. 

AVGRÄNSNING 

Arbetet avgränsas till kollektivtrafik med buss. Övriga kollektiva transporter berörs en-
dast för att skapa förståelse och sätta bussen i ett sammanhang. Vidare fokuseras på den 
nya kunskap man har på bussområdet gällande effektivisering med grund i BRT och hög-
prioriterad busstrafik utifrån Svenska förhållanden med fokus på storstaden.  

  

                                                             

 

 

 

 
9 www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Hallbara-resor-och-transporter/Hallbart-
resande/Fyrstegsprincipen/ 2010-05-05 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Hallbara-resor-och-transporter/Hallbart-resande/Fyrstegsprincipen/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Hallbara-resor-och-transporter/Hallbart-resande/Fyrstegsprincipen/
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2. METOD OCH DISPOSITION 
Kapitlet redogör för rapportens disposition och val av metod 

 

TEORI 

Teoridel grundar sig på vad anses vara kravet på teori för en uppsats på mastersnivå; ”Vad 
tycks vara etablerad och dokumenterad kunskap inom ett bestämt område?”10 

Kunskapen har inhämtats ur aktuella böcker, rapporter och hemsidor med fokus på det 
aktuella ämnet. Rapporterna har främst sökts fram i Vägverkets databas samt hos VTI, 
kommuner och konsulter vilka är specificerade på ämnet. 

Sökord för rapporter och hemsidor har varit buss, högprioriterad busstrafik, stombuss, 
BRT, kollektivtrafik, attraktiv kollektivtrafik, transporter, spårvagn, spårtaxi och stadspla-
nering. Dessa har funnits efter sökning på www.google.se.  

INTERVJUER 

Ett sätt att erhålla kunskap är genom intervju. Intervjuer sker utifrån två bestämda ansat-
ser; kvalitativ och kvantitativ. Anledningen till att rapporten grundar sig på den kvalitativa 
ansatsen förklaras i underliggande kapitel ”Valet av ansats och tillvägagångssätt”.  

Den kvalitativa intervjun liknar mer ett samtal mellan intervjuare och intervjuperson än 
en rad frågor och svar. Även om man på förhand har bestämt sig för att ställa ett visst antal 
frågor betyder inte detta att de måste följa en viss ordning eller ens komma upp vid alla 
intervjuer. Speciellt för den kvalitativa intervjun är att kunskapen ökar under den tid in-
tervjuerna pågår; läroprocessen gör att information vi fått vid intervju ett och två kan an-
vändas vid intervju tre. Detta betyder att intervjuernas kvalité kan komma att bli högre 
desto längre i intervjuprocessen vi kommer. 11 

De kvalitativa intervjuerna utförs med ett begränsat antal informanter. Därmed beror kva-
litén på undersökningen i mycket hög grad på informanten. Här är urvalet av intervjuper-
soner en kritisk faktor. Urvalsproblematiken vid kvalitativ intervju är svår att lösa innan 
intervjuprocessen. Vi söker djupkunskap och förståelse, intervjupersonens relevans kan 
ofta inte avläsas förrän efter intervjun. Ofta söker vi hjälp hos informanterna själva gällan-
de urvalsprocessen. ”Snöbollsurval” kallas en typ av urval där informanterna råder eller 
”tipsar” oss om vilka andra vi bör intervjua.12 

  

                                                             

 

 

 

 
10 Grennes, 2005 
11

 Grennes 2005 
12

 Grennes 2005 

http://www.google.se/
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VALET AV ANSATS OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Valet att använda en kvalitativ ansats vid intervjuerna grundar sig på hur rapportens syfte 
skrivits. För att uppnå syftet finns en styrka i samtal med utvalda intervjupersoner med 
insyn i ämnet vilka kan bidra med en djupare förståelse. 

Urvalet av informanter skapades efter tips från anställda på Trafikverket. Vidare skapades 
en personlig uppfattning av relevanta informanter utifrån de texter som ligger till grund 
för teoridelen. Snöbollsurvalet kom att ske med anledning av den insyn och kunskap som 
fanns hos informanterna. I urvalet av informanter krävs en bredd att möta beställar- och 
entreprenadsidan samt kommun och konsulter. De frågeställningar som kommit att ligga 
till grund för intervjuerna ser olika ut beroende på vilket ämne i rapporten som intervjun 
skulle ge bidragande kunskap i. Bilaga 1 redovisar de frågeställningar som intervjuerna 
grundar sig på.  

Genom intervju med Svenska bussbranschens riksförbund skapades en god grundförståel-
se för hur strukturen kring kollektivtrafikplanering och synen på bussen ser ut, ansvar och 
intresse. Genom tips om Karlstad kommun som framstående i kommunplanering och med 
viljan att införa effektiva busslinjer tillkom mer fakta och inspiration. Scanias bussutveck-
ling fick visa på vad fordonssidan kan bidra med då samspelet mellan stadsplanering och 
fordonsfunktion leder till framgång. Den kunskap som framkommit under diskussionerna 
återfinns i vissa delar av rapporten som refererad fakta, i många fall stödjer resonemanget 
och informationen vad som redan framkommit i skriftliga rapporter.   

ANALYS OCH TOLKNING 

Data är på många sätt bärare av fakta, men data måste bearbetas, det vill säga analyseras 
för att fakta ska träda fram i ljuset. Uppfattningen av alla referenser måste betraktas som 
tolkningsunderlag. Även om det för de kvalitativa undersökningarna är svårt att skilja 
mellan analys och tolkning kan det komma att förklaras som här. ”Under analysen måste 
man ha blicken stint fästad på datamaterialet. När man ska tolka resultaten är det minst 
lika viktigt att man lyfter blicken från datamaterialet. Tolkning betyder samtidigt att sätta 
in materialet i en kontext som kan hjälpa oss att avgöra vad som är meningsfullt och vik-
tigt och vad som inte är det. Därför prövar vi vanligen att knyta de upptäckter vi har gjort 
om konkreta sociala fenomen till mer generella utsagor till teori. Det tycks inte finnas nå-
gon form av ”recept” eller metod som bör prioriteras för kvalitativ dataanalys. Målet är 
relativt klart. Man måste ha ordning, överblick och struktur, men vägarna dit är påtagligt 
många, och ingen kan kallas genväg”.13 

KÄLLKRITIK 

Rapporten är ett resultat av ett antal kvalitativa intervjuer samt skrivet material. 

De publikationer som rapporten till stor del baseras på är framtagna på beställning av 
Vägverket och Banverket, internt såväl som externt . Detta kan uppfattas ge en vinklad syn 
på ämnet. Publikationerna källhänvisar till rapporter utförda i andra länder, på universitet 
och hos kommuner. Jag har tagit del av en stor andel av de hänvisade källorna och anser 
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därmed att den kunskap jag har tillgodogjort mig ger en god bild av läget, kunskapen och 
problematiken. 

Stora delar av materialet kommer i elektroniskt format, det vill säga hämtat på internet. 
Med källor från internet finna alltid en risk. Jag anser dock att källorna är tillförlitliga då de 
kommer från stora koncerner, intresseorganisationer, kommuner och departement. 

DISPOSITION 

Rapportens huvudsyfte är att visa på bussens lämplighet, ställning och framtida möjlighet 
att bidra till och utveckla kollektivtrafiken. Som syftet är skrivet anses rapporten bidra 
med ett nyhetsvärde framför att komma med specifika resultat. Därmed är resultatet dif-
fust.  

Dispositionen är således den att efter inledande- och metodkapitel följer fem kapitel inne-
hållande sammanvävd teori och resultat. 

Strategier för busstrafik redovisar den kunskap som anses vara etablerad och dokumen-
terad inom det bestämda området; ett antal strategier vid användandet av buss samt ex-
empel från städer som utarbetat framgångsrika system utefter tänket med BRT och hög-
prioriterad busstrafik samt hur framtiden med buss ser ut utifrån forskning och utveck-
ling. 

Färdmedelsval utreder vad som anses attraktivt med kollektivtrafik och hur man uppnår 
det. Bussen jämförs mot övriga kollektiva transportmedel. 

Bussen, ett bra val utgår från föregående kapitel och visar på när bussen är ett bra val 
och vilken potential som finns på utvecklingssidan. Här fokuseras på bussystem med stan-
dard som representerar högprioriterad busstrafik och BRT.  

Optimering av busslösningar ska kunna läsas som en handbok. Kapitlet reder ut vilka 
krav som bör ställas på en linjes utformning och funktion utifrån vad som anses vara at-
traktiv kollektivtrafik samt de 7 faktorer som BRT byggs upp runt.  

Slutsatser redovisar intressanta vinklar från rapporten. Vidare sammanfattas de upptäck-
ter som gjorts, vissa med en personlig reflektion. 
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3. STRATEGIER FÖR BUSSTRAFIK 
I detta kapitel redovisas kunskap som anses vara etablerad och dokumenterad inom området 
kollektivtrafik med buss; ett antal strategier vid användandet av buss samt exempel från 
städer som utarbetat framgångsrika system utefter tänket med BRT och högprioriterad 
busstrafik. En inblick ges i hur framtiden med buss ser ut utifrån forskning och utveckling. 

 

Bussens historia är 400 år gammal. Under 1600-talet började den första organiserade 
formen av resande som kan liknas vid busstrafik. 1899 kom den första motorbussen in i 
bilden.14 Bussen har alltid haft en nyckelroll i den svenska kollektivtrafiken. Hela 75 % av 
den samlade kollektivtrafiken bedrivs idag med buss vilket är 10 % av Sveriges person-
transporter.15 
När man talar om kollektivtrafik brukar man dela in den i två huvudgrupper; allmän och 
särskild kollektivtrafik. Den allmänna kollektivtrafiken, vilken beaktas här kan alla nyttja 
och erbjuder resmöjligheter utefter exempelvis tidtabell. Trafiken kan vara linjelagd, ha 
anropsstyrda linjeavvikelser, anropsstyrda avgångar eller vara helt anropsstyrd. Särskild 
kollektivtrafik är trafik som samhället enligt lag är skyldig att anordna och betala för men 
som endast vissa grupper har rätt att använda. I begreppet särskild kollektivtrafik ingår 
skolskjutsar, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.16 Vanligen delas kollektivtrafiken 
även in i lokal, regional och interregional kollektivtrafik beroende på hur långa resor som 
transportutbudet främst är avsett för. 

I vår allmänna kollektivtrafik nyttjades bussen till att gå enligt traditionell basis i blandtra-
fik. Efterhand har människors behov förändrats och busstrafiken kommit att utvecklats. 
Man har helt enkelt funnit metoder och system som gjort busstrafiken mer skräddarsydd 
beroende på vilka krav och behov som krävts. Idag talas det ofta om tre former av busstra-
fiksystem med en otalig mängd varianter; traditionell busstrafik i blandtrafik, högpriorite-
rad busstrafik och BRT.      

TRADITIONELL BUSS I BLANDTRAFIK 

Bussen förekommer oftast i det vi kallar blandtrafik. Här framförs bussen på körbanor 
tillsammans med övrig trafik. I denna form är busstrafiken småskalig och dess karaktär av 
trafiksystem svag. Bussen är hela tiden beroende av flödet i övrig trafik. Exempel på detta 
är framkomlighet med reshastighet som följd. Stationerna utefter den traditionella buss-
linjen kan vara allt ifrån en enkel stolpe till större hållplatser och terminaler och återfinns 
i tätortstrafik oftast med ett avstånd från varandra på 300 till 600 meter.17 I många städer 
återfinns ett stomnät vilket kompletteras med ett utgrenande lokalnät.  

                                                             

 

 

 

 
14

 www.sl.se/templates/Page.aspx?id=1628 2010-05-03 
15

 www.transportgruppen.se/85da3d73-2ced-42f2-9ae4-d8c205e730da.fodoc 2010-04-09 
16

 Elvingson 2005, Bättre Kollektivtrafik 
SIKA 2010, Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor 2008 
17

 Trivector 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiken  

http://www.sl.se/templates/Page.aspx?id=1628
http://www.transportgruppen.se/85da3d73-2ced-42f2-9ae4-d8c205e730da.fodo
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HÖGPRIORITERAD BUSSTRAFIK 

Högprioriterad busstrafik är Trivectors beteckning på en förenklad version av BRT. Här 
följer man devisen ”tänk spårvagn - kör buss”. Principen lanserades av PG Andersson i 
början av 1990-talet och slog snabbt igenom.18 

Bakgrunden till att prioritera busstrafiken återfinns i behovet av ett system med högre 
krav på framkomlighet, punktlighet och attraktivitet än vad som kan uppnås i fall där bus-
sen blandas fullt ut med övrig trafik.19  

Som svar mot behoven eftersträvar man ett system där bussen framförs utefter en gen 
linjedragning med eget körfält på delar av eller på hela sträckan.  Bussen ges förtur med 
hjälp av signalprioritering och stannar på ett färre antal stationer än de lokala nät vi är 
vana vid, med buss i blandtrafik. Detta i kombination med direkt på- och avstigning längs 
gatan gör systemet effektivare. Det är av stor vikt att systemet håller samma linjesträck-
ning alla veckans dagar med hög turtäthet och stor kapacitet.20  

Då antalet hållplatser, och med det underförstått antal stopp, bidrar till den totala reshas-
tigheten rekommenderas att stationerna ligger på ett avstånd på 400-800 meter från var-
andra. I jämförelse mot det traditionella systemet ökar inte fordonens kapacitet, däremot 
ökar systemets kapacitet genom ökad framkomlighet.21 

I Frankrike och Nederländerna används bussprioriterade åtgärder ibland medvetet som 
en del i att minska framkomligheten för biltrafiken. Här tas vägyta från bilarna och ges till 
bussarna.22 

I Sverige finns koncept med högprioriterad busstrafik i ett antal städer; Gävle, Göteborg, 
Jönköping, Linköping, Malmö, Stockholm och Örebro.  Systemen har utformats i olika grad 
av effektivitet och med inriktning mot olika lösningar. Dessutom går dessa under olika 
namn. Ett ofta förekommande namn är stombuss. 

BRT 

BRT- ”bus rapid transit” är den extremaste versionen av högprioriterad busstrafik. Man 
brukar säga ”tänk tunnelbana – kör buss”. BRT tog sin start i Latinamerika på 1970-talet. 
Hög befolkningstillväxt i stadskärnorna ställde extrema krav på kollektivtrafikförsörjning-
en. Utfallet blev BRT, ett metrosystem i marknivå.23  

Syftet med BRT är att plocka kvaliteterna som den spårbundna tunnelbanan har samtidigt 
som man sparar pengar genom att nyttja flexibla bussar i redan existerande alternativt 
nyskapad infrastruktur med låga investeringskostnader i jämförelse mot spårbunden tra-
fik.  

                                                             

 

 

 

 
18

www.trivector.se/trivectorfoeretagen/trivector_traffic/produkter_tjaenster/kollektivtrafik/hoegpriorit
erad_busstrafik  2010-04-12 
19

 Trivector 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiken 
20

www.trivector.se/trivectorfoeretagen/trivector_traffic/produkter_tjaenster/kollektivtrafik/hoegpriorit
erad_busstrafik/ 2010-04-12 
21

 Trivector 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiken 
22

 Trivector 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiken 
23

 Trivector 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiken 

http://www.trivector.se/trivectorfoeretagen/trivector_traffic/produkter_tjaenster/kollektivtrafik/hoegprioriterad_busstrafik
http://www.trivector.se/trivectorfoeretagen/trivector_traffic/produkter_tjaenster/kollektivtrafik/hoegprioriterad_busstrafik
http://www.trivector.se/trivectorfoeretagen/trivector_traffic/produkter_tjaenster/kollektivtrafik/hoegprioriterad_busstrafik/
http://www.trivector.se/trivectorfoeretagen/trivector_traffic/produkter_tjaenster/kollektivtrafik/hoegprioriterad_busstrafik/
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BRT är ett begrepp som ibland missbrukas. Detta leder till en glidande skala av identitet 
och kvalitet. Genom att använda standardnivåer anger man vad som bör uppfyllas inom 
olika områden för att systemet skall ses som ett BRT-system.24 

För BRT förordas separata bussgator, prioritet i signalreglerade korsningar och raka linje-
dragningar med få stationer på rekommenderat avstånd av 500-1200 meter. Stationerna i 
sin tur är utformade likt tunnelbanans; biljetten är köpt redan innan så processen med på- 
och avstigande går fort. Systemet ska ha eget utrymme i vägrummet för att kunna hålla 
uppe hastigheten och antalet turer ska hållas högt. Till detta finns speciellt utformade bus-
sar med dörrar på två sidor för snabbare på- och avstigning och med den tekniska utrust-
ning som krävs för exempelvis signalreglering och styrning vid busstationen.25 

Uttrycket BRT nyttjas i Nordamerika medan man i Europa och Australien ofta använder 
benämningar som Busway och Quality bus. BHLS, buses with a high level of service är en 
fransk/europeisk version av BRT som passar i europeiska stadsmiljöer.26 

System av typen BRT återfinns runt om i världen; 37 städer i Nordamerika, 14 städer i 
Sydamerika, 21 städer i Asien, 16 städer i Europa samt i ytterligare ett antal städer runt 
om i världen.27 

HUVUDKOMPONENTER FÖR BRT-SYSTEM 

BRT-systemet konstrueras utifrån ett antal huvudkomponenter vilka kan se något olika ut 
beroende av källa. Bus Rapid Transit Policy Center, USA utgår från 7 huvudkomponenter; 
körfält, station, fordon, service, linjestruktur, betalsystem och ITS (intelligenta transport 
system)28 Förstudien KTH (2009) utgår från 6 huvudkomponenter; körbana, stationer, 
fordon, biljettförsäljning, ITS och trafik- och handlingsplan. Sammantaget ser systemet ut 
som nedan. 

1. Körbana  
- Bussen nyttjar i första hand egen körbana alternativt fält. Blandtrafik kan godkän-

nas i lågtrafikerade miljöer i linjens ”ändar”.  
- Linjesträckningen ska vara rak och tydlig samt medge medelhastigheter på minst 

20-35 km/h. 
- Körbanan får gärna urskilja sig i material eller färg för att tydliggöras i stadsrum-

met. 
2. Stationen 

- Stationen utformas för att passa in och integreras i staden och resterande trafiksy-
stem. Placera därmed station där byten till övriga trafiksystem kan göras. 

- Stationsutformningen skall bidra till kortare restider genom att minimera tiden vid 
ombordstigning.  

- Stationen är lättorienterad och tillhandahåller god och lättillgänglig information 
till resenärerna om priser, avgångstider, avgångsplats osv.   

- Stationerna placeras på relativt långa avstånd från varandra; 500-1200 meter. 
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 Trivector 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiken 
25

 www.bhls.eu/IMG/pdf/What_is_BRT_Kottenhoff.pdf 2010-04-07 
26

 Trivector 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiken 
27

 Trivector 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiken 
28

 www.gobrt.org/whatis.html 2010-04-07 

http://www.bhls.eu/IMG/pdf/What_is_BRT_Kottenhoff.pdf%202010-04-07
http://www.gobrt.org/whatis.html%202010-04-07
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3. Fordonen 
- Fordonen ska vara moderna, komfortabla, tysta och rena. 
- De ska vara utformade för snabb på- och avstigning och ge god tillgänglighet för 

alla.  
- Fordonen ska ge hög kapacitet 
- Systemets tydlighet skapas genom profilering och genomtänkt design. 
- Bränsle; sträva mot ett hållbart val som minimerar utsläppen.  

4. Service gentemot resenär 
- Systemet ska ha hög turtäthet och kapacitet (upp till 35000 resenärer per riktning 

och timme). 
- Fasta avgångstider alla veckans dagar under alla dygnets timmar. 
- Lättorienterade kartor 
- Realtidssystem på stationer 

5. Linjestruktur  
- Linjens rutt ska vara logiskt placerad 

med rak dragning. 
- Stationer placeras för snabba på- och av-

stigningar vid genomtänkta platser. 
- Linjen ges full prioritet gentemot övrig 

trafik.  
- Karta över strukturen ska vara lika lätt-

läst som tunnelbanekartan.  
- Hela linjen skall följa konsekvent identi-

tet (station, fordon, skyltning) 
6. Betalsystem 

- Biljett införskaffas och godkänns innan 
påstigning (efterlikna tunnelbanans spärr-
linjer). 

- Smartcard eller liknande system är att re-
kommendera för snabb och effektiv betal-
ning. 

7. ITS, Intelligenta transportsystem 
- Signalprioritering; full prioritet gentemot övrig trafik. 
- Kommunikationssystem 

o Realtidssystem 
o Rullande information ombord på fordonen och på stationer 

- Säkerhetssystem 

  

Figur 1 Stiliserat exempel på stadsbusstrafik 
med korta hållplats- och gångavstånd jämfört 
med tunnelbanans långa stations- och gång-
avstånd. KTH 2009 
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ALTERNATIVA KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM 

Spårtaxi, stadsspårvagn, tunnelbana och pendeltåg är de alternativa kollektivtrafiksystem 
som bussen jämförs med i efterföljande kapitel. Nedan ges en kort definition av vad man 
menar för de olika systemen.  

SPÅRTAXI 

En spårtaxi är ett förarlöst spårbundet fordon med 
samma storlek som en vanlig bil. Spårbilen åker på ett 
nätverk av högbanor. Fordon kommer liksom en hiss 
när man trycker på "hit"-knappen, och där man sedan 
knappar in adressen dit man vill åka. Spårtaxin erbju-
der en individuell resa där man själv väljer ressällskap. 
Spårtaxin kallas även spårbil, pod car och PRT (perso-
nal rapid transit).29 

STADSSPÅRVAGN 

Stadsspårvagnen är spårvagn utformad för stadsmiljö 
med uppgiften att transportera utefter en fast linje en-
ligt fastlagd tidtabell. I stadsmiljön kan spårvagnen ta 
sig fram i stadstrafik alternativt framföras på egna ytor. 
Spårvagnen tar sig fram på spår, oftast integrerade i 
gatan. Vagnen försörjer sig vanligast på ström vilket 
den får genom luftledningar. Vid av- och påstigning 
öppnas alla vagnens dörrar mot stationen vilket mins-
kar tiden för på- och avstigningsprocessen. 30 

TUNNELBANA 

Tunnelbanan, även kallad metro, är det transportmedel 
som har störst kapacitet. Ofta byggs banorna under jord 
för att skapa korta och snabba förbindelser mellan sta-
tioner. Tunnelbanan går på spår och matas med ström 
från ledning invid spårrälen. Tunnelbanan kan antingen 
köras med förare eller automatiskt utan förare. Syste-
met är slutet med biljettkrav för att entra stationen. Vid 
på- och avstigning kan resenärer nyttja alla tågets 
dörrpar, vilket bidrar till ökad effektivitet vid på- och 
avstigning31 

 

                                                             

 

 

 

 
29

 www.podcar.org/podcar/Vad/definitioner.htm 2010-04-30 
30

 Trivector Traffic 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiken 
31

 Trivector 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiken 

Figur 2 Alternativa kollektivtrafiksy-
stem; spårtaxi, spårvagn, tunnelbana, 
pendeltåg 

http://www.podcar.org/podcar/Vad/definitioner.htm%202010-04-30
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PENDELTÅG 

Pendeltågen trafikerar linjer med längre avstånd mellan stationerna. Tågen är lämpade för 
högre hastigheter och färre inbromsningar. Pendeltåget får ström likt de konventionella 
tågen och spårvagnarna; via luftledningar.  

STÄDER SOM FRAMGÅNGSRIKT ARBETAT MED BUSSTRAFIK 

Det finns ett stort antal städer som arbetar frekvent och framgångsrikt för att utveckla och 
finna system av typerna högprioriterad busstrafik och BRT. I Sverige har man i dagsläget 
många städer som arbetar målinriktat mot högprioriterade system. 

I Sydamerika finns de BRT-system som kan kallas ”riktiga”. Mest känt är Curitiba, Brasilien 
och Bogota i Colombia. Systemen är byggda i städer med mycket breda gator vilket är en 
stor olikhet mot den europeiska staden.32 Kina och USA men främst Frankrike och Holland 
är de länder som utvecklat BRT och liknar Sverige vad gäller resandebehov, befolknings-
mängd och stadsstruktur.  

LUND 

Lund med trafikhuvudmannen Skånetrafiken arbetar starkt med att öka kollektivtrafikens 
attraktionskraft med anledning av dess viktiga del i den hållbara staden. Stadsbussarna 
drivs på gas och ges på delar av sträckan företräde framför bilen genom separata körfält. 
Systemet består av 6 huvudlinjer vilka alla går via Lund C och trafikeras alla dagar, dygnet 
runt.33  

Hos Skånetrafiken kan man nyttja reseplanerare som nås via internet eller direkt i mobi-
len. Betalsystemet består av periodkort, ett kort man kan ladda med pengar alternativt 
köp av engångsbiljetter. Biljetter köps och laddas i automat på hållplatser, hos Skånetrafi-
kens kundcenter och hos återförsäljare.34  

LUNDALÄNKEN 

I kollektivtrafiksammanhang är Lund mest känt 
för den populära linjen Lundalänken. Lunda-
länken är ett sex kilometer långt stråk från cen-
trala Lund till Sandbyvägen via stadens största 
arbetsplatser, universitetssjukhuset, Lunds 
tekniska högskola, Ideon och Ericsson i 
Brunnshög. Länken trafikeras av två regionbus-
sar och två stadsbussar. Under rusningstrafik 
går idag en buss var femte minut. Under största 
delen av resan färdas bussarna på bussled, för-
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 Trivector 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiken 
33

www.lund.se/Global/F%c3%b6rvaltningar/Tekniska%20f%c3%b6rvaltningen/busskartaLiten.htm?epsla
nguage=sv 2010-04-16 
34

 www.skanetrafiken.se 2010-04-16 

Figur 3 Lundalänken vid Kårhuset, Trivector 
2008:26, ver 1.0 

http://www.lund.se/Global/F%c3%b6rvaltningar/Tekniska%20f%c3%b6rvaltningen/busskartaLiten.htm?epslanguage=sv
http://www.lund.se/Global/F%c3%b6rvaltningar/Tekniska%20f%c3%b6rvaltningen/busskartaLiten.htm?epslanguage=sv
http://www.skanetrafiken.se/
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beredd för att kunna byggas om till spårtrafik.35 Länken har bidragit till snabba och be-
kväma transporter för drygt 25000 resenärer per dygn. På ett antal av hållplatserna finns 
realtidsvisning av busstiderna.36  

LINKÖPING 

År 2005 gjordes en översyn av Linköpings målpunkter och boenden. Utfallet blev ett nytt 
stomlinjenät bestående av tre linjer. Linjerna kompletteras av servicelinjer. Stomlinjenätet 
har bidragit till en ökad turtäthet med avgångar var tionde minut. Införandet av stomlinjer 
är en del i projektet LinkLink.37 LinkLink är ett projekt där nya kollektivtrafikstråk skapas 
med fokus på tillgänglighet, regional utveckling och kat kollektivtresande.38 

Östgötatrafiken utvecklar på uppdrag av landstinget samtidigt ett regionalt nät mellan 
tätorterna i Linköping, Norrköping, Finnspång, Åtvidaberg, Mjölby och Motala. Anledning-
en är ett ökat behov av regionalt resande. Lösningen är dubbeldäckare och fler avgångar. 
Antalet hållplatser utefter vägen har minskat något till fördel för kortare restid. På sträck-
orna finns realtidssystem på hållplatserna. Framöver försöker man planera och skapa cen-
trala knythållplatser där goda möjligheter ska ges att byta mellan cykel, bil och buss.39  

JÖNKÖPING 

I juni 1996 startade det system som kallas CityBussarna i Jönköping. Åtgärderna har ge-
nomförts i ett paket för både bussar och bilar. Genom en trafiksanering i centrum kom 
möjligheten till ett avancerat bussystem med hög prioritet för bussarna, samtidigt gav ett 
förbättrat stomvägnät ökad framkomlighet för bilarna. Där de båda systemen möts är mål-
sättningen planskilda korsningar. Bussystemet, med egna bussleder, signalprioritering i 
korsningar osv. byggdes enligt spårvägsprinciper och gör det till ett avancerat bussystem. 
Man har idag en medelhastighet på 25km/h i jämförelse mot tidigare 20km/h. Från början 
bestod systemet av 2 stomlinjer. Med en positiv ökning med 10 % var man tvungen att öka 
turtätheten för att besvara efterfrågan. Sommaren 2001 byggdes systemet ut med ytterli-
gare en stomlinje. Satsningen har gett samhällsnytta som tidsvinster för bussar och bilar, 
miljövinster och trafiksäkerhetsvinster. Dessutom har man lyckats skapa bättre standard 
med pågående arbete på bl.a. hållplatserna som förhöjd kantsten och realtidsinformation 
samt lägre biljettpriser för resenärerna. 10 år efter införandet av stomlinjerna har man 
inte ansett linjeändringar som nödvändiga. Man skulle därmed kunna anse målet om det 
stabila bussnätet som motsvarar spårvägens stabilitet som uppnått.40  

Citybussarna med röd, gul och grön linje går var 20:e minut och kompletteras med ett an-
tal lokallinjer. Stomlinjerna tillsamman med ett stort antal av de lokala linjerna utgår från 
Juneporten ovanför Resecentrum/Turistbyrån i centrala Jönköping.41  

                                                             

 

 

 

 
35

 www.skanetrafiken.se/templates/InformationPage.aspx?id=20090&epslanguage=SV 2010-04-16 
36

 www.trivector.se/fileadmin/uploads/Traffic/Artiklar/lundalanken.pdf 2010-04-16 
37

 Eriksson, Östgöta trafik 2010-04-16 
38

www.linkoping.se/sv/Trafik-resor/Trafik-och-gata/Trafikplanering/LinkLink--nytt-kollektivtrafikstrak/ 
2010-08-30 
39

 Eriksson, Östgöta trafik 2010-04-16 
40

 Trivector 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiken 
41

www.jonkoping.se/vanstermeny/resa/ijonkoping.4.272b7d6e109e501462f800010259.html 2010-04-
12 

http://www.skanetrafiken.se/templates/InformationPage.aspx?id=20090&epslanguage=SV
http://www.trivector.se/fileadmin/uploads/Traffic/Artiklar/lundalanken.pdf
http://www.linkoping.se/sv/Trafik-resor/Trafik-och-gata/Trafikplanering/LinkLink--nytt-kollektivtrafikstrak/
http://www.jonkoping.se/vanstermeny/resa/ijonkoping.4.272b7d6e109e501462f800010259.html
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Jönköpings länstrafik erbjuder Resekortet vilket gäller på all tätortstrafik, länsbussar och 
Krösatåget. Kortet kan laddas med reskassa alternativt nyttjas som periodkort. Man kan 
även använda biljett per sms.42 

NANTES, FRANKRIKE 

I november 2006 startade BRT-linjen BusWay, linje 4 i Nantes. Linjen går mellan de södra 
stadsdelarna och centrum. Bussbanan har till störst del sin plats i mittläge, gatuutrymme 
som tagits från biltrafiken. Den tidigare fyrfältiga vägen har idag utformats med ett körfält 
i vardera riktningen för bilister, breda gång- och cykelbanor och BusWay i mitten. Här 
fanns ett syfte att samtidigt minska biltrafiken genom att minska gatukapaciteten. Färdvä-
gen är 7 km lång och innehar 14 hållplatser på ett genomsnittligt avstånd om 500 meter. 
Linjen är helt separerad från övrig trafik så när som på några hundra meter i linjens ändar. 
Biljett för resan gäller tur och retur till stadens centrum. På linjen råder 4-minuters trafik i 
rusningstid, 6 minuter i lågtrafik. Medelhastigheten är 21,2 km/h. Passagerarantalet ligger 
på ca 25 000 passagerare per dag.43  

 

ZUIDTANGENT, AMSTERDAM HOLLAND 

Zuidtangent, södra Amsterdams ytterområde 
är ett expansivt område där företagande och 
bostäder växer med planer på att bygga 15 000 
nya bostäder. Amsterdam har som många 
andra stora städer goda kvaliteter med kollek-
tivtrafik radiellt mot Amsterdams centrum. 
Projektet med BRT-linjen förbättrar de tangen-
tiella förbindelserna med övriga ytterområden.  

Linjerna består av buss på egen led med priori-
tet i korsningar. Man ser även till att hålla högt 
turintervall. Detta medför att medelhastigheten 

                                                             

 

 

 

 
42

 www.jlt.se 2010-04-20 
43

 Trivector Traffic 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiken 

Figur 6 Nantes, Frankrike; gestaltning vid håll-
plats, Trivector 2008:26 ver 1.0 
 

Figur 5 Bussled och station för BRT i Zuidtang-
ent, Holland 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.ph
p?t=271818&page=3 

Figur 4 Nantes, Frankrike; efter införandet av 
BusWay, Trivector 

http://www.jlt.se/
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Figur 7 BRT-systemet Phileas, Eindhoven, 
Holland 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phil
eas-bus-Endhoven.jpg 

blir 40 km/h inklusive stopp och korta bytes- och väntetider. Gemensamt bidrar systemets 
kvalitéer till högre nyttjandefrekvens per fordon, attraktivitet genom pålitlighet och 
snabbt resande. Busslederna håller hög standard vilket möjliggör för konvertering till 
spårvagnstrafik i framtiden. Man räknar med att systemet ska bidra med en resandeök-
ning på 2-5 gånger samt ett minskat nyttjande av bil.44   

Linjens hållplatser är arkitektritade med intressanta och individuella utformningar. Håll-
platserna är 30 cm högre än gatunivå vilket ger ett plant insteg med låggolvbuss.45  

EINDHOVEN, HOLLAND 

2004 infördes BRT-systemet Phileas i Eindhoven. Hela systemet togs i bruk som en proto-
typ vilken kom att utvecklas under ett år av tester. Phileas BRT-system består av tre hu-
vudkomponenter:46  

1. Separat körfältet med elektronisk vägledning 

För optimal prestanda drivs linjen enligt en 
särskild rutt där man integrerat en särskild 
elektronisk vägledning som gör att fordonet 
fungerar automatiskt. Och obehindrat av öv-
rig trafik.  

2. Moderna funktionsanpassade fordon 

Fordonens design bidrar till att skapa en 
image av ett innovativt avancerat transport-
system. Fordonen är utrustade med ett hy-
briddriftsystem vilket ger möjlighet att fär-
das tre kilometer utan utsläpp. Genom detta 
uppnår man en linje fri från utsläpp i stads-
kärnan och i stadstunnlarna. För god tillgäng-
lighet nyttjar systemet låggolvbussar medan 
plattformarna är högre än den vanliga busshållplatsen. Resultatet är ett avstånd på 5cm 
mellan fordon och plattform vilket anses hinderfritt för rullstol och barnvagn.  

3. Åtgärder för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv 

Alla hållplatser är modernt designade med vindskydd och bänk, karta med avgångsti-
der samt realtidsinformation. Passenger Information System är elektronisk information 
om tidtabeller, avgångstider och eventuella förseningar via internet, i affärer och på te-
atrar.  

2006 exporterades konceptet Phileas till den franska staden Douai, där går det under 
namnet ”Le Tram”. 

  

                                                             

 

 

 

 
44

 Trivector Traffic 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiken 
45

 Johansson 2008, Persontransporter i långa banor 
46

 www.connectedcities.eu/showcases/phileas.html 
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CURITIBA, BRASILIEN 

Curitiba har planerats utifrån ett antal stråk. Fem av stråken trafikeras med BRT-system. 
Planer gällande strukturen lades redan 1943. 1965 togs beslut om en ny Master plan. Här 
ingick kollektivtrafiken genom utveckling av stråk för bostäder och industri. 47 Bussarna i 
systemet är dubbelledade och framförs i egna körfält i mitten av de stora motorlederna. 
Hållplatserna är anpassade för funktionshindrade och utformade likt cylindrar. Systemet 
kan idag transportera 22 500 passagerare per timme och riktning i högtrafik. Systemet 
används av 85 % av stadens invånare. Användandet sjunker emellertid vilket tros bero på 
ökad tillgång till egen bil.48  

FORSKNING OCH UTVECKLING AV BUSSEN 

En fungerande kollektivtrafik står på fundamenten turtäthet och framkomlighet.49  

Bussen kommer även fortsatt att ha en stark roll. I diskussionen om valet mellan BRT och 
spårbundet alternativ talas det ofta om kapacitet som bussens negativa faktor. Svenska 
bussbranschens riksförbund ser istället bussens kapacitet som en styrka värd att använda 
som huvudargument.50  

DRIVMEDEL 

För att göra bussen mer eftertraktad, än mer effektiv och miljömässigt korrekt måste det 
ske en utveckling på drivmedelssidan. Här är utvecklingen på gång men har en bit kvar. I 
dagens busspark är dieselmotorn med diesel som drivmedel det allra vanligaste.  

Scania arbetar med att implementera biobränslen i dieselmotorerna vilka i sin tur är mer 
effektiva med låg bränsleförbrukning.51 Etanol är det idag vanligaste biobränslet med hög 
utvecklingspotential. För framtiden vore det önskvärt och möjligt att framställa etanol på 
restprodukter. Parallella projekt pågår för att finna goda hybridlösningar.52  

                                                             

 

 

 

 
47

 KTH 2009, Bus Rapid Transit 
48

 KTH 2009, Bus Rapid Transit 
49

 Annerberg Svenska bussbranschens riksförbund, 2010-05-28 
50

 Annerberg Svenska bussbranschens riksförbund, 2010-05-28 
51

 www.scania.se/bussar/miljo/alternativa-branslen 2010-06-03 
52

 Hedberg Scania 2010-06-23 

Figur 8 Curitiba, Brasilien; dubbelledad buss vid cylinderformad hållplats,  
www.wikiwak.com/image/Bus+Stops+3+curitiba+brasil.jpg 

http://www.scania.se/bussar/miljo/alternativa-branslen
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Volvo har presenterat parallellhybridbussar där en mindre förbränningsmotor samverkar 
med en elmotor där bromsenergin tas tillvara. Elmotorn är så pass stark att den ensam 
kan accelerera bussen till trafikfart, dieselmotorn kan med det stängas av vid hållplatser 
och trafiksignaler vilket sänker bränsleförbrukningen och ger lägre emissioner och ljudni-
vå. Hybridlösningen ger upp till 30 procent lägre bränsleförbrukning än dagens dieselbus-
sar.53 

I Shanghai, Kina finns ett system där Volvos bussar går på elektricitet. Vissa är försedda 
med superkondensatorer vilka snabbladdas vid hållplatserna med hjälp av kopplingar i 
taket. En andra variant är utrustad med batterier med en kapacitet på 3 timmars körning 
innan de måste bytas ut. Bytet sker snabbt till ett nyladdat batteri vid ändhållplatserna.54 

I Korea pågår försök där bussen ges energi via induktionsledningar under mark. Systemet 
kan inte anses optimalt som det är utformat idag då energiförlusterna är stora.55 

Ecodriving; att förändra körsättet minskar energiförbrukningen oavsett drivmedel. Scania 
räknar med att man kan uppnå en minskning av energibehovet med i snitt 10% vid Ecod-
riving. Vid införandet av Ecodriving i Singapore uppnåddes en minskning av 27,5%.56  

FORDON 

De spårbundna fordonen har länge getts design utformat för en viss stad. Så har det inte 
sett ut på bussidan. Anledningen till detta kan finnas i att bussen helt enkelt inte krävt 
någon image i blandtrafik samtidigt som investeringskostnaden per fordon är mycket läg-
re för bussen. Man har helt enkelt kostat på sig design när man investerat i en dyr spår-
vagn men ej vid inköp av bussar. Behovet i att ha en igenkännlighet och image hos högpri-
oriterade bussystem gör att designen har tilltagit även på dessa fordon. I bland annat 
Frankrike specialbeställs fordon med egen design och invändig komfort för mer ljus, lufti-
gare möblering och större dörrpar för ett resande som liknar de spårbundna fordonen.  

Till BRT-systemen i Sydamerika levereras bussar med högt golv, utformningen är billigare 
än låggolvbussen. Dock kräver denna utformning specialutformade stationer; bussen är 
helt enkelt endast utformad för denna linje. I Europa dominerar efterfrågan på låggolvbus-
sen i de högprioriterade systemen.   

Krav på bussens tekniska system ökar hela tiden. Idag skickar bussarna information för att 
trafikledning och trafikanter ska kunna bevaka och delges information om trafikläge, antal 
resenärer, avgångstider, namn på nästa stopp osv.  

Fordonen är en stor del i hur man får resan att gå fram på ett mjukt sätt. Här arbetas det 
exempelvis med att finna rätt bredd mellan hjulen, skapa mjuka accelerationer och fjäd-
ringssystem.57  

  

                                                             

 

 

 

 
53

 Volvobussar företagsrepresentation RSP 84252.08.02 
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 http://212.181.8.238/webbplatser/vbeb/default.aspx 
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 Hedberg, Scania 2010-06-23 
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 Hedberg, Scania 2010-06-23 
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 Hedberg, Scania 2010-06-23 
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PLANERING 

Som nämnts är framkomlighet ett fundament för fungerande kollektivtrafik. Bussens 
framkomlighet måste ske på bekostnad av annan trafik. Idag försöker man prioritera alla 
färdmedel, med utfallet att inget i slutändan prioriteras. Ett enhetligt budskap från buss-
branschen tyder på att man måste ta plats från bilen.  

I Karlstad har man skapat en unik struktur där kommunen står för kollektivtrafiken. Kol-
lektivtrafiken ingår i stadsbyggnadsförvaltningen vilka arbetar med detaljplaner, bygglov, 
trafikplanering, lantmäteri, kartor, geografisk information, mätning, färdtjänst och kollek-
tivtrafik. Att kollektivtrafik är en del av stadsbyggnadsförvaltningen leder till en förenklad 
förankringsprocess hos involverade politiker samt en gemensam stadsplanering för trafik 
och bebyggelse. Kollektivtrafiken tillkommer ofta och kräver lösningar i efterhand vid 
stadsplanering. Problematik tror Sahlberg på Karlstad kommun snarare grundar sig i hur 
hela stadsplanens struktur har utförts sedan bilens intåg framför att problematiken ligger 
i en ovilja att integrera kollektivtrafiken. 58 

En trend för bussen är att man talar mer och mer om system där bussens framkomlighet 
inte är kompromissbar. Fler förstår funktionen i att skapa egna bussvägar för ökad fram-
komlighet, komfort och stadsestetik. 

STÄDER I SVERIGE SOM I DAGSLÄGET ARBETAR AKTIVT MED UTVECKLING AV NYTT BUSSYSTEM 

STOCKHOLM, BRT-LINJE OST-NORDOST  

SL, Stockholms lokaltrafik ser stora möjligheter att förbättra Stockholms kollektivtrafikut-
bud genom BRT. För att hitta vilka stråk som är intressanta för BRT har parametrar som 
resandevolym och flöden, alternativa befintliga transportsystem, förväntad befolknings-
tillväxt, befintlig och planerad infrastruktur samt behov studerats. Idag ser man vidare på 
en BRT-korridor som binder samman ost- och nordostsektorn via Stockholms city och 
Solna. I dagsläget arbetas fortfarande med korridor, exakt sträckning är inte klar. Målet är 
att skapa högkvalitativ kollektivtrafik och underlätta tillväxtkommunernas pendling in till 
stadskärnan. Vidare bidrar sträckningen till att avhjälpa ett högt belastat Slussen och för-
enklar resestrukturen för resenärer som i dagsläget byter för vidare resa. Det är av stor 
vikt att hållplatser och stationer placeras i anslutning till viktiga mål- och bytespunkter då 
målet är att bibehålla och helst öka kollektivtrafikens marknadsandel.59 

Utformningen arbetas fram utifrån 9 målstandarder samt tre typer av trafikmiljöer, från 
början framtagna av KTH genom Karl Kottenhoff och vidare utvecklade och preciserade 
för just denna korridor hos SL med konsult Trivector. 
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 Sahlberg, Karlstad kommun 2010-05-31 
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KARLSTAD 

2005 blev en nystart hos Karlstad buss. Man köpte in nya bussar och införde en förarcerti-
fiering med syftet att öka servicen mot kunderna. 2007 skapades ett nytt linjenät vilket 
blev rätare och med inspiration från spårtrafiken enklare att förstå med exempelvis linje-
kartor. Tanken är att man inte ska behöva ha någon förkunskap om systemet förrän man 
kommer till en hållplats; där ska allt man behöver för att utföra sin resa med hjälp av real-
tidsfunktion, linjekarta, instruktion till biljettköp finnas. I dag pågår ett Vinnova-projekt 
där man gör en stråkanalys för ett BHLF/BRT system i Karlstad; hur skulle det kunna se ut 
och vad skulle det göra för staden och dess 65000 invånare i tätorten. Huvudsyftet är att få 
ned restiderna. Stråket ska gå via sjukhuset, universitet, större bostadsområde, centrum-
kärnan, tågstation, externt handelscentrum m.fl.60  
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 Sahlberg, Karlstad kommun 2010-05-31 

Figur 9 – Karlstadsbuss linjekarta, inspirerad av 
tunnelbanan. Karlstad kommun 
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4. FÄRDMEDELSVAL 

Kapitlet utreder vad som anses attraktivt med kollektivtrafik och hur man uppnår det. Bus-
sen jämförs mot övriga kollektiva transportmedel. 

 

KOLLEKTIVTRAFIKENS BETYDELSE I STADEN 

Kollektivtrafikens roll och betydelse skiljer sig åt mellan landsbygd och storstad, mellan 
norr och söder. Boverket (2002)61 hänvisar till erfarenheter gällande olikheter; för en 
hållbar stad måste planeringen ske utifrån de behov den specifika staden och dess invåna-
re har. Förutsättningarna varierar på samma sätt mellan stadsdelar inom samma stad. 
Detta kan i första hand tyckas höra till bebyggelseplaneringen, men den svåra nöten att 
knäcka är att skapa stadsplanering där trafik och bebyggelse går hand i hand och skapar 
vårt samhälle. 

Med god kollektivtrafik minskar behovet av egen bil vilket i sin tur minskar bilresandet 
och anspråk på utrymme för biltrafik och parkering i staden.  

KVALITET OCH KVANTITET 

Kollektivtrafikens roll på en ort kan beskrivas med avseende på kvalitet och kvantitet. 
Kvalitet innefattar vilka som använder kollektivtrafiken och vilka resor i invånarnas liv 
som kollektivtrafiken används till. Kvalitet svarar mot det transportpolitiska funktionsmå-
let. En skild förutsättning mellan städer är de ekonomiska ramarna. Stadens storlek har en 
stor betydelse för kollektivtrafikens roll, man klassificerar ofta tätortsbefolkningen efter 
storlek i befolkningskartan. Idag finns endast ett fåtal orter med färre invånare än 10 000 
som har egen stadstrafik. Kvantitet kan mätas i antal påstigande per invånare och år. Även 
utbudet indikerar kollektivtrafikens faktiska och potentiella betydelse. Det kan mätas i 
antal linjer och totala körda vagnkilometer per invånare.62 

Ett ökat pendlande ställer krav på god regional kollektivtrafik mellan städer. Större städer 
på stora avstånd ifrån varandra kan inte anses som optimalt för kollektiv pendlartrafik 
regionalt. Städer som återfinns tätare medger större möjligheter för pendling.  

TANGENTIELL OCH RADIELL LINJESTRUKTUR 

Särskilt i större städer blandas funktioner i 
centrum. I kombination med hög turtäthet i 
kollektivtrafiken görs de kollektiva resemöjlig-
heterna till ett attraktivt alternativ till bilen. 
Därmed bör ett radiellt nät prioriteras i en 
stad, med fokus på centrum där bytesmöjlighe-
terna är smidiga. I de allra största städerna 
finns behov och möjligheter för tangentiella 
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 Boverket 2002, Stadsplanera -istället för trafikplanera och bebyggelseplanera 
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 Vägverket 2007, Kollektivtrafiken som medel i Den Goda Staden 

Figur 10 LLT, Luleå lokaltrafik arbetar utefter 
ett radiellt bussystem där alla linjer möts i 
centrum, www.llt.lulea.se/ 
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linjer som kopplar ytterområden med varandra utan att passera centrum. Här föreslås då 
en kombination där det radiella nätet ligger som grund och sedan kompletteras med tan-
gentiella linjer.63 I exempelvis Stockholm skapar tunnelbanan det radiella nätet medan 
tvärbana och de blå stombussarna skapar de tangentiella kopplingarna.  

HÅLLBAR STADSSTRUKTUR 

PLANERING OCH PRIORITERING 

Hållbarhetsperspektivet stärker även det anledningarna till att man bör skapa kopplingen 
mellan bebyggelse och trafik; god samplanering mellan linjenätets uppbyggnad och be-
byggelse i form av bostäder, arbetsplatser och besökspunkter skapar den långsiktigt håll-
bara staden. Man bygger nytt eller förtätar utifrån de stråk man ser som långsiktigt hållba-
ra för kollektivtrafiken. Urban Sprawl, även kallat utglesning skapar tvärtom problem som 
komplicerar för kollektivtrafikförsörjningen. En integrerad stadsstruktur; service som 
skola, matbutik och bostäder inom gångavstånd är gynnsamt för ändrad bilnorm. Lokali-
sering av kollektivtrafiken föreslås ske efter den såkallade stationsnärhetsprincipen, en 
lagstiftad princip som innebär att bebyggelse ska lokaliseras i närheten av järnvägsstatio-
ner och andra större knutpunkter för kollektivtrafik. Service lokaliseras närmast statio-
nen, arbetsplatser inom 500 meter och bostäder inom en radie på 2 km. Närhet till färd-
medel är en viktig aspekt, därmed måste som stationsnärhetsprincipen talar kollektivtra-
fiken placeras attraktivt nära målpunkter. Samma gäller vid externa handelscentrum; 
hållplatsen bör placeras närmre entréer än vad bilen gör. En annan viktig aspekt är möj-
ligheten till byte av färdmedel; kollektivtrafikens stationer bör utformas för enkla byten 
mellan transportslag som tåg, buss, spårväg, tunnelbana, cykel, gång och bil.64 

Vidare bör hållplatserna placeras nära bebyggelse och vara väl upplysta och utan skym-
mande buskage. Man bör även tänka på att placera cykelparkering invid hållplatsen för att 
resenärer ska kunna välja cykeln som transportmedel på delar av resan. Hela resan per-
spektivet är a och o.65  

För att lyckas med denna planering krävs som 
ovan nämnts en samplanering för trafik och 
bebyggelse. Man kan undra varför denna 
samplanering ofta tar fart kring en spårburen 
trafik när konceptet som sådant knappast har 
att göra med fordonsfrågan.66 Tunnelbanan 
har ofta fått egna stråk genom bebyggelsen 
medan bussen i blandtrafik har nyttjat biltra-
fikstråk. Problematiken här ligger i att tun-
nelbanas stråk blir vägvisande vid bebyggelse 
medan bussen får längre resvägar och blir ett 
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Figur 11 Kollektivtrafik i vägstråket jämfört 
med genomgående kollektivtrafik. Överst den 
typiska linjesträckningen för buss i blandtrafik, 
nederst tunnelbanans stråk genom bebyggel-
sen. KTH 2009 
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komplement i stadsstrukturen. 

I stadsstrukturen måste det tas hänsyn till befintlig miljö samtidigt som det aktivt bör pri-
oriteras ifall vi vill uppnå ett attraktivt och miljömässigt riktigt resande. Genom buss- och 
spårvägsgator reserverade för kollektivtrafiken ökar dess flöde och framkomlighet. 
Busskörfält kan prioritera bussen vid trånga miljöer. Busshållplatsens utformning ger stor 
effekt på resenärens trygghet och säkerhet samt kan visa på bussens prioritet i trafiken. 
Tillförlitlighet och restider ges positiva följder med hjälp av signalprioritering. Med träng-
selavgifter för bilister prioriteras de som åker kollektivt.67 

SYSTEMENS STRUKTURERANDE EGENSKAPER 

Som svar på ovanstående styckes fråga gällande samplanering kring spårbunden trafik är 
svaret strukturerande egenskaper. Ett transportsystem som inte baseras på någon form av 
särskild bana, spår- eller banburet fordon, spår- eller trådbunden energiöverföring får 
knappast några strukturerande effekter i den omgivande miljön. Ett kollektivtrafiksystem 
med strukturerande egenskaper ger ett påtagligt inslag i stadsbilden även då inte själva 
fordonet är inom synhåll. Systemet skapar en tydlig profil och ger en säkerhet med vet-
skapen att trafik bedrivs utefter stråket. Denna tydlighet och synlighet i kombination med 
hög standard på turtäthet och restid skapar ett långsiktigt attraktivt stadsrum.68 

ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK 

Attraktiv kollektivtrafik definieras här som trafik attraktiv för samhället och individen. 
Som direkt reaktion på SCAFT 1968 utkom skriften Bussen i stadsplanen – riktlinjer för 
stadsplanering med hänsyn till lokal trafikservice med buss69. I förordet kan läsas ”En god 
kollektivtrafik kan karakteriseras av begreppen lättillgänglighet, snabbhet, regularitet och 
säkerhet. Det är samhällets uppgift att planera gatu- och vägsystem på sådant sätt att bäs-
ta möjliga busslinjenät kan åstadkommas, att gångavstånden till hållplatserna är korta 
med komfortabla gångvägar, att hållplatslägena är bekväma och utrustade för kollektivre-
senärernas behov, att reserverade körfält eller särskilda bussgator möjliggörs och att an-
ordningar vidtages för prioritering av bussarna vid signalreglerade korsningar”.  
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KOLLEKTIVTRAFIKENS ATTRAKTIVITET FÖR SAMHÄLLSNYTTAN 

Naturskyddsföreningen och Svensk kollektivtrafik pekar på 9 argument som påtagligt pe-
kar på kollektivtrafikens samhällsnytta.70  

1. Rättvisare samhälle 
En tredjedel av Sveriges vuxna befolkning har kollektivtrafiken som enda resealterna-
tiv. Ökad kollektivtrafik ökar rörelsefriheten för skolbarn, äldre, personer med funk-
tionshinder och alla andra utan tillgång till bil. 

2. Ökad tillväxt 
Kollektivtrafiken har en positiv påverkan på samhällsekonomin genom sin avgörande 
betydelse för människors möjlighet att ta sig till sina arbeten. En satsning på kollektiv-
trafiken är inte en kostnad utan en investering. 

3. Ökad sysselsättning 
Kan människor bo var de vill och ändå ta sig till arbete, studier och fritidsaktiviteter 
får vi ett mer dynamiskt samhälle där tillgång och efterfrågan på arbets- och utbild-
ningsmarknaden kan matchas bättre. Bättre matchning leder till minskad arbetslös-
het och högre ekonomisk tillväxt. 

4. Ökad jämställdhet 
En bättre utbyggd kollektivtrafik förbättrar tillgängligheten för både kvinnor och män 
till arbets- och utbildningsmarknaderna och skapar förutsättningar för ökad jäm-
ställdhet i samhället. 

5. Vidgad arbetsmarknad 
Regionförstoring och vidgade arbetsmarknadsregioner är ett viktigt medel för att 
skapa tillväxt i Sverige. Ett större upptagningsområde och flexiblare arbetsmarknad 
säkerställer att företagen kan anställa rätt personer till sin verksamhet. 

6. Bättre hälsa 
Aktuell forskning visar att den som åker kollektivt rör sig i genomsnitt fyra gånger 
längre sträcka per dag än den som åker bil. 

7. Bättre miljö 
Att åka kollektivt ger oftast mindre miljöpåverkan än att åka bil. Detta fordrar att de 
kollektiva transportmedlen har ett visst underlag och nyttjande; en buss med 50 sitt-
platser förbrukar ungefär 4,5 liter dieselolja per mil vid blandad körning(5 liter i 
stadstrafik), vilket ger upphov till utsläpp av ca 12 kg koldioxid. En genomsnittlig ny 
svensk personbil släpper ut ca 2 kg koldioxid per mil vid blandad körning. Om det sit-
ter en person i bilen behöver det alltså sitta sex personer i bussen för att utsläppen 
per personkilometer ska bli lika stora.  

8. Bättre stadsplanering med människan i fokus 
Kollektivtrafiken tar mindre mark i anspråk i förhållande till biltrafiken.  Färre bilister 
och större andel kollektivtrafik bidrar till mindre trängsel och ökad framkomlighet. 
En bussresenär använder ungefär en tiondel så stor yta som en bilist, vid genomsnitt-
lig beläggning i fordonet. Om ytan för parkering inkluderas blir effekten ännu större.  

9. Ökad trafiksäkerhet 
Kollektivt resande minskar antalet skadade och döda i trafiken. Skaderisken är åtta 
gånger större för bilister och 144 gånger större för mc-förare och mopedister jämfört 
med den som reser kollektivt.  
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FAKTORER I KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEMET SOM BIDRAR TILL ATTRAKTIVITET MED FOKUS PÅ IN-

DIVIDEN 

Ett stort antal skrifter, baserade på tidigare genomförda studier och attitydundersökning-
ar, för diskussioner och listar de förutsättningar som bidrar till det vi kallar attraktiv kol-
lektivtrafik och hur man utformar kollektivtrafik för bilisten.  Nedan följer en samlad 
syn.71 

1. Stabilt system  
- Välplanerat och välfungerande, att lätt förstå systemet.  

2. Punktlighet  
- Rättidighet (just in time) och pålitlighet, resegaranti 

3. Restid  
- Man måste kunna lita på kollektivtrafiken, acceptansen för störningar är lägre än 

om man kör bil. 
- Tidsuppoffringen för resor i kollektivtrafiken måste matcha restiden med bil.  
- Restiden kollektivt upplevs i många fall som kortare än med egen bil i Stockholm. 
- Byten mellan färdmedel ska helst maximalt uppgå till två, korta avstånd mellan by-

ten och till målpunkter. 
- Hög turtäthet och hög kapacitet i kollektivtrafiksystemet. 
- Viktigast är att man aldrig ska behöva vänta vid ett byte. Väntetider vid byten är 

helt bortkastad tid. När resan väl har börjat måste den gå i ett. 
4. Flexibilitet 

- Kollektivtrafiken måste närma sig bilens flexibilitet i tid och rum genom utbuds-
förbättringar såsom exempelvis täta turer med regelbundna tidsintervall (styv tid-
tabell) – stomlinjer.  

- Möjlighet att kunna förändras, utvecklas, justeras, byggas ut, ansluta till andra sy-
stem och transportslag. 

5. Tillgänglighet  
- Tillgänglighet till hållplats för alla trafikantgrupper. 
- Tillgänglighet till information och tjänster. 

6. Jämställdhet 
- Kollektivtrafiken ska tillgodose både mäns och kvinnors resbehov. 

7. Snyggt 
- Attraktiva fordon, hållplatser, parkeringar och anslutningar till hållplatser. 
- Komfort; att resa kollektivt måste kännas bekvämt och fräscht– trångt, obekvämt 

och smutsigt fungerar inte om man ska ta andelar från biltrafiken. 
- Platsen ska kännas som ens egen; möjlighet till sömn, arbete eller läsning. 

8. Säkert och tryggt 
- Säkert och tryggt för de som reser kollektivt, för andra trafikanter, chaufförer, 

trygg parkering för bil och cykel gäller såväl fordon som hållplats och väg till håll-
plats. 
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9. Ekonomi 
- För användare, ägare, operatörer och samhället i stort. 
- Låg taxa på kollektivtrafiken. 

10. Miljö  
- Utsläpp och intrång. 

11. Service  
- Gäller bemötande på fordon, vid frågor och synpunkter etc. 

NEDSLAG I INDIVIDENS VAL AV FÄRDMEDEL 

I Vinnova (2001) sammanfattas skälen till val av färdmedel. Undersökningen arbetade 
utifrån 4 grupper; boende på Södermalm, i Sollentuna och i Nacka och bilister i Stockholm. 

Bilisten vill gärna fortsätta att köra bil med bekvämlighetsaspekten som största skäl; arbe-
te sena kvällar, man tar sig direkt från a till b, behöver inte passa tider, förflyttar sig mellan 
flera arbetsplatser, butik och hem under samma dag vilket anses bli krångligt kollektivt. 
Om bilisten skulle sätta sig på en buss eller tunnelbana så anses bussen positiv då den kör 
ovan mark, man möter föraren och den anses ren. Bussens negativa sidor är förarens kör-
stil och dess krokiga linje. Tunnelbanan anses snabb, säker och pålitlig samtidigt som det 
ses negativt att den framförs under mark, den är smutsig och bullrig och man blir tvungen 
att sitta mittemot andra resenärer. 

Övriga tre grupper kan gemensamt sammanfatta bussens positiva sidor som; personlig, 
ovan mark, närmare målet ger kortare gångtid, sittplats och komfort, utsikt, bra tvärför-
bindelse, ingen som sitter mittemot, bra för funktionshindrade. Negativt är den låga kapa-
citeten och den opålitliga tidpassningen, svårt att stå, framkomlighet, saknar linjekarta. 

Tunnelbanan i sin tur har god information på stationen, god tidshållning och sittplatser, 
hög turtäthet, mjuka inbromsningar och lågt buller. Här dyker dock tidshållningen upp 
även på den negativa sidan, vidare anses det svårt att ta sig till perrongen med barnvagn, 
och att miljön upplevs som otrevlig. 

En hypotetisk fråga med intressant utfall är ifall man hade hållplats för tunnelbana och 
buss på samma avstånd från hem och arbete, vilket färdmedel skulle man då välja om de 
gick lika fort? Svaret på detta föll ut som positivt för bussen; resenärerna föredrar att åka 
ovan jord. 
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VAL AV KOLLEKTIVT SYSTEM 

Oavsett vilket fordon som ska framföras måste infrastrukturen i staden vara utformad på 
ett sådant sätt att kollektivtrafikens konkurrensförmåga förbättras och behoven uppfylls. 
Valet av kollektivt system bör baseras på stadens behov och krav i minst lika stor ut-
sträckning som färdmedlets totala struktur och möjligheter. Frågeställningarna nedan kan 
hjälpa till att utreda vad man är i behov av och vilka krav som bör ställas. Utifrån den vet-
skapen kan man ta planeringen ett steg vidare; att jämföra de kollektiva färdmedlen som 
finns på marknaden för att hitta det alternativ som passar bäst för situationen och staden.  

 

  

Stadens 
behov och 

krav

Färdmedlens 
förutsättningar

Bästa kollektiva 
system för 
situationen

                             Turtäthet                                         Linjesträckning 
                             Miljökrav                                       Resandeunderlag 
                Hållplatsavstånd                                           Utrymme i stadsrum 
                                 Ekonomi 
 
     
 
 
 
 
 
 
                                 Drivmedel                              Trygghet 
                             Emissioner                              Hållplatsavstånd 
                        Depåbehov                                    Utrymmeskrav 
                     Tillgänglighet                                  Koppling till övrig kollektivtrafik 
                       Reshastighet                                 Estetik och stadsbyggnad 
  Störning under byggtiden                              Bekvämlighet 

            Buller                               Tid från planering till genomförande 
                        Energiförbrukning                 Investeringskostnader 
                 Kapacitet och turtäthet           Drift- och underhållskostnad 

                  Svenska förhållanden 

Figur 12 Bästa kollektiva system för situationen skapas genom en sammanvägning av stadens behov och 
krav samt färdmedlets förutsättningar 
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STADENS BEHOV OCH KRAV 

Som tidigare nämnts med grund i TRAST så måste planeringen ske utifrån den specifika 
staden och dess invånare. Förutsättningarna varierar på samma sätt mellan stadsdelar 
inom samma stad. Det är helt enkelt viktigt att utreda vilka behov och krav vi har på vår 
stad. Tabellen nedan är exempel på viktiga frågor som bör bearbetas innan man diskuterar 
vidare kring de olika färdmedlen. Utan vetskap om stadens behov är jämförelsen av fakto-
rerna kring transportmedlet ointressant. 

Tabell 1 Stadens behov och krav 

 

  

Frågeställning Reflektion 

1. Behöver transporten av resenärerna gå 
snabbt? 

Ska man konkurrera med bilen så måste det i 
restid helst vara fördelaktigt att välja det kollek-
tiva medlet. 

2. Hur stort resandeunderlag har vi? Hur stor 
kapacitet behövs vid varje avgång? 

  

3. Är det turtätheten som är viktig eller antalet 
resenärer per avgång? 

Vikten kan ligga vid att ha avgångar ett stort 
antal gånger per timme alla dygnets timmar. 

4. Hur stora avstånd är man beredd att ha mel-
lan hållplatserna?  

Varje gång fordonet stannar vid en hållplats är 
tidskrävande. Vidare finns inget intresse av det 
stoppet för de som inte stiger på eller av vid den 
hållplatsen. Samtidigt måste hållplatserna finnas 
och vara placerade på väl valt vis för att res-
sträckningen ska vara attraktiv. 

5. Vilken plats i staden anser vi att vi är beredda 
att ge en ny linjesträckning?  

En ny linje kan exempelvis behöva ta anspråk på 
plats från bilen, här måste man göra ett avvä-
gande för vad som anses viktigt. 

6. Vilka anspråk på utrymme i staden kan man 
ge projektet under byggtiden?  

Delar av en staden kan komma att bli otillgäng-
liga under en längre tid. 

7. När i tid är man i behov av linjesträckningen?  Kan man få staden att fungera fram till den 
tidpunkt då linjen som tidigast kan stå klar? 

8. Vad har man för budget för projektet?   

9. Vad anser man om drivmedel, ekonomi och 
miljö? 

Här måste ett aktivt ställningstagande tas för 
vart man vill stå gällande miljö och ekonomi 

10. Vad vill vi ställa för miljökrav när vi investerar 
i en ny linje? 

Ett aktivt ställningstagande som spelar in under 
fråga 9. 

11. Vad ställer man för krav på drift- och under-
håll; infrastruktur och fordonsflotta? 

  

12. Vad har man för behov och ekonomi till föra-
re och övrig servicepersonal? 

  

13. Hur löser man depån för fordonsflottan? 
Finns utrymmet? 

  
 

14.  Hur ser ”Hela resan”-perspektivet ut? Hur tar man sig från målpunkt till hållplats? 
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FÄRDMEDLENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Att välja det bästa av kollektiva medel görs genom att jämföra ett antal faktorer för varde-
ra kollektivlösning. Att jämföra och sedan ta ställning till faktorerna skapar det hållbart 
mest optimala systemet för dagens och framtidens behov på den aktuella sträckan. 

Tabellerna i detta kapitel är en sammanställning av uppgifter från Johansson 2008, Trivec-
tor 2008, WSP 2009, KTH 2009 samt Eklund. 

INVESTERINGSKOSTNAD; INFRASTRUKTUR OCH TRANSPORTMEDEL 

Investeringskostnaderna består av investeringar både i infrastruktur; spår, bussfält, sig-
nalregleringar och hållplatser som i fordon. Kostnaderna är svåra att uppskatta då de ex-
empelvis beror på faktorer som markkvalité och antal stationer längs sträckningen vilka i 
varje fall beräknas olika. Investeringskostnaden måste ställas i jämförelse med drift- och 
underhållskostnader samt hur stor nyttjandegraden i systemet är.  

Man kan i tabell1 och 2 utläsa att man får 4-6 dubbelledade BRT-bussar till samma pris 
som en spårvagn. För infrastruktur ökar priset rejält i de fall man ska ned under mark och 
framföra fordonen i tunnlar. Siffororna för Lundalänkens bussväg är så gott som de sam-
ma som för stadsspårvagnen, här får man inte glömma att den bussvägen är byggd för att 
kunna konvertera till spårvagn. Den har med andra ord en underbyggnad mer avancerad 
än vad som krävs för en BRT-linje. 

 

 

 

 

Tabell 2 Investeringskostnad- Infrastruktur 

Investeringskostnad - Infrastruktur 

 
Spårtaxi   

 

Sammanvägd kostnad Mkr per 
enkelspårkilometer  
(21-106 Mkr) 

61 Mkr 

 
Bana och pelare 34 MKr/km bana 

 

Fundament & ledningsanlägg-
ning 

16 MKr/km bana 

 
Styrsystem 10 MKr 

 
Stationer 3-13 MKr/st 

 
Buss   

 
Vägmarkering, färg 100-200 kr/m 

 
Bussgata, enkel 8-12 kkr/m 

 
Bussväg, Lundalänken 46 kkr/m 

 
Stadsspårvagn   

 
Spårväg, bana inkl. elsystem 30-70 kkr/m 

 
Spårväg, total anläggning 110-210 kkr/m 

 
Tunnelbana   

 
Tunnelbana 1-1,4 Mkr/m 

 

Ny bana Köpenhamn;  
vagnar, stationer, depå 

1,4 Mkr/m 

 
Pendeltåg   

 
Nybyggnation 1Mkr/m 

 

Utbyggnad elektrifierad  
dubbelspårig järnväg 

40-60 Mkr/km 

 

Tabell 3 investeringskostnad - Transportmedel 

Investeringskostnad - Transportmedel 

 
Spårtaxi  

 
Vagn 0,75 MKr 

 
Buss   

 
Normalbuss, 12 meter (diesel) 2,1 MKr 

 
Normalbuss, 12 meter (etanol) 2,25 MKr 

 
Normalbuss, 12 meter (gas) 2,3 MKr 

 
Normalbuss, 12 meter (trådbuss) 2,27-5,1 MKr 

 
Ledbuss, 18 meter 2,9 MKr 

 
Dubbelledadbuss, 24 meter 4,7 MKr 

 
Stadsspårvagn   

 
Spårvagn 30 meter 20-30 MKr 

 
Spårvagn 40 meter 28-40 MKr 

 
Tunnelbana   

 
Tunnelbanevagn, C20 30 MKr 

 
Pendeltåg   

 
Pågatåg 50 MKr 
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Drift- och underhållskostnader

Drift- och underhållskostnader  

 
Spårtaxi   

 
Driftkostnad per passagerarkilometer 1,25-3,5 kr/pkm 

 
Traditionell busstrafik   

 
Driftkostnad per passagerarkilometer  2 kr/pkm 

 
Buss inkl. fordon 25-30 kr/vkm 

 
Drift för busstrafik inkl. fordon i stadstrafik 25 kr/km 

 
Bussväg, underhåll betong:låg Asfalt: hög 

 
Stadsspårvagn   

 
Driftkostnad per passagerarkilometer 2,3 kr/pkm 

 

Spårvagn inkl. fordon exkl. banunderhåll 
(Norrköping) 

25-30 kr/vkm 

 
Spårvagn, banunderhåll (Gbg, många växlar) 0,5/1,6 Mkr/bankm 

 
Tunnelbana   

 

Driftkostnad per passagerarkilometer 1,45 kr/pkm 

 
Stockholm 2006 67 kr/vagnkm 

 
Stockholm 2006 200 kr/tågkm 

 

Pendeltåg   

 

Driftkostnad per passagerarkilometer 1 kr/pkm 

 

Driftkostnad för tåg 50 kr/tågsättskm 

 

Tabell 4 Drift- och underhållskostnader 

Drift- och underhållskostnader  

 
Spårtaxi   

 
Driftkostnad per passagerarkilometer 1,25-3,5 kr/pkm 

 
Traditionell busstrafik   

 
Driftkostnad per passagerarkilometer  2 kr/pkm 

 
Buss inkl. fordon 25-30 kr/vkm 

 
Drift för busstrafik inkl. fordon i stadstrafik 25 kr/km 

 
Bussväg, underhåll betong:låg Asfalt: hög 

 
Stadsspårvagn   

 
Driftkostnad per passagerarkilometer 2,3 kr/pkm 

 

Spårvagn inkl. fordon exkl. banunderhåll 
(Norrköping) 

25-30 kr/vkm 

 
Spårvagn, banunderhåll (Gbg, många växlar) 0,5/1,6 Mkr/bankm 

 
Tunnelbana   

 

Driftkostnad per passagerarkilometer 1,45 kr/pkm 

 
Stockholm 2006 67 kr/vagnkm 

 
Stockholm 2006 200 kr/tågkm 

 

Pendeltåg   

 

Driftkostnad per passagerarkilometer 1 kr/pkm 

 

Driftkostnad för tåg 50 kr/tågsättskm 

 

DRIFT- OCH UNDERHÅLLKOSTNADER 

Driftkostnaderna består av material och drivmedel, men även av personalkostnader. Per-
sonalkostnaderna bör man ha i beaktning då de är en procentuellt stor del av driftkostna-
derna. Att beräkna antal resenärer per förare visar tydligt högre personalkostnader i buss-
trafiken än hos den spårbundna trafiken. Hos traditionell busstrafik ser enligt WSPs rap-
port72 fördelning av kostnader ut som nedan i figur 11. 

En svårutläst underhållskostnad är de skador på fordon som sker. En hypotes är att de 
fordon som blandas med övrig trafik har ett större antal skador än fordon i eget slutet sy-
stem. Buss- och spårvägsresorna skiljer sig åt i reslängd, beläggningsgrad samt antal plat-
ser per vagn. Dessa faktorer påverkar en del nyckeltal; kostnaden per vagnkilometer blir 
högre för spårväg än buss, medan kostnaden per resa och per personkilometer blir högre 
för buss.  

I många fall är storleken på de bussar som används för stor satt i relation till samhällseko-
nomiskt optimal busstorlek. Ljungberg73 menar på att anledningen till detta kan vara att 
det inte tagits hänsyn till Mohringeffekten i tillräckligt stor utsträckning om överhuvudta-
get inkluderats i planeringen av den lokala busstrafiken. Mohringeffekt spelar avgörande 
roll för marginalkostnaden för kollektivtrafikresor; en ökning av kollektivtrafikkapacite-
ten som sker genom ökad turtäthet förbättrar kvalitén för alla resenärer då tidskostnaden 
sjunker. Busstorleken måste helt enkelt bestämmas i en avvägning mellan de monetära 
kostnadsökningarna som blir fallet av ett större antal mindre bussar och de tidskostnads-
besparingar som uppstår för resenärerna då fler mindre men mer frekventa bussar trafi-
kerar sträckorna.   
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 WSP 2009, Hur kan spårtaxi finansieras? - en jämförelse mellan buss, spårväg och spårtaxi 
73

 Ljungberg 2007, Lokal kollektivtrafik på samhällsekonomisk grundval 

Figur 13 Kostnaderna baseras på 
en total kostnad per vagnkilo-
meter på 22,70 kr. WSP 2009 
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DEPÅBEHOV 

Oavsett val av transportmedel krävs 
utrymme för depåer. Depåerna nyttjas 
som servicehallar och som uppställ-
ning då fordonen ej är i trafik. Depåer 
för spårbunden trafik måste förläggas 
där det finns möjlighet att koppla 
samman med befintligt spårsystem, 
vilket minskar möjliga platser för de-
påer. Bussen är i detta hänseende mer 
flexibel. Den kan tas ur sin linje-
sträckning och föras till depå varhelst 
i vägnätet.  

UTRYMMESKRAV 

I staden blir bristen på yta allt större. 
Kollektivtrafiken bidrar till att öka 
kapaciteten i trafiksystemet och krä-
ver mindre yta än vad bilarna kräver. 
Utrymmeskravet är svårt att jämföra 
då de olika färdmedlen kräver mer 
eller mindre helt eget utrymme sepa-
rerat från all annan rörelse. Gatu-
rummet ska även inrymma stationer. 
För pendeltåg, tunnelbana och BRT 
betyder detta entréer och biljetthal-
lar. Den traditionella busstrafiken tar 
olika utrymmesanspråk beroende på 
typ av hållplats. Ser man till ytbeho-
vet i area per resande behöver bussen 
2,1 i jämförelse mot fotgängarens 0,8 
och personbilens 22,1. 

DRIVMEDEL 

Alla färdmedel kan drivas med el och 
den spårbundna trafiken gör det fullt 
ut. Bussen nyttjar i dagsläget oftast 
etanol eller naturgas i stadstrafik. I 
Kina används idag bussar vilka går på 
el via batteri74. Volvo har tagit fram 
hybridbussar vilka ger en 30 procent 
lägre bränsleförbrukning än dagens 
dieselbussar.75  
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 Annerberg, Svenska Bussbranschens riksförbund 2010-05-28 
75

 Volvobussar företagsrepresentation RSP 84252.08.02 

Tabell 6 Utrymmeskrav 

Utrymmeskrav  

 Spårtaxi   

 Framförs på separat bana upphöjd eller i 
markplan 

 

 Traditionell busstrafik   

 Delas med övrig trafik 7,2 m 

 Prioriterad busstrafik  

 Delas på delar av sträcka med övrig trafik 7,2 m 

 BRT   

 Egen bussled för trafik i båda riktningarna 6,2 m 

 Stadsspårvagn   

 Kan delas på delar av sträcka med övrig trafik 6,2-8,4 m 

 Tunnelbana   

 Kräver helt eget utrymme, under mark om så 
önskas 

8-10 m 

 Pendeltåg   

 Kräver helt eget utrymme, för tätare trafik än 
15 minuter krävs 2 spår 

15m 

 

Tabell 5 Depåbehov 

Depåbehov  

 
Buss   

 

Utomhus, 130 bussar, yta 44.000 kvm,  
kostnad 45 Mkr (Helsingborg) 

 
Spårvagn  

 

100 spårvagnar, yta 50.000 kvm  
(Göteborg) 

 
 

Tunnelbana   

          

18 tunnelbanevagnar, yta 175.000 
kvm (Stockholm) 

  

Tabell 7 Drivmedel 

Drivmedel  

 
Spårtaxi Elektricitet 

 

Buss  Elektricitet 
Etanol 
Naturgas 
Diesel  

 
Stadsspårvagn Elektricitet 

 
Tunnelbana Elektricitet 

 
Pendeltåg Elektricitet 
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Tabell 8 Energiförbrukning 

Energiförbrukning 

 

 
Spårtaxi kWh/fordonskm 

 
El 0,3  

 
Buss    

 

Etanol 5,5-6,9  

 

Naturgas 5,3-5,9  

 

Diesel 3,8-5,8  

 

El (trådbuss) 1,8-2,2  

 

Få stopp och inbromsningar ger 
lägre förbrukning  

 

Stadsspårvagn   

 

Gbg, något äldre vagnpark, el 3,15  

 

Spårvagn Norrköping, el 1,6  

 

Tunnelbana   

 

Medelvärde Stockholm, el 5,5  

 

Pendeltåg   

 

Modernt Reginatåg, el 3,5-5,5  

 

EMISSIONER 

Eldrivna fordon har inga egentliga utsläpp annat än de som uppkommer vid framställ-
ningen av el. Vid eldriven spårbunden trafik finns det en utsläppskälla som är unik för 
spårtrafik; kontaktledning och strömavtagare vilka gör att koppar hamnar i naturen. 

Dieselmotorn har en högre effektivitet än bensinmotorn men ger större utsläpp av partik-
lar. Ett problem för all vägbunden trafik är partiklar från vägar och bromsar. Kollektivt 
resande bidrar till lägre utsläpp per personkilometer jämfört med personbilen men på-
verkas starkt av beläggningsgrad.76  

ENERGIFÖRBRUKNING  

Ett fordons energiförbrukning beror i första hand på vilken typ av motor som används; 
här har bensinmotorn lägst verkningsgrad och elmotorn i särklass bäst effektivitet. Vidare 
beror energiförbrukningen på friktion mellan fordon och köryta, antal inbromsningar och 
accelerationer och tomgångskörning. Siffrorna visar tydligt att de eldrivna fordonen har 
lägst energiförbrukning. Kopplat till emissioner ovan ger de totalt lägst förbrukning och 
med det ringast mängd utsläpp.77 

  

                                                             

 

 

 

 
76

 Elvingson 2005, Bättre kollektivtrafik 
    Hydén 2008, Trafiken i den hållbara staden 
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 Trivector Traffic 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiksystem 
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BULLER 

Allt oönskat ljud kallas buller. Den allvarligas-
te konsekvensen av buller anses vara sömn-
störningar.78  

I kollektivtrafiken uppkommer buller av flera 
anledningar. Alla motorer avger buller men 
även hur och vart fordonet framförs spelar en 
stor roll för bullernivån. Accelerationer och 
växlar i spårsystemet ger tydliga bullerök-
ningar.  

En jämförelse färdmedlen emellan visar tyd-
ligt lägre bullernivåer hos eldrivna bussar än i 
något annat system.  Bussen i blandtrafik bull-
rar mer än buss i separat bussfil, detta bero-
ende på den ojämna hastigheten i blandtrafi-
ken. 

 

 

 

TID FRÅN PLANERING TILL GENOMFÖRANDE, STÖRNING UNDER BYGGTIDEN 

De olika systemen tar olika lång tid att genomföra med grund i ett flertal aspekter.  

- Det krävs oftast politiska beslut för att realisera nybyggnationer 
- Svenska lagar och förordningar ska följas 
- Investeringskostnaderna är stora 
- Systemet skapar förändringar i vår stadsstruktur vilket bör vägas för och emot 

andra behov och därtill lösas 
- Själva byggnationen tar tid beroende på hur mycket ny infrastruktur som skall till 

och förarbeten likt sprängning i berg, geotekniska undersökningar, markarbeten 
osv.  

Spårbunden trafik har högre investeringskostnader än bussen och dras ofta under mark 
vilket ger längre tid i såväl planerings- som genomförandefasen. 

KOPPLING TILL ÖVRIG KOLLEKTIVTRAFIK 

All spårbunden kollektivtrafik är av statisk struktur medan bussen anses kompromissbar. 
Det betyder att man planerar förläggning av nya bytespunkter utefter den spårbundna 
trafikens befintliga spår och stationer. Vid införande av högprioriterade busslinjer är det 
viktigt att en sammankoppling sker på ett sådant sätt att bussen behåller sin räta linje-
dragning.  

 

                                                             

 

 

 

 

78 Hydén 2008, Trafiken i den hållbara staden 

Tabell 9 Buller 

Buller  

 

Spårtaxi   

 
 

35 dBA 

 

Buss   

 

Normalbuss över 3,5 ton 78 dBA 

 

Trådbuss 9 dBA 

 

Stadsspårvagn   

 

Spår i gata 67-68 dBA 

 

Egen banvall 78-79 dBA 

 

Spår i gräsmatta 75-76 dBA 

 

Tunnelbana   

 

Buller under mark inget problem 

 

Buller ovan mark 78-79 dBA 

 

Pendeltåg   

 

Högre hastighet medför  
högre bullernivå 

ingen uppgift 
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ESTETIK OCH STADSBYGGNAD 

I flertalet fall har man använt spårvagnen som verktyg för att skapa stadsförnyelse. Ut-
byggnad av bussgator kan på samma sätt bidra till ett positivt inslag i den totala stadsbil-
den. Bussgator kan liksom spårbunden trafik medverka till att hjälpa stadsutvecklingen i 
de stråk där de byggs ut. Genom materialval och planteringar kan man integrera nya stråk 
till att bli ett positivt inslag i stadsrummet. Tunnelbanan och pendeltåget skapar lätt barri-
ärer i de fall de framförs i marknivå. Stationer under mark ger plats åt annan rörelse i 
stadsrummet. 

HÅLLPLATSAVSTÅND 

När man skapar de olika systemen finns det 
riktlinjer för hållplatsavstånd. Längre avstån-
det mellan hållplatser kan ses som positivt om 
man antar att varje stopp får ett större upp-
tagningsområde, helt enkelt fler passagerare 
och färre stopp. Samtidigt kräver avstånden 
mellan hållplatser att man på annat vis kan ta 
sig mellan hållplats och målpunkt likt bostad. 
Det bör läggas på minne att varje hållplats-
stopp är tidskrävande. Vidare finns inget in-
tresse av stoppet för de som inte stiger på eller 
av vid just den hållplatsen. Detta bör vägas mot 
att hållplatserna måste finnas och vara placerade på väl valt vis för att skapa attraktivitet i 
systemets sträckning. 

KAPACITET OCH TURTÄTHET 

Kapacitet är ett svårt begrepp där tillvägagångssätten att mäta är många. Tabellen visar på 
kapaciteten i ett system där det avgår ett fordon var 5e minut. I detta resonemang tar man 
inte hänsyn till hur tätt fordonen kan trafikera sträckan. För buss är kapaciteten högre i ett 
BRT system än hos den traditionella bussen. Detta beror i första hand på minskad störning 
från övrig trafik, rätare linjedragning, färre på- och avstigningar och biljetthantering före 
påstigning. Med ett körfält i vardera riktningen kan BRT-system med 150 fordon per rikt-
ning och timma transportera 15 000 personer. Detta kan jämföras med pendeltågets spår-
kapacitet på 12 tåg per timma vilket 

medger resa för 14 000 människor 
eller spårtaxins 4800-5760 perso-
ner. Alla siffror här jämför bussar 
och vagnar i de storlekar de existe-
rar i idag. Egentligen finns det inget i 
ett BRT system som talar mot bussar 
med samma längd som spårvagnen. 

Turtätheten är som högst hos spår-
taxin med möjlig turtäthet på 2,5-3 
sekunder. Bussen har möjligheten 
att köra om framförvarande buss 
medan spårbunden trafik måste in-
rätta sig.  

 

  

Tabell 11 Kapacitet vid avgång var 5:e minut 

 

Tabell 10 Hållplatsavstånd 

Hållplatsavstånd 

 

 

Spårtaxi 80-300 m 

 

Traditionell busstrafik 300-600 m 

 

Prioriterad busstrafik 400-800 m 

 

BRT 500-1200 m 

 

Stadsspårvagn 300-800 m 

 

Tunnelbana 1000 m 

 

Pendeltåg 4000–10000 m 
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RESHASTIGHET 

Reshastigheten i tabell 12 baseras här 
på en medelhastighet för hela resan 
vilken beror på avstånd mellan håll-
platser, prioritet i vägrummet mot 
övrig trafik och påstigningsförfaran-
det.  

Pendeltåget är byggt för att kunna 
köra snabbare än vad exempelvis bus-
sen gör. Vidare går pendeltåget på 
egen bana och har långa avstånd mel-
lan hållplatserna. Reshastigheten be-
ror på antal hållplatser samt vilken 
prioritet kollektivtrafiksystemet har 
givits. Övriga faktorer är påstignings-
förfarandet (endast påstigning genom 
framdörr alternativt påstigning i alla 
dörrar) och betalsystem (hos förare 
eller förvisering).  

HELA RESAN 

Det är av intresse att se hur ett ”hela resan perspektiv” kan komma att se ut. Tabellen ned-
an visar på hur en genomsnittlig restid kan se ut enligt BRT-forskningssammanställning 
med identifiering av forskningsfrågor79. Beräkningarna är framtagna utifrån gångavstånd 
till hållplats, medelhastighet längs linjen, turtäthet.  Beräkningen baseras på en 5 km lång 
resa (fågelvägen) inklusive två gångavstånd om halva det maximala gångavståndet samt 
väntetid som halva turintervallet för respektive alternativ. 

Tabellen visar att de snabbare trafiktyperna täcker större ytor trots färre hållplatser. Tur-
tätheten kan göras högre utan större resursinsats i de snabbare trafiktyperna beroende av 
framkomlighet som ger högre medelhastighet. Den högprioriterade busslinjen ger nästan 
lika kort restid som tunnelbanan och avsevärt kortare än stadsbussens. De längre gångav-
stånden betyder helt enkelt inte så mycket. 
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KTH 2009, Bus Rapid Transit – kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor  

Tabell 13 Hela Resan 

Hela resan    

 

Prestanda Traditionell  
busstrafik 

Tunnelbana Prioriterad  
busstrafik 

 

Hållplatsavstånd 300-400 m 800-1000 m 600 m 

 

Medelhastighet längs linjen 15 km/h 30 km/h 25 km/h 

 

Max gångavstånd 300 m 600 m 500 m 

 

Yta per hpl/station 0,3 km
2
 1,1 km

2
 0,8 km

2
 

 

Turtäthet för 10 km linje med 
6 turer 

15 min 7,5 min 10 min 

 

Genomsnittlig restid inklusive 
gångtid 

40 min 
30 + 2x1,5 + 7,5 =  
40 min 

20 min 
10 + 2x3 + 4 =  
20 min 

25 min 
15 + 2x2,5 + 5 =  
25 min 

 

Tabell 2 Reshastighet 
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I Ljungbergs80 avhandling demonstreras vad uträtade busslinjer kan göra för Linköping 
stads samhällsekonomi. Resultatet är en minskad linjelängd med 21 % på huvudlinjerna 
och 15 % på övriga linjer. Den rätare linjedragningen minskar restiden och ökar kapacite-
ten genom ökad turtäthet. Ökad turtäthet minskar i sin tur väntetiden, dock blir avståndet 
till hållplatsen något längre (47m i denna studie med hållplatsavstånd på 400m). Ökad 
kapacitet möter resandebehovet för Linköping och tillför biljettintäkter samtidigt som 
trafikoperatörens kostnader förblir desamma. Tabellen sammanfattar huvudkomponen-
terna i den samhällsekonomiska kalkylen för uträtade busslinjer. På raden för snedvrid-
ningseffekt redovisas den samhällsekonomiska vinst som enligt SIKAs rekommendation 
2002 bör tillföras nyttosidan då subventioneringsbehovet minskar eftersom intäkterna 
ökar. 

Vidare diskuterar Ljungberg81 (vilket nämnts under drift- och underhållskostnader) vad 
en kombination av uträtade busslinjer och trafikering med mindre bussar kan ha för sam-
hällsekonomisk vinning. Denna beräkning liknar tabellen för uträtad busslinje men med 
än högre totalvinst 35(38)Mkr/år 

TILLGÄNGLIGHET 

Tillgänglighet är ett vitt begrepp med flera infallsvinklar. Kollektivtrafiken ska vara till-
gängligt i det avseendet att man som funktionshindrad ska ha samma möjligheter som 
resterande befolkning att åka kollektivt. Detta ställer krav på exempelvis hissar, rulltrap-
por, ramper, kontraster, taktilplattor, information och bestämmelser gällande medhavda 
husdjur. Tillgängligheten för funktionshindrade i pendeltåg är ofta dålig beroende av nivå-
skillnader för att nå plattformen samt insteget i fordonet. För spårvagn och tunnelbana är 
förhållandena bättre med insteg i nivå. Möjligheten för resa med buss beror på modell, 
hållplatsens utförande samt förarens precision vid stopp. 

                                                             

 

 

 

 
80 Ljungberg 2007, Lokal kollektivtrafik på samhällsekonomisk grundval 
81 Ljungberg 2007, Lokal kollektivtrafik på samhällsekonomisk grundval 

Tabell 14 Huvudkomponenterna i den samhällsekonomiska kalkylen för uträtade 
busslinjer, Ljungberg 2007 

Effekt Nytta Kostnad 

  Miljoner kronor per år 

Längre gångavstånd för existerande resenärer   5,5 

Kortare väntetid för existerande resenärer 8,3   

*Kortare åktid för existerande resenärer 14,5   

Nettonytta för nya resenärer 1,2   

Ökad intäkt för trafikoperatören 6,866   

Minskad snedvridningseffekt (2)  

Investeringskostnad(bussgator och andra invester-
ingar) 

  

X 

Intrångseffekt   Y 

Delsumma 30,8 (32,8) 5,5+X+Y 

Totalt 25(27) -X-Y  
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Tillgänglighet handlar även om att skapa lätta byten mellan färdmedel som cykelparkering 
vid hållplatser, möjlighet att ta med cykeln på tåg och buss, enkelt byta mellan de olika 
kollektivsystemen eller linjerna och tillgängligheten till viktiga målpunkter. 

TRYGGHET 

Trygghet är den upplevda känslan av säkerhet. En gåendes upplevelse av trygghet är en 
funktion av stadens strukturella egenskaper. I den rumsliga strukturen upplevs blandade 
och samlade miljöer som tryggare än åtskiljda. Platser där mörker och ensamhet är påtag-
ligt skapar en känsla av otrygghet.82 

I Vinnovas rapport83 visas tydliga samband mellan trygghet och färd ovan jord samt i nära 
kontakt med förare. Detta talar till bussens och spårvagnens fördel framför tunnelbanan 
och pendeltåg. 

Man bör komma ihåg att hela resan från dörr till dörr måste tas i beaktning. Det kan kän-
nas mer tryggt i en buss som stannar på en hållplats närmre hemmet, eller så upplevs det 
tryggare att stiga av vid en större hållplats där fler går av samtidigt. 

BEKVÄMLIGHET 

En bekväm resa bygger på ett antal parametrar. Vi ställer krav på utrymme inuti fordonen, 
informationsstruktur som är så lättförstådd att vi kan koppla av samt att resan sker i en 
mjuk rörelse. Den mjuka rörelsen beror på förarens körsätt liksom på körbanans egenska-
per och stråkets planering. Rät dragning och få inbromsningar kan lösas genom priorite-
ring i trafiksignaler och möjlighet för fordon att köra rakt igenom cirkulationsplatser. 
Bussfält i yttersta fil har en viss tendens att skapa obekväma resor pågrund av gatans lut-
ning (bombering) vilken är större vid sidan. Dessutom finns avloppsbrunnar längs kant-
stenen vilket ytterligare bidrar till en sämre komfort. Lösning till detta har i många städer 
varit att förlägga bussfälten mitt i gaturummet.84 Den moderna spårvagnen har vanligtvis 
golv i nivå med hållplatsens plattform. Accelerationen upplevs som mjukare än hos fordon 
på väg.85 
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 TRAST 2007, Trafik för en attraktiv stad 
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 Vinnova 2001, Komfortens betydelse för spår- och busstrafik. Trafikantvärderingar, modeller och 
porgnoser för lokala arbetsresor 
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 Trivector Traffic 2008, Litteratursammanställning över kollektivtrafiksystem 
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 Johansson, Lange 2008. Persontransporter i långa banor- lätta kollektivtransportsystem med struktu-
rerande effekter 
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SVENSKA FÖRHÅLLANDEN 

Det svenska klimatet skiljer sig väsentligt mot de varmare sydeuropeiska och sydameri-
kanska ländernas. Särskilt höst- och vintertid utsätts vår kollektivtrafik för påfrestningar i 
framkomligheten beroende på faktorer som snö, is och bladfällning. Även ett ökat antal 
resenärer är en tydlig belastning under dessa månader då många övergår från både gång- 
och cykeltrafiken som från biltrafiken. Snö och is påverkar all kollektivtrafik; frysta växlar, 
spår som ej rensats och rimfrost på kontakttrådar hos den spårbundna samt slirning hos 
bussar vid accelerationer på halt underlag. Problematiken vid lövfällning orsakar i första 
hand problematik hos spårbunden trafik då spåren blir mycket hala. 86 
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 Johansson 2008, Persontransporter i långa banor    

Figur 14 Svensk vinter 
http://jinge.se/politik/dagens-bild-snokaos-och-pendeltagselande.htm 
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5. BUSSEN, ETT BRA VAL 
Utifrån föregående kapitel visas här på när bussen är ett bra val och vilken potential som 
finns på utvecklingssidan. Här fokuseras på bussystem med standard som högprioriterad och 
BRT.  

SVERIGES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BRT OCH HÖGPRIORITERADE BUSSYSTEM 

Sverige har i förhållande till många andra länder en låg befolkningstäthet och mindre stä-
der. I våra mindre städer saknas tradition för kollektivt resande. Bussen har en nyckelroll i 
vår kollektivtrafik och så kommer det mest troligt att förbli.  

BRT passar bäst där befolkningstätheten är hög. Tillsammans med den glesa strukturen 
och det låga invånarantalet riktar sig därmed BRT-system till våra mellanstora och största 
städer. Förutsättningarna blir som bäst ifall aktiv samhällsplanering kan bidra till förtätad 
ny bebyggelse i stråk för stort resandeunderlag. Dessutom bör arbetet med att få den 
svenska befolkningen att öka sitt kollektiva resande även utanför storstäderna att aktivt 
fortgå.87 

De högprioriterade bussystemen kan skapa stora förändringar i våra mellanstora och 
största städer där bussen i blandtrafik ger för låg tillfredställelse samtidigt som reseun-
derlaget ej svarar upp för behovet av BRT eller tunnelbana.  

De faktorer man arbetar utefter för BRT och högprioriterade system kan var för sig bidra 
till att även bussen i blandtrafik ges ökad framkomlighet, attraktivitet och möjlighet att 
hålla sig inom utsatt ekonomisk ram. Exempel här är den vinning Ljungberg88 visar på 
genom nyttjande av mindre bussar efter uträtade stråk.  

ANALYS AV BUSSEN SOM FÄRDMEDEL 

SWOT-ANALYS 

SWOT-analys är ett planeringshjälpmedel som visar kritiskt på ett systems styrkor, svag-
heter samt möjligheter och hot sett från omvärlden. SWOT-analysen tog sin form inom 
företagsekonomin, men kan appliceras i en rad olika sammanhang. Styrkan är att skapa sig 
en god samlad bild av läget för vidare diskussion.89 
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Figur 15 Yta som krävs för att transportera samma mängd resenärer, Pre-
Feasibility Study for Bus Rapid Transit in Dakar, Senegal ITDP January 2004 

SWOT-analysen nedan klargör bussen som transportmedel i högprioriterade system. 

STADSMÄSSIGA SAMBAND OCH ATTRAKTIVITET 

Bussen kan skapa precis lika stadsmässiga samband och attraktiva gaturum som övriga 
färdmedel. Väldefinierade, arkitektoniska och rena hållplatser har inte med vilket fordon 
som trafikerar linjen att göra. Goda exempel där man gör bussen till en del av kollektivtra-
fiksystemet och ger bussen bidragande effekt till stadsmässigheten är exempelvis Stock-
holmsstationen Liljeholmen, där påstigning av tunnelbana och buss sker från samma platt-
form och i Holland där man har lyckats med att skapa estetiskt tilltalande stationer. Med 
högprioriterade bussystem blir kollektivtrafiken attraktivare och ett reellt alternativ till 
bilen då den uppfyller kraven att bli snabbare, går ofta och blir pålitlig. Ett väl utbyggt kol-
lektivtrafiksystem kan locka resenärer från privatbilismen. Minskat bilresande ger färre 
bilar på våra gator, färre bilar ger mer utrymme för gående, cyklister och kollektivtrafik.  
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DEN KOMPROMISSBARA STRUKTUREN 

Vi måste gå ifrån att låta bussen vara kompromissbar. Bussen är strukturskapande och bör 
ha ett fastlagt stråk i stadsplaneringen. Vid spårbunden trafiken finns aldrig tanken på 
avstickare in i ett bostadsområde eller ännu en station mitt emellan befintliga. Busstråket 
ska vara lika fastlagt som det spårbundna.90  

ATTRAKTIV BUSSTRAFIK 

BRT och högprioriterade bussystem kan svara upp mot alla attraktivitetsfaktorer som lyfts 
för samhällsnyttan och för individen med stöd i de åtgärder som presenteras och föreslås i 
nästa kapitel ”Optimering av busslösningar”. 

KOSTNADER I INVESTERING OCH DRIFT- OCH UNDERHÅLL 

Bussen har fördelen att den kan nyttja befintlig infrastruktur. Det krävs dock i viss mån att 
vi låter den ta plats från biltrafiken. I de fall där nya sträckningar behöver göras är fortfa-
rande en bussväg mer ekonomisk än spår i ny sträckning.  

Som tidigare nämnts mäts driften ofta i kostnad per personkilometer och i kostnad per 
vagnkilometer. Beroende på nyttjandegrad per avgång och antal fordon som cirkulerar i 
systemet blir dessa siffror svåra att relatera till. Om linjen ger stor efterfrågan och med det 
högt nyttjande samtidigt som trafiken prioriteras så att varje buss med förare hinner köra 
sträckningen ett stort antal gånger blir kostnaderna som presenteras för bussen lägre. Det 
går dock inte att komma ifrån att kostnaden för varje tillkommande resenär är lägre i de 
spårbundna näten. 

DRIVMEDEL 

Än så länge består bussparken av dieselmotorer med diesel eller biobränslen som drivme-
del. Närmast i tur har vi att möta bussar med lägre bränsleförbrukning, större andel bio-
bränsle och även hybridbussar. Det finns en samhällig syn på att el är det bästa drivmed-
let, detta förutsatt att den framställs på god grund. Eldrivna bussar är fortfarande i utveck-
lingsstadiet och har en bit kvar. Jämför man bussens drivmedel mot övriga kollektiva for-
don är självfallet de eldrivna att föredra. Jämför man däremot bussen mot privatbilen är 
bussen ett miljövänligare val förutsatt en viss beläggning. 

NÄR BUSSEN ÄR EN BRA LÖSNING 

Högprioriterade bussystem lämpar sig i våra största och medelstora städer och är en bra 
lösning med anledning av att  

 investeringskostnaderna är förhållandevis låga  
 byggtiden är kortare än för tunnelbana 
 störningen under införandet är låg då befintlig struktur till stor del nyttjas 
 man har behov av större kapacitetsbehov än vad traditionell buss kan ge 
 man har en hög befolkningstäthet med resandemängder i storlek med spårvagns 

underlagsbehov  
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 Man anser sig ha utrymme i vägrummet som på stora delar av sträckan prioriteras 
stråket 

 Man vill ha ett synligt system som attraktiv del av stadsrummet 
 Man gärna ser reshastigheter högre än spårvagnens 
 Man ser möjligheterna i totala restiden enligt hela resan perspektivet 
 Man vill möta känslan av den upplevda tryggheten 
 Det är bekvämt att resa i marknivå 

 

 

 

  



 

42 

 

 

 

 
Figur 16 Trafikmiljöerna centralt, halvcentralt och 
ytterområden. Bild Trivector 

6. OPTIMERING AV BUSSLÖSNINGAR 
Kapitlet ska kunna läsas som en handbok. Det reder ut vilka krav som bör ställas på en linjes 
utformning och funktion utifrån vad som anses vara attraktiv kollektivtrafik samt de 7 fak-
torer som BRT byggs upp runt.  

 

Begreppet BRT står för en viss standard, kvalitet och identitet med målstandarder som 
måste anses som fasta för att undvika urvattning av begreppet.91 Begreppet högpriorite-
rad busstrafik har inte samma krav på standard utan är system där standarder från BRT 
brukas och omformas med hänsyn till situation. Med anledning av detta kallas alla optime-
ringar nedan för högprioriterade bussystem.  

Systemen riktar sig till våra medelstora och största städer med hänvisning till att det krävs 
ett större resandeunderlag för att kunna upprätthålla hög kvalité likt kapacitet. Fram-
gångsfaktorerna kan med goda resultat appliceras på traditionell busstrafik.  

LINJESTRUKTUR 

Stadens nybyggnationer sker utefter linje-
strukturen för ökat resunderlag och god 
stadsutveckling. Linjen ska ges full prioritet 
gentemot övrig trafik samt vara logiskt pla-
cerad. Stationerna skall placeras och utfor-
mas för snabba på- och avstigningar vid ge-
nomtänkta platser. Tydliga linjekartor av 
samma typ som hos tunnelbanesystemen gör 
det lätt att förstå hur bussen rör sig och hur 
man tar sig till sin målpunkt. Hela linjen skall 
följa en konsekvent identitet gällande station, 
fordon och skyltning.  

TRAFIKMILJÖER 

Högprioriterade linjer måste i svenska städer 
implementeras i redan bebyggd miljö. Detta 
gör att vi måste se till vilka förutsättningar 
stadsstrukturen har samtidigt som vi avgör 
vilka krav vi ställer på vårt system. Trivector 
och KTH talar om att vi i stadsregioner har 3 
trafikmiljöer; centrala områden, halvcentrala 
områden och ytterområden.  

I de centrala områdena är bebyggelsen tät, 
gångtrafikanterna många och vägutrymmet 
mycket begränsat. Här krävs eget fält i befint-
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ligt vägrum för god framkomlighet. För identitet kan man i dessa fall arbeta med färg och 
material i vägbanan. 

I de halvcentrala områdena är vägrummet större. Här ges möjligheten att tydliggöra linjen 
genom att förlägga sträckningen med stationer i vägrummets mitt. Detta ger en 
komfortablare resa samt ett lättorienterat system för resenärer.  

I ytterområdena är det viktigt att arbeta utifrån den räta dragningen, så nära fågelvägen 
som möjligt. Det innebär att linjen får egen körbana på stora delar mellan stationerna ef-
tersom befintliga vägar ofta matar områdena utifrån. 

LINJENÄTUTLÄGGNING 

Hur linjenätet planeras påverkar resenärer som idag reser enligt en viss sträckning alter-
nativt får tillgång till systemet och stadens framtida spridning utefter stråken.  

Målet för linjeutläggningen är att minimera resavstånd och restider för den största delen 
av resenärerna. Hållplatserna skall därmed ligga på avstånden 400-1200 meter. helst med 
direkt anslutning till större målpunkter likt universitet, sjukhus, arbetsplatser och cent-
rum. I ett systems ytterområden sker alltid en utglesning fortfarande i behov av kollektiv-
trafik. De hållplatser där spridningen sker skapar gärna större bytespunkter vilka bidrar 
till förtätning och uppkomst av små centrumkärnor. Två beprövade metoder finns vilka 
båda tar hänsyn till att nå ut i periferin samtidigt som de  skapar hög kapacitet och turtät-
het på sträckan med högst belastning.  

Feeder-trunk technique trafikerar den högbelastade sträckan med större bussar för att 
sedan via byte trafikera det lokala finmaskiga nätet 
med mindre bussar. Fördelen med denna teknik är 
att man kan anpassa bussarnas storlek till resenärs-
flödet. Nackdelen är att resenärerna i många fall 
tvingas till byte. 

Convoy-technique låter alla linjer trafikera den hög-
belastade sträckan parallellt för att sedan förgrena 
sig utifrån en större bytespunkt. Fördelen med sy-
stemet är att huvudnätet ges täta avgångar samtidigt 
som resenärer som ska ut i det finmaskiga nätet 
slipper byta. Nackdelen är att resande får många 
linjer att navigera emellan vilket kan göra det svår-
övergripligt. En annan risk är att stomnätet blir 
överdimensionerat.92 
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Feeder-trunk technique 

Convoy technique 

Figur 17 Linjenätutläggning enligt tekni-
kerna feedertrunk och convoy. 
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LINJEDRAGNING 

För att åstadkomma en attraktiv linje ska kollektivtrafiken gå centralt rakt igenom bebyg-
gelsen. Med bebyggelse på båda sidor effektiviseras upptagningsmöjligheten till det dubb-
la området. Inifrånmatning ger betydligt genare körväg med följder som lägre kostnader, 
kortare restider, attraktivare hållplatser med närhet till centrum, skola, bostad osv.  

I den mer detaljerade utformningen är det fortfarande viktigt att sträva mot raka och gena 
linjesträckningar. En målsättning är att restiden maximalt förlängs 5 % jämfört med fågel-
vägen. Gen linjesträckning kan uppnås genom utformning av korsningar, mjuka svängar 
och passage rakt igenom cirkulationsplatser. 

 
KÖRFÄLT 

BUSSGATOR  

Bussgator är det bästa alternativet sett för fram-
komlighet med vinster som hög genomsnittshas-
tighet, kapacitet och turtäthet. Bussgator bör pri-
oriteras på linjens huvudnät. Bussgatorna kan 
vara totalt separerade från övrig trafik, denna 
teknik fungerar i centrala områden ifall man väl-
jer att förbjuda bilister utefter vissa gator. I övrigt 
lämpar sig detta som bäst i ytterområden där 
genhet ger stora vinster i restid. Bussgata i 
gemensamt vägrum fungerar i de halvcentrala 
och centrala områdena där prioritet krävs men 
vägrummet är litet. Bussgatan får gärna urskilja 
sig i material eller färg för att tydliggöras i stads-
rummet.  

BUSSKÖRFÄLT 

Busskörfälten skapas som en egen fil i befintligt 
vägrum vanligast avskiljd med målad vägmarke-
ring. Bussfält ger likt bussgatan prioritet i väg-
rummet, men är skör då övrig trafik kan köra här. 
På många platser möter busstrafiken på problem 

Inifrånmatning 

Central bussgata med 
stort  
upptagningsområde 

Figur 19 Buss genom cirkulationsplats, 
BusWay Nantes, Trivector 2009 

 

 
Figur 20 Exempel på bussgata och körfält, 
Kottenhoff 

 

Figur 18 Exempel på dragning av central busstråk, rakt 
igenom bebyggelsen 
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idag då tillkommande och svängande fordon i vägrummet måste korsa busskörfältet. Vida-
re finns en problematik då parkering och lastning sker i vägrummet och bussfältet är pla-
cerat ytterst. Bussfält kan vara lösningen i centrala trängre miljöer. Man kan tydliggöra 
bussfält genom att urskilja körbanan med materialval eller färg. 

BLANDTRAFIK 

Blandtrafik är inget som kan rekommenderas om man vill uppnå ett effektivt bussystem. 
Det kan dock godkännas i lågtrafikerade miljöer i linjens ”ändar”. Godkännandet ges med 
anledning av det lägre antalet resenärer i periferin, dock får risker för försening ej ske då 
detta kan påverka turintervallet mellan bussarna. 

STATIONEN 

PLACERING 

Placeringen av terminaler, stationer och hållplatser 
påverkar systemets kapacitet såväl som trygghet 
och bekvämlighet. Placeringen bör vara logisk i 
förhållande till viktiga målpunkter och medge en-
kelt byte mellan linjer och färdmedel. Standardav-
stånd mellan stationer 500-1000 meter. 

UTFORMNING  

Vid utformning av hållplatsen bör man uppmärksamma omgivningen så att hållplatsen 
anpassas väl visuellt såväl som fysiskt. Hållplatserna bör i bebyggd miljö vara transparen-
ta med väl vald färgsättning på hållplatsmöblemanget. Tillkommande konstverk bör 
komplettera det omkringliggande området. Materialval ger en tydlighet i vad som är en 
specifik linje samtidigt som det bör ske noggrant utifrån tillgänglighetsperspektiv. Exem-
pel på utformning med grund i tillgänglighet är taktila stråk för synskadade. Även om man 
här föreslår transparenta hållplatser för att inte inkräkta i den bebyggda miljön kan man 
rakt av vända på det; att i stadsmiljön uttrycka systemets särställning. Att helt enkelt ge 
bussen ett uttryck på samma sätt som gatan idag ger ett uttryck för bilen.  

Stationsutformningen skall bidra till kortare restider genom att minimera tiden vid om-
bordstigning.  

  

Figur 21 Station, Jakarta Indonesien, KTH 
2009 

Figur 22 Hållplats Zuidtangent Holland, 
Fjellström itdp-china.org 
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HÅLLPLATSEN 

Busshållplatsen skall delge all betydelsefull information som priser, avgångstider i realtid 
och linjesträckning.  

Förvisering är att rekommendera för kortare hållplatstid (den tid som går till hållplats-
stoppen då bussen står stilla vid hållplatsen). En stängd hållplats kan förslagsvis utformas 
likt figur 18. Förlägger man denna station mitt i vägrummet kan den nyttjas av systemet i 
båda färdriktningar. Stationen på figur 17 är en enklare version av hållplats där man fort-
farande köper biljetten innan påstigning. Här finns även information till trafikanten genom 
realtidsinformation och linjekartor.  

BYTESPUNKT OCH KNUTPUNKTSSTATION 

Sett ur trafikantens synvinkel är bytet och väntan mellan färdmedel det största irrita-
tionsmomentet under resan. Målet bör vara att man aldrig ska behöva vänta vid ett byte. 
Väntetider vid byten är förlorad tid. När resan väl har börjat måste den gå i ett.93 

Ett viktigt krav för samverkan mellan trafikslag är att anordna effektiva bytesmöjligheter. 
Kravet måste vara några få steg, helst under tak, mellan lokal buss, högprioriterad linje 
och spårbunden trafik. Detta krav gäller också för byte mellan kollektiv och individuell 
trafik vid exempelvis infartsparkering-
ar.  

Knutpunktsstationer är stationer som 
har kontakt med maximalt antal linjer. 
Dessa knutpunktsstationer bör vara 
relativt få då man hela tiden bör efter-
sträva ett minimalt antal byten. Det går 
dock inte att få perfekt matchning vid 
resa med lågtäthetslinjer. Vid dessa 
större knytpunktsstationer kan resenä-
rer bli tvingade att vänta. Man bör 
därmed ställa högre standard här än på 
övriga stationer; uppvärmda utrym-
men med serveringar, butiker och an-

nat som gör väntetiden mer menings-
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 Herlitz 2006, Kollektivtrafik för bilistens behov 

Figur 25 Den högprioriterade bussen ansluter bytes-
punkten i linjesträckning. 

Figur 24 Busshållplats, RATP Figur 23 Principskiss av terminalbyggnad med 
förvisering, Vision Helsingborg; Sveriges vack-
raste gator. 
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full. Övriga bytesstationer byggs förslagsvis enkla där bytet kan ske direkt utan väntetider. 
Helst bör man kunna byta över samma perrong. Det gäller även mellan tunnelbana, spår-
vagn och buss. Om en bussförare kan se de bytande på perrongen kan han köra så snart 
den sista har kommit ombord. På så sätt tar bytet bara några sekunder.94 

Det är viktigt att komma ihåg BRT-systemets räta linjedragning så att det högprioriterade 
systemet inte bildas som ett kompletterande system med ogenomtänkt och krängande 
hållplatsdockning. 

FORDONEN 

Fordonen har en stor betydelse gällande attrakti-
vitet, reskomfort, restid och hållplatstid. 
Hållplatstidens storlek beror i första hand på 
följande parametrar  

- antal dörrar och trafikantcirkulation 
- färdbevis och färdbevishantering 
- möblering och belastningsgrad 
- typ av insteg i bussen95 

PÅ- OCH AVSTIGNING 

I Örebro har försök med påstigning i flera av bus-
sens dörrar gjorts. Påstigningsförfarandet ger 
effekt på hållplatstiden beroende på antal påsti-
gande. Effekten uppstår först då antalet påsti-
gande uppgår till 5-10 personer och visar som 
störst potential i rusningstid. Påstigning i två 
dörrar jämfört mot påstigning i en minskar 
påstigningstiden per påstigande från 2,3 s till 
cirka  
1-2 s förutsatt att ingen kontantbetalning före-
kommer. Påstigning i flera dörrar måste utvärde-
ras lokalt utifrån resande och resmönster.96 

ATTRAKTIVITET OCH RESKOMFORT 

God komfort beror på fordonets och infrastrukturens utformning såväl som på förarens 
sätt att framföra fordonet. 

Fordonen skall vara moderna. För attraktivitet och bekvämlighet bör fordonen vara rena 
och inredas och designas likt spårvagnen med öppen planlösning, hög kapacitet och väl 
utformade säten. Fordonets möjlighet att framföras med mjuka rörelser bidrar till en kom-
fortabel resa och skapas genom utbildade förare, jämn beläggning, rätt doserade kurvor, 
rak väg, bra fjädring och mjuk växellåda. Med materialval och drivmedelsval kan fordonet 
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Figur 26 Skiss bussinredning, RATP 
 

 
Figur 27 Streecar Storbritannien, Volvo 
image gallery 
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ge lägre bullernivå. Systemets tydlighet skapas genom profilering och genomtänkt design. 
Man bör sträva mot ett hållbart drivmedelsval som minimerar utsläppen.  

HÖG- OCH LÅGGOLVSBUSS 

De BRT-system som återfinns i Sydamerika trafikeras med höggolvbussar medan den do-
minerande efterfrågan för de högprioriterade systemen i Europa är låggolvbussar. 

Höggolvbussar kan endast docka till stationer med hög plattform, detta gör den direkt 
beroende och bunden till specifik linje. Utformningen är förhållandevis billig då plats för 
hjul, motor och övrigt kan ta den plats de behöver under golvnivå. Höggolvbussen ger ett 
plant golv genom hela fordonet utan nivåskillnader, detta ger möjlighet till ett stort antal 
sittplatser och en tillgänglig miljö för funktionshindrade. 

Låggolvbussen kan bruka befintlig stationsstruktur. Hjulhusen tar plats från fordonets 
inre miljö vilket leder till nivåskillnader och färre antal sittplatser.  

Gemensamt för låg- och höggolvbussen är att insteget sker i nivå med hållplatsen vilket är 
grundläggande ur tillgänglighetsperspektiv. 

DRIVMEDEL OCH EMISSIONER 

Emissioner kan förändras till typ och mängd. Olika drivmedel ger olika utsläpp. Ett hög-
prioriterat system är källa till lägre energiförbrukning och därmed mindre emissioner än 
bussen i blandtrafik. Orsakerna är bland annat97 

- Segregerade bussgator  
Jämnare körning och låg risk för bilkö minskar energiförbrukningen. 

- Hållplatsavstånd  
Med längre hållplatsavstånd blir stoppen färre och med det antalet accelerationer och 
mängden tomgångskörning. 

- Uppehållstid  
Snabb ombordstigning minskar uppehållstiden vid hållplatsen vilket ger minskad tom-
gångskörning. 

- Effektiv linjesträckning  
Rak linjedragning ger kortare färdvägar och ett effektivare resursutnyttjande. 
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Figur 28 Låggolvbuss Las Vegas USA                   Figur 29 Höggolvbuss Curitiba, Brasilien 
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SERVICE 

TURTÄTHET OCH KAPACITET 

Fasta avgångstider alla veckans dagar under alla dygnets timmar kombinerat med hög 
turtäthet är en stor fördel för enkelheten att resa kollektivt; att helt enkelt inte behöva ta 
reda på och läsa tidtabellen. Önskvärt är avgångar minst var 8e minut.98 Kapaciteten bör 
svara mot behovet. 

IDENTITET OCH ORIENTERBARHET 

Som resenär ska det vara lätt att resa kollektivt. Här ställs krav på information och orien-
terbarhet som är lätt att ta till sig innan, under och efter resan. 

Innan resan påbörjas behöver man som resenär kunna ta del av information rörande möj-
liga färdvägar, hållplatser, biljetter, priser och avgångstider. Internet är idag en lämplig 
källa för inhämtande av denna information, här återfinns hos flertalet trafikhuvudmän 
reseplanerare. Man får dock inte glömma att alla inte har tillgång till internet i varje situa-
tion. Komplement som kundtjänst via telefon, information hos ombud och information på 
offentliga platser rekommenderas.  

Vid busshållplatsen rekommenderas informa-
tion gällande priser, avgångstider i realtid, linje-
sträckning och linjekarta över hela systemet till 
övriga samt information om avvikelser som för-
sening och inställda turer. 

På bussen behövs information om vart bussen 
befinner sig, nästa hållplats, om stoppknappen 
har tryckts och när dörrar stängs. Resenärer bör 
underrättas både visuellt och hörbart för ökad 
tillgänglighet.  

Efter resan utförts är det viktigt att ge resenären 
möjlighet att lämna åsikter. Även här kan kund-
tjänst bidra med lyhörd hjälp; resegaranti, hitte-
gods, anmälan skadegörelse, beröm, förslag och 
idéer, frågor och klagomål. 

Till skillnad mot spårbunden trafik blir bussen 
lätt osynlig i vägrummet. Det är viktigt att visa på 
en busslinjes dragning i sin omgivning, detta kan 
göras med material- och färgval i vägbanan. Ett 
system med tydlig identitet bidrar till orienter-
barhet och attraktivitet.  
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Figur 31 Linjekarta TransJakarta 

Figur 30 Realtidssystem Smedjegatan Luleå 
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TRYGGHET 

För att uppnå trygghet bör hela resan tas i beaktning; färden mellan målpunkt och håll-
plats, vid hållplatsen och i bussen. Trygghet kan vara att känna sig säker på att komma rätt 
såväl som personlig säkerhet; att inte känna sig utsatt för exempelvis våld. Trygghet kan 
skapas med belysning, placering av buskage, orienterbarhet, personligt bemötande osv.  

BETALSYSTEM  

Betalsystemet bygger på färdbevis och färdbevishantering. Dessa spelar en stor roll för 
påstigningsförfarandet.  

FÄRDBEVIS 

Kontantbetalning är den typ som tar längst tid att expediera. I många bussystem löser 
man denna biljett hos bussföraren mot betalning i pengar.  

Förbetalda biljetter finns i en stor mängd av varianter. Det som kommer alltmer är 
smartkort. Smartkorten kan laddas för en månad eller period för den som reser ofta. I 
många system kan man ladda kortet med en typ av reskassa; laddade pengar som tickar av 
varje gång man reser. På vissa håll kan man skaffa sig engångsbiljett genom att skicka sms. 

Smartkort eller liknande system är att rekommendera i BRT-systemet för snabb och effek-
tiv betalning, så även i det högprioriterade bussystemet. 

FÄRDBEVISHANTERING 

För att skapa ett effektivt bussystem måste man utarbeta en fungerande färdbevishanter-
ing som effektiviserar påstigningsförfarandet. Högst effektivitet uppnås vid förvisering. 
Förvisering kan ske med spärr och spärrlinje likt tunnelbanesystem men kan även ske 
som på Stockholms blåbussar där extrapersonal står och hjälper till med förvisering vid 
bussens bakre dörr under rusningstid. På Göteborgs spårvagnar sker betalningen i auto-
mater på spårvagnen under eget ansvar, även detta är en typ av förvisering. Ett stängt sy-
stem kräver visering innan entrande av hållplatsområdet medan ett öppet system helt 
enkelt är öppet för alla att röra sig inom området. 

Biljett ska införskaffas och viseras innan påstigning, visering kan ske ombord hos föraren 
längre ut längs linjen. 
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INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM 

PRIORITERING AV BUSSTRAFIK I TRAFIKSIGNALSYSTEM 

Att prioritera busstrafiken är så gott som alltid sam-
hällsekonomiskt lönsamt och i vissa fall även före-
tagsekonomiskt lönsamt.  

För att kunna skapa bussprioritering krävs planering. 
Inblandade måste motiveras och gränsdragningsfrå-
gor diskuteras. Prioritering sker alltid på någons be-
kostnad. Det måste därmed redas ut vilken eller vilka 
busslinjer som skall prioriteras, att de helst priorite-
ras på bilisternas och inte på gående och cyklisters 
bekostnad. Bussprioriteringen sker genom detekte-
ring vid närmande av trafiksignal. Här ställs höga 
krav på detekteringens precision och snabbhet. Sy-
stem för att utföra prioritering och styrning är 
många. Det viktigaste är inte vilket verktyg som an-
vänds utan hur man använder det. All aktiv priorite-
ring bygger i princip på fyra funktioner; förlängning 
av eget grönt, avkortning av fientligt rött, extrafas om 
det finns andra signalgrupper i sekvensen före bus-
sens signalgrupp och återtagen start om bussens sig-
nalgrupp håller på att växla mot rött.99 Trafiksignaler 
är en trafiksäkerhetsanläggning, det är med det vik-
tigt att väga prioritetsfunktioner mot säkerhetsaspek-
ten för att utformningen ska bli optimal. 

För ett fulländat BRT-system ska prioriteten vara 
total mot övrig trafik, tänk tunnelbana.  
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 Vägverket 2005, Släpp fram bussarna 

Tabell 15 För- och nackdelar vid stängt och öppet system för färdbevishantering, Dakar Busway Pre-
Feasibility Study for Bus Rapid Transit in Dakar, Senegal ITDP January 2004 
 

 Stängt system Öppet system 

 
Fördelar 

Reducerad påstigningstid 
Reducerat antal bussar som trafikerar linjen 
Möjliggör mycket hög kapacitet 
Möjliggör självfinansiering och privatisering 

Kan nyttja existerande buss och linje 
tilldelning 
Kräver mindre stationsutrymme  
Lägre kostnad och färre förflyttningar 
 

 
Nackdelar 

Kräver stängda stationer vid varje hållplats 
Kan kräva förflyttning av resenärer från 
huvudnät och finmaskigtnät 
I ett litet system kan det ses ogenomförbart 
 

Mycket lägre kapacitet 
Svårare att kontrollera linjens kvalitet 
Större risk för överbelastning 
Lägre kundnöjdhet och mindre tydlig 
identitet 

 

 

Figur 32 Illustration av de fyra grund-
faktorerna förlängning, avkortning, 
extrafas och återtagen start.  
Vägverket 2005, Släpp fram bussarna 
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KOMMUNIKATIONSSYSTEM 

Kommunikationssystem är ett stort begrepp. Exempelvis kan systemen informera om vart 
bussen befinner sig. Informationen är viktig för trafikledningen; den ger en hint om trafik-
läget, förseningar osv. samt ligger som grund för realtidsinformationen som kan utläsas på 
stationerna av resenärerna och rullande information ombord på fordonen och på stationer 

Antal passagerare ger en hint till ledningen om ifall ett flertal bussar måste sättas in på 
linjen. Informationen ger även god statistik som grund vid justeringar på linjen.  

UTFORMNING EFTER PLATS OCH BEHOV 

När man gör en utredning för en specifik stads behov kan man med fördel göra en sam-
manvägd poängstruktur för färdmedlens måluppfyllnad. I exemplet nedan har man vägt 
gynnsamhet färdmedlen emellan samt viktat utifrån vilka faktorer kommunen ansett vik-
tiga för platsen.  

  

  

Figur 33 Exempel på sammanvägning av jämförda faktorer för studerade färdmedel i Kiruna, 
Blommegård 2010 
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7. SLUTSATSER  
I slutsatsen redovisas intressanta vinklar från rapporten. Vidare sammanfattas de upptäck-
ter som gjorts och det ges en personlig reflektion. 

 

Huvudsyftet för rapporten har varit att visa på bussens lämplighet, ställning och framtida 
möjlighet att bidra och utveckla kollektivtrafiken.  

För en framgångsrik kollektivtrafik måste vi våga prioritera. Det går helt enkelt inte att 
främja alla färdmedel samtidigt. All prioritering sker på någon eller någots bekostnad; 
gående, cyklister, bilister, kollektivresande, utrymme, miljö och samhällsekonomi.  

Attraktiv kollektivtrafik utgår från upplevelsen av hela resan. För resenären består hela 
resan av fundamenten turtäthet, trygghet och total restid. För samhällsnyttan ligger at-
traktiviteten främst i tillgänglighet och utveckling som tillväxt, sysselsättning och vidgad 
arbetsmarknad. För att uppnå denna attraktiva kollektivtrafik krävs en samordnad plane-
ring, det vill säga samarbete och förståelse mellan inblandade parter som politiker, Trafik-
verket, trafikhuvudmän, region och kommun. Inom kommunen är samarbete mellan gatu-
kontor och stadsbyggnadskontor en bidragande framgångsfaktor, vilket visats i Karlstads 
kommun.    

Planering måste utgå från den enskilda staden och områdets specifika behov. Med specifi-
ka behov ingår befolkning och sysselsättning, målpunktsfördelning och behov av in- och 
utpendling till annan stadsdel eller stad. Samtidigt måste de kollektiva stråken bearbetas 
och utformas utifrån region och även mellan regioner för att skapa efterfrågade och struk-
turskapande stråk i samhället.  

En uppfattning är att högprioriterade bussystem ställs i jämförelse mot främst spårvagnen 
där resandeunderlaget är högt och avstånden längre. Min mening är att denna jämförelse 
är korrekt, då de svarar likvärdigt mot samma underlag och dess behov. Man får ej glöm-
ma att de åtgärder som skapar högprioriterade system även kan nyttjas och delge den 
vanliga busstrafiken vid blandtrafik goda värden. Spårtaxin finner sin styrka i att trafikera 
ett specifikt område medan pendeltåget möter behov på längre sträckor och tunnelbanan 
där underlaget är extremt högt. 

Valet av kollektivt system måste ske aktivt utifrån stadens behov och krav såväl som 
färdmedlens förutsättningar. Med stadens behov menas ställningstagande i frågor kring 
ekonomi, utrymme i stadsrummet och miljömål såväl som faktiskt behov av linjesträck-
ning och turtäthet utarbetat utefter resandeunderlag. 

Dagens fokus på färdmedlet framför stadens behov kan vara en bidragande faktor till en 
viss stagnation på utvecklingssidan av bussen. Om bussen endast framförs där efterfrågan 
är kvalitativ (behov finns för kollektivtfärdmedel) och inte kvantitativ (nyttjandegraden 
låg) finns inget behov utöver att ha en buss på verkande sträckning. Det finns helt enkelt 
inget intresse eller efterfrågan på mer. Där kvantiteter uppkommer övergår man snabbt 
till ett spårbundet alternativt, enligt min uppfattning i många fall beroende på estetiska 
och attraktivitetsargument. Man räknar även i vissa fall ut bussen vid jämförelse mot övri-
ga kollektiva system istället för att se möjligheterna jämfört den privata biltrafiken. 

Bussen svarar bra mot fundamenten turtäthet, trygghet, restid, tillgänglighet och utveck-
ling, vilka ovan nämnts som viktiga ur attraktivitetssynpunkt. Kostnader och miljö är 
aspekter vilka kan ses väga tungt till nackdel för bussen. Med dessa frågor är inte omöjliga 
barriärer för bussen som färdmedel. Än går bussen vanligen på diesel. Möjligheten finns 
idag och för framtiden att ändra drivmedel både till typ och mängd. Investeringskostna-
derna i infrastruktur och fordon gör högprioriterade bussystem konkurrenskraftigt mot 
övriga färdmedel. Den stora utgiften återfinns i drift- och underhållskostnaden; kostnaden 
för förare uppgår till 50 % av den totala kostnaden. Antalet resenärer per förare ger höga 
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personalkostnader hos busstrafiken i jämförelsen existerande busspark och spårvagnsflot-
ta. 

För konkurrens mot bilen krävs på många håll prioriteringar i stadsrummet. Högpriorite-
rad busstrafik lämpar sig bäst i städer där bussen möter på övrig trafik som hinder och där 
resandeunderlaget ger möjlighet till regelbunden trafik med ett stort antal avgångar. De 
faktorer som optimerar busslösningarna i kapitel 6 kan var för sig bidra till stora föränd-
ringar även i våra mindre städer.  

För att bussen ska vara attraktiv och mätbar mot den spårbundna trafiken måste vi gå 
ifrån att låta bussen vara kompromissbar. Bussen är strukturskapande och bör ha ett fast-
lagt stråk i stadsplaneringen. Vid spårbunden trafiken finns aldrig ens tanken att det bör 
finnas en avstickare in på bostadsområdets återvändsgata eller att utöka antalet stationer 
med en till mittemellan två befintliga. Busstråket bör anses lika fastlagt som det spår-
bundna.  

Bussen kan genom god planering och fordonsutformning samverka med övriga färdmedel 
för ett ökat kollektivt resande. En ökning kräver komfort och restider som kan jämföras 
med bilens. I större städer måste nya linjesträckningar skapas radiellt samtidigt som 
framkomligheten privilegieras jämfört bilen, här har de högprioriterade bussystemen vad 
som krävs. I städer med lägre invånarantal kan de högprioriterade systemen skapa ett 
attraktivt radiellt stomnät.. 

En personlig reflektion är att det finns en problematik i ordet buss. Buss och dess system 
finns i folkmun och med det en rad uppfattningar. När vi nu försöker skapa prioriterade 
stråk för busstrafiken finns fortfarande en syn på bussen som kompromissbar. Med kom-
promissbar menas att vi ser på bussen som ett kollektivt verktyg som nyttjar befintlig 
struktur utformad för bilismen, samtidigt ska den nå alla resenärer med minimerat pro-
menadavstånd mellan hem och hållplats. Vi har inget mål att göra bussen strukturskapan-
de och som ett attraktivt kvalitativt och kvantitativt system men rät sträckning. Med ett 
namn på system som utesluter fordonsspecificering skulle möjligtvis genomslagskraften 
bli högre för de högprioriterade bussystemen utan risk för kompromisser.  

Bussen har och kommer att ha en nyckelroll i vår kollektivtrafik. Vi måste våga ge den ut-
rymme och ställa krav på utvecklingssidan.  

FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

 Konkret komma med ett förslagspaket för hur man praktiskt går till väga för att 
skapa attraktiv kollektivtrafik. Förslagspaketet bör innehålla ståndpunkt på poli-
tisk nivå till utformning av gatan. Hur ska man gå till väga för att prioritera kollek-
tivtrafiken och skapa konkurrens mot bilen? Vem har ansvaret, vems vinning?  

 Hur kommer det sig att valet av kollektivt färdmedel ofta utgår ifrån en teknisk 
lösning istället för att se till stadens krav och behov? Detta kanske bara en myt, en 
känsla? Är det så att spårbunden trafik är attraktiva än andra färdmedel, finns de 
”spåreffekter” som ofta används i diskussioner för spårvagnen? 

 Hur skapar man en plan för framtiden som kan komma att följas oavsett politiskt 
styre olika mandatperioder? 
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BILAGOR 
 

BILAGA 1 - INTERVJUUNDERLAG 

SVENSKA BUSSBRANSCHENS RIKSFÖRBUND, LARS ANNERBERG, ANSVARIG LINJETRAFIKFRÅGOR  

1. Vilka står för planering och framtidsvisionen för bussen?  
2. Har ni från bussbranschen kontakt med trafikhuvudmän, politiker, kommuner? 
3. Vilka arbetar i första hand med att utveckla bussen och staden för framtiden? 
4. Hur arbetar busstillverkarna; skiljer de sig åt och arbetar de utefter vad som efter-

frågas eller efter eget tycke och framtidsvisioner?  
5. Kan ni se några ”trender och fenomen” gällande bussens framtid? 
6. Diskuteras det högprioriterad busstrafik och BRT? 
7. Hur ser intresset för bussen ut i jämförelse med spårbunden trafik? 
8. Hur ser utvecklingssidan för drivmedel ut gällande buss? 
9. Hur är synen på kollektivtrafik och buss på mindre ort; behov och attraktivitet? 
10. När är bussen det bästa kollektiva medlet? 

KARLSTAD KOMMUN, ROBERT SAHLBERG, MARKNADSANALYTIKER  

KARLSTAD 

1. Hur går det för er? Hur tänker ni och vad är det ni vill uppnå för er stad?  
2. Vilka förändringar införs och vad tror utfallet kunna bli?  

BRANSCHEN 

1. Vilka står för planering och framtidsvisionen för bussen? Vem drar frågan och hur 
sker samarbete med politiker, resterande kommun, busstillverkare osv.  

2. Stämmer det att det nu händer mer i Sverige? Vad kan det bero på?  
3. Vart ligger svagheterna? Kostar det för mycket?   
4.  Är politikerna för svaga inom området kollektivtrafik?  
5.  Känner vi inte till effekterna med nya lösningar?  
6.  Finns det regler eller krav som är hinder för utveckling?  

SCANIA, ROLF HEDBERG, PRODUCT MANAGER - BUS SYSTEMS 

1. Hur ser bussen ut för framtiden? 
2. Hur arbetar man för att finna än mer energieffektiva och miljömässigt bättre ener-

gikällor? 
3. Vilka parametrar möter ni på vid utformning av bussar för BRT-system? 
4. Hur ökar man komforten i fordonen? Mjuk och lugn rörelse och invändig utform-

ning. 
5. Hur ser designen ut för kommande generations bussar? Uppfattar att bussens ut-

seende står och trampar medan spårbunden trafik utvecklat sin design. 
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BILAGA 2 – EXEMPEL OCH FÖRSLAG PÅ LÄSVÄRDA KÄLLOR 

 

De publikationer som rapporten refererar till är endast en del av den kunskap jag har till-
godogjort mig under arbetets gång. Nedan ges en lista över ett antal av de internetsidor 
som legat till grund i förståelsen men ej refererats till i rapporten samt intressanta rappor-
ten för vidare kunskap.  

- PROCEED, EU-projekt om kollektivtrafikplanering 

http://www.proceedproject.net/index.php?option=com_content&task=view&id=162 

- Bus Rapid Transit World USA, Nordamerikas BRT-system 

http://www.terrapinn.com/2010/bususa/index.stm 

- China Bus Rapid Transit, Kinas BRT-system 

http://www.chinabrt.org/defaulten.aspx 

- Infrastrukturnyheter 

http://www.infrastrukturnyheter.se/category/kollektivtrafik 

- ITDP Institute for Transportation and Development Policy 

http://www.itdp.org/index.php 

Bus Rapid Transit Guide 2007 

http://www.itdp.org/index.php/microsite/brt_planning_guide 

- Bus Rapid Transit, Rotherham & Sheffield, Storbritannien 

http://www.sy-busrapidtransit.co.uk/default.asp 

- UITP Connecting the world of public transport 

http://www.uitp.org 

- Trivector Traffic AB på uppdrag av Vägverket 
Bussprioritering - effekter på framkomlighet och säkerhet. Huvudrapport, Publikation 
2001:1 

- KFB, Bjerkemo Konsult 
Avancerade kollektivtrafiksystem – mellanformer mellan buss och spårväg. KFB rap-
port 2000:61, ISBN:91-89511-16-6 
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