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Behovet av övergripande strategier som styr bebyggelseutveckling och trafikplanering 
med kollektivtrafiken som norm är stort. Sedan 1960-talet har planeringen främjat 
samhällsbildningar där bilens framkomlighet prioriterats. 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att ge en systematisk kunskapsuppbyggnad och 
tillämpning av metoder byggda på ’best practice’. Kunskapsöversikten har som syfte att 
stödja kommuner genom att med konkreta exempel från olika städer i Sverige och Europa 
i övrigt belysa hur kommunerna medvetet kan planera för kollektivtrafik.  

Forskningsprojektet Kollektivtrafiken i kommunernas planering tillkom mot ovanstående 
bakgrund. KTH Samhällsplanering och miljö beviljades medel av Vinnova, inom ramen 
för myndighetens program Framtidens personresor, att genomföra en studie i de tre 
kommunerna Karlstad, Sundsvall och Uppsala som alla arbetade med att förnya och 
effektivisera sin kollektivtrafik. Denna rapport har varit ett stöd i de tre kommunernas 
planeringsprocesser men har också en självständig roll som en lättillgänglig redovisning 
av kunskapsläget. 
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FÖRORD

Kunskapsöversikten har utarbetats inom ramen för forskningsprojektet Kollektivtrafiken i 
kommunernas planering. Forskningsprojektet har som mål att samhällsplaneringen ska ha 
kollektivtrafiken som norm. För det ändamålet krävs systematisk kunskapsuppbyggnad och 
tillämpning av metoder byggda på ”best practice”. Den har som syfte att stödja de tre pilot-
kommunerna inom projektet: Karlstad, Sundsvall och Uppsala. Vinnova har finansierat forsk-
ningsprojektet.

Kunskapsöversikten har presenterats för pilotkommunerna vid en workshop våren 2010, där 
även deltagare från Boverket, Trafikverket, berörda trafikhuvudmän samt Sveriges Kommu-
ner och Landsting medverkade. Den har utarbetats av civ.ing. Sven-Allan Bjerkemo inom 
ramen för KTH:s projekt. 

Referensgrupp har varit 
- Sören Bergerland, kollektivtrafikchef Karlstads kommun 
- Helén Lundahl, avd.chef strategisk planering Sundsvalls kommun 
- Jenny Kihlberg, strateg vid kommunledningskontoret Uppsala kommun

Projektdeltagare har lämnat synpunkter underhand. Bengt Holmberg, professor i 
kollektivtrafik på Lunds Tekniska Högskola, har läst texten och lämnat synpunkter. 

Författaren är ensam ansvarig för innehållet. 

KTH Samhällsplanering och miljö, 2011-03-17 

Carl-Johan Engström 
Professor
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SAMMANFATTNING 

Så kan vi fördubbla kollektivtrafiken tillsammans är ett branschgemensamt handlingsprogram. 
I denna partnersamverkan ingår Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksför-
bund, Branschföreningen tågoperatörerna, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Kommuner och 
Landsting samt Trafikverket. 

Delprojektet Kollektivtrafiken i kommunernas planering har som mål att all samhällsplanering 
ska ha kollektivtrafiken som norm. Projektet finansieras av Vinnova. Karlstad, Sundsvall och 
Uppsala är pilotkommuner.  

Denna kunskapsöversikt syftar till att lyfta fram vad forskning och ”Best Practice” kan tillföra 
fallstudiekommunerna som sammanfattningsvis arbetar integrerat med:  

- Strukturbildande kollektivtrafik
- Managementfrågor
- Argument och kommunikationsstrategier 

En rad faktorer – på forskarspråk attribut - har betydelse för kollektivtresandet: 

- Restid, byten, turtäthet, regularitet, pålitlighet, trygghet, säkerhet  
- Överskådlighet, orienterbarhet, information 
- Pris, betalsystem, taxestrukturer, taxesamordning 
- Bytespunkter, samverkan med andra färdsätt, intermodalitet  
- Stadsmiljö, lokaliserings- och stadsstruktur 
- Attityder och hållbarhetsaspekter 

Flertalet faktorer kan påverkas betydligt i den kommunala planeringen. Välkända och nya ar-
betssätt finns, är väldokumenterade och kan användas för ett utvecklat hänsynstagande till 
kollektivtrafiken. 

Det är främst en sammanhållen strukturell planering och lokalisering av verksamheter, service 
och bostäder som har betydelse för de effekter som uppnås, de strukturbildande förutsättning-
ar kollektivtrafiken ges och hur väl den kan fås att spela mot det resbehov som lokaliserings-
strukturen skapar. Själva trafikmedlet har mindre betydelse för den strukturbildande effekten.

Systematisk lokalisering av arbetsplatser, service och bostäder i förhållande till kollektivtrafi-
ken (TOD, Transit Oriented Development) har visat mycket påtagliga effekter på färdmedels-
val och minskad bilanvändning. Flera framgångsrika exempel finns på nyetablerade städer där 
kollektivtrafikstrukturen har varit en utgångspunkt.

Trender på senare år är ökad insikt om hållplatsen/bytespunktens funktion, tillgänglighet in-
klusive accessvägar och samverkan med andra färdsätt, närhet till målpunkter, integration 
med stadsmiljön samt trygghet och upplevelse under resan. 
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En god strukturell samverkan mellan lokalisering av aktivitetspunkter, bostäder och nätverks-
bildande kollektivtrafik för resbehov i båda riktningarna kan uppnås med 

- tydliga, attraktiva ändpunkter med verksamheter och service, gärna som bytespunkter 
till andra färdsätt 

- attraktiva mål- och aktivitetspunkter, service och (tät) bostadsbebyggelse nära 
hållplatserna utmed stråket 

- nätverksbildande bytespunkter med lokal, regional och nationell kollektivtrafik

Nätverksbildande kollektivtrafikstråk med dubbelriktat resbehov är väsentligt för god tur-
täthet, för att öka kollektivtrafikens användbarhet och skapa samhällsekonomiska fördelar. 
Samverkan med gång- och cykeltrafik samt cykelparkering vid varje hållplats är väsentliga 
komplement inklusive möjlighet att vid behov ta med cykel i kollektivtrafiken. 

Även pendlarparkering och bilpooler kan vara viktiga komplement. I centrala stadsdelar kan 
bilplatsbegränsning och avgifter liksom trängselavgifter användas för att påverka färdmedels-
valet.

Tydliga regelverk saknas i Sverige som stöder planering och samverkan mellan kollektivtra-
fik, förflyttnings-, aktivitets- och lokaliseringsstruktur. Dock finns goda möjligheter att ta 
hänsyn till kollektivtrafiken i den strukturella utvecklingsplaneringen, i kommunens över-
siktsplan och i de juridiskt bindande planinstrumenten. 

Välkända framgångsfaktorer är öppna arbetsformer, dialog med berörda parter inklusive tidig 
involvering av ledande politiker, hög och relevant kompetens och kunskap hos utredare och 
processledare. Viktigt är också att arbetet bedrivs som en växelprocess med input, återkopp-
ling och förankring från och med närliggande sektorer. 

En väsentlig framgångsfaktor är ett tydligt och väl genomarbetat förslag för hur kollektivtrafi-
ken ska utvecklas i samspel med lokalisering av aktiviteter och bebyggelse. Det fordrar kon-
kreta visioner, handlingsvägar och konsistenta mål för olika nivåer och berörda sektorer. Re-
surser behöver avsättas för att ta fram ett sådant underlag som en integrerad del av övrig ut-
vecklingsplanering.

En samordnad hantering av kollektivtrafiken i den kommunala planeringen på strategisk 
respektive genomförandenivå kan vara: 

Strategisk nivå 
Tydlig vision och konkreta strategier för kollektivtrafikens utveckling som del i kommunens 
övergripande utvecklingsstrategi, översiktsplan, miljö- och trafikstrategi 

Genomförandenivå
Konkreta strategier, etappmål och genomförandeprogram och som delar i kommunens detalj-
planeprogram, trafikplan samt investeringsprogram för miljö och infrastruktur 
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Den regionala och kommunala kollektivtrafiken avregleras från 2012 med fritt marknadstill-
träde för entreprenörer att bedriva valfri kollektivtrafik på kommersiella grunder. Den regio-
nala kollektivtrafikmyndigheten kan dock upphandla annan angelägen kollektivtrafik med tra-
fikplikt.   

Ur denna synpunkt är en kvalificerad strategisk kollektivtrafikplanering i samspel med kom-
munens övriga planering en klar fördel. Med bra förutsättningar ökar möjligheterna för att den 
att bli kommersiellt intressant alternativt ökar motiven för att den ska upphandlas med trafik-
plikt som en del i ett genomtänkt system. 

Utöver vikten av att ge kollektivtrafiken goda förutsättningar i den fysiska planeringen är ma-
nagementfrågor för underhåll och skötsel av anläggningar samt nära samarbete med operatö-
ren väsentligt för att förebygga driftsproblem och snabbt kunna åtgärda dem inklusive tydliga 
ansvarsförhållanden.

En klar organisation och tydliga ansvarsförhållandena behöver finnas för snöröjning av 
körvägar, hållplatser, gång- och cykelvägar. Särskilda servicekvalitetsprogram kan tas fram 
för olika delaktiviteter, exempelvis information, utbildning, kundbemötande inklusive särskilt 
hänsynstagande för funktionshindrade. 

En välutvecklad kollektivtrafik behövs i ett modernt samhälle för ökad trovärdighet och effekt 
av kloka budskap om hållbart resande samt en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar ut-
veckling samt för att nå flertalet av Sveriges 16 miljömål. Argumenten kan sammanfattas i tre 
överlappande intressegrupper: 

Samhället
- Ekonomisk utveckling, ökad förvärvsgrad och produktivitet 
- Effektivare utnyttjande av och ökad tillgänglighet till samhällsservice 
- Reducerade emissioner, fossil energi- och resursförbrukning 
- Social sammanhållning, jämlikhet, demokrati, välfärd 

Stadsbyggnad, stadsfunktion 
- Reducerad trängsel, ytkonsumtion, utglesning och bilberoende (Urban Sprawl) 
- Effektivare ytanvändning, förtätning och ökat kundunderlag i centrala stadsdelar 
- Tätare stad, strukturerad funktionsblandning, lägre exploateringskostnader 

Resenären/individen
- Ökad rörlighet och tillgänglighet till service, arbetstillfällen, utbildning och rekreation 
- Minskat resursuttag, restid, (fler-)bilberoende, hämta, och lämna hushållsmedlemmar 
- Ökad frihet, val av transportsätt, ökad jämlikhet och social potential inom hushållet 

Viktiga delar i marknadsföringen av kollektivtrafiken är kundvård och varumärkesbyggande, 
det förtroende som skapas hos resenärerna och allmänheten av en välskött kollektivtrafik. En 
viktig del är också kollektivtrafikens synbarhet och visuella intryck i stadsmiljön. 
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Erfarenheterna utomlands är mycket goda av att arbeta med hela gaturummets kvalitet inklu-
sive hållplatser och angränsande kvarter. Det har gett ökat resande, trafiksäkerhet, stadsmiljö 
och positiv image av kollektivtrafiken. Det skapa även förtroende hos fastighetsägare och in-
vesterare för att utveckla aktiviteter kring hållplatser och dra nytta av stråket.
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1. PROJEKTETS BAKGRUND OCH SYFTE 

Så kan vi fördubbla kollektivtrafiken tillsammans är ett branschgemensamt handlingsprogram 
som är framtaget av Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Sveriges Kommuner och Lands-
ting.

Delprojektet Kollektivtrafiken i kommunernas planering har som mål att all samhällsplanering 
ska ha kollektivtrafiken som norm. Syftet är att kommunerna medvetet ska planera för kollek-
tivtrafik vid utbyggnad av nya bostadsområden, arbetsplatsområden och service. 

För det ändamålet krävs systematisk kunskapsuppbyggnad och tillämpning av metoder bygg-
da på ’Best Practice’. Detta forskningsprojekt syftar till att lyfta fram kunskapsläget, visa på 
metoder samt genomföra en fallstudiebaserad explorativ undersökning utvecklad inom ramen 
för projektet Den goda staden1.

Forskningsbaserade kunskaper behöver lyftas fram om verktyg och möjligheter att konstruk-
tivt hantera samspelet mellan fysisk struktur och framgångsrik kollektivtrafik. Det finns också 
skäl att ompröva äldre strategier för utformning av kollektivtrafiken samt lyfta fram moderna 
kunskaper om lokala/regionala systemlösningar, linjenätsutformning, princip- och detaljlös-
ningar i stadsmiljön. 

Pilotkommunerna arbetar sammanfattningsvis integrerat med att få effekter inom följande 
områden: 

1. Strukturbildande kollektivtrafik (stråk, noder, tillgänglighet) för stadsbygd och lands-
bygd som skapar ökad framkomlighet, ökad tillgänglighet samt ökat kundunderlag 
med sammantaget ökad konkurrenskraft för kollektivtrafiken (kollektivtrafiken som 
norm för samhällsplaneringen) 

2. Managementfrågor som säkrar att genomförandet i enskilda projekt (detaljplaner, 
bygglov) ökar kollektivtrafiken enligt 1 ovan och samtidigt i trafikering, parkerings-
politik etc. fullföljer en kundanpassad prioritering 

3. Argument och kommunikationsstrategier för kollektivtrafiken som brukaren uppfattar 
och tar till sig genom ändrat beteende. Erfarenheter av s.k. ’hållbart resande projekt’ 
kopplas här till de konkreta ändringar av trafikutbud och framkomlighet som uppnås i 
1 respektive 2 ovan i respektive stad 

(Utdrag ur FoU-ansökan 2009-04-03) 

Syfte

Kunskapsöversikten ska enligt ansökan 2009-04-03 ”kartlägga, sammanfatta och pröva vad 
som forskningen kan tillföra till praktisk handling i första hand i de tre fallstudiekommuner-
na.”

1 Den goda staden är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Vägverket, Banverket, Boverket och SKL samt 
kommunerna Jönköping, Norrköping och Uppsala. www.trafikverket.se/dengodastaden
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Fokus läggs här på att sammanfatta ”Best Practice” de senaste ca 10 åren inom forskning och 
erfarenhet med tyngdpunkt på de tre teman som tagits upp i ansökan enligt ovan. 

Generellt finns mycket skrivet och väldokumenterat om mer tekniskt orienterad kollektiv- och 
annan trafikplanering, detaljutformning, mått etc. och samspel med bebyggelse i detta avseen-
de. I denna kunskapsöversikt ges i första hand sammanfattande kommentarer och hänvisning-
ar till dessa. 

Detaljutformning tas dock upp om det har principiell betydelse. Tyngdpunkten här läggs på 
strukturella frågor, hur kollektivtrafiken kan hanteras (vara ”norm”) i den kommunala plane-
ringen, metoder för och genomförandet av ett sådant synsätt. 

”Den kommunala planeringen” tolkas här som det vidare begreppet utvecklingsplanering, 
lokalisering, inklusive ekonomiska, sociala aktiviteter, service och handel även om projekt-
ansökan i första hand adresserar fysisk planering. Eftersom merparten av kollektivresande 
sker inom och i anslutning till tätorter har framställningen en klar tyngd i detta avseende.
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2. FAKTA- OCH KUNSKAPSUNDERLAG 
Här sammanfattas generella faktorer som påverkar (kollektiv)resandet samt möjligheter att påverka och ta 
hänsyn till dem i den kommunala planeringen 

2.1 Faktorer som har betydelse för kollektivtresandet 

Faktorer som sammanfattningsvis har betydelse för kollektivtresandet (och behöver beaktas i 
en god kollektivtrafikplanering): 

- Restid, byten, turtäthet 
- Överskådlighet, orienterbarhet, information 
- Trygghet, säkerhet, pålitlighet, regularitet 
- Pris, betalsystem, taxestrukturer, taxesamordning – ”Seamless Mobility” 
- Bytespunkter, samverkan med andra förflyttningsmöjligheter/intermodalitet  
- Stadsmiljö, lokaliserings- och stadsstruktur 
- Hållbarhetsaspekter, social integration, ekologi och ekonomisk tillväxt 

Olika faktorer som påverkar resandet och har betydelse för faktisk och upplevd standard bru-
kar på fackspråk kallas för attribut som samlingsnamn. Mer detaljerade genomgångar finns 
bl.a. i Holmberg B (2008) och Persson A (2008), se litteraturlistan.

Trender på senare år kan sammanfattas i ökad insikt om betydelsen av omgivande stadsmiljö, 
hållplatsen/bytespunktens utformning och samspel med andra trafiknät, tillgänglighet inklusi-
ve accessvägar, närhet till målpunkter, integration med övriga stadsfunktioner samt trygghet 
och upplevelse under resan.

Internationellt har Seamless Mobility haft stor tyngd, dvs. samordnade taxor och färdbevisgil-
tighet mellan olika färdsätt, operatörer/huvudmän och angränsande områden. Sverige införde 
tidigt periodkort och taxesamordning över länsgräns. Idag läggs stor uppmärksamhet på håll-
barhet, klimateffekter samt livsstil. Internationellt är Social Inclusion (eller omvänt Social 
Exclusion) tunga policyargument (www.uitp.com).

Hela Resan, dvs. förflyttningen ur resenärens synpunkt, har myntats av branschen. Det är en 
naturlig utgångspunkt i all kvalificerad trafikplanering men det finns skäl att sätta särskild 
fokus på det eftersom så många delaspekter berörs där kollektivtrafiken ingår. 

Det senaste decenniet har präglats av ”kundfokus”, upphandlingar och avtalskonstruktioner. 
De senare har ofta förknippats med en förväntan att påtagligt öka resandet utan motsvarande 
förändringar i det utbud som erbjuds resenären. Upphandlingar och avtal har därför ofta haft 
delvis motstridiga ambitioner - att både sänka kollektivtrafikens kostnader och höja service-
nivån mot resenären. 

I takt med att kollektivtrafikens standard förbättras ökar resenärernas krav på punktlighet, in-
formation och ansvarstagande vid förseningar samt komfort och tillgänglighet – väntutrym-
me, samordning, sittplats mm. 

3

2. FAKTA- OCH KUNSKAPSUNDERLAG 
Här sammanfattas generella faktorer som påverkar (kollektiv)resandet samt möjligheter att påverka och ta 
hänsyn till dem i den kommunala planeringen 

2.1 Faktorer som har betydelse för kollektivtresandet 

Faktorer som sammanfattningsvis har betydelse för kollektivtresandet (och behöver beaktas i 
en god kollektivtrafikplanering): 

- Restid, byten, turtäthet 
- Överskådlighet, orienterbarhet, information 
- Trygghet, säkerhet, pålitlighet, regularitet 
- Pris, betalsystem, taxestrukturer, taxesamordning – ”Seamless Mobility” 
- Bytespunkter, samverkan med andra förflyttningsmöjligheter/intermodalitet  
- Stadsmiljö, lokaliserings- och stadsstruktur 
- Hållbarhetsaspekter, social integration, ekologi och ekonomisk tillväxt 

Olika faktorer som påverkar resandet och har betydelse för faktisk och upplevd standard bru-
kar på fackspråk kallas för attribut som samlingsnamn. Mer detaljerade genomgångar finns 
bl.a. i Holmberg B (2008) och Persson A (2008), se litteraturlistan.

Trender på senare år kan sammanfattas i ökad insikt om betydelsen av omgivande stadsmiljö, 
hållplatsen/bytespunktens utformning och samspel med andra trafiknät, tillgänglighet inklusi-
ve accessvägar, närhet till målpunkter, integration med övriga stadsfunktioner samt trygghet 
och upplevelse under resan.

Internationellt har Seamless Mobility haft stor tyngd, dvs. samordnade taxor och färdbevisgil-
tighet mellan olika färdsätt, operatörer/huvudmän och angränsande områden. Sverige införde 
tidigt periodkort och taxesamordning över länsgräns. Idag läggs stor uppmärksamhet på håll-
barhet, klimateffekter samt livsstil. Internationellt är Social Inclusion (eller omvänt Social 
Exclusion) tunga policyargument (www.uitp.com).

Hela Resan, dvs. förflyttningen ur resenärens synpunkt, har myntats av branschen. Det är en 
naturlig utgångspunkt i all kvalificerad trafikplanering men det finns skäl att sätta särskild 
fokus på det eftersom så många delaspekter berörs där kollektivtrafiken ingår. 

Det senaste decenniet har präglats av ”kundfokus”, upphandlingar och avtalskonstruktioner. 
De senare har ofta förknippats med en förväntan att påtagligt öka resandet utan motsvarande 
förändringar i det utbud som erbjuds resenären. Upphandlingar och avtal har därför ofta haft 
delvis motstridiga ambitioner - att både sänka kollektivtrafikens kostnader och höja service-
nivån mot resenären. 

I takt med att kollektivtrafikens standard förbättras ökar resenärernas krav på punktlighet, in-
formation och ansvarstagande vid förseningar samt komfort och tillgänglighet – väntutrym-
me, samordning, sittplats mm. 



4

Enkelt sammanfattat förväntas kollektivtrafiken 
- bara finnas där, 
- vara enkel att använda, 
- ta mig dit jag ska 
- när jag vill, 
- erbjuda rimlig restid och komfort samt 
- helst ge en positiv upplevelse,  

dvs. erbjuda en funktionell och attraktiv resa. 

Idag läggs därför ökad fokus på den nedre delen av funktionskravslistan på föregående sida. 
Internationellt lyfts pålitlighet och regularitet fram som viktiga standardfaktorer för att kunna 
planera sin dag, att inte komma försent mm. Ibland anges de vara viktigare än kort restid. 
Dock talar man då om system som redan har bra restider och standard i övrigt. 

Övre delen av listan har fokus på systemens prestanda men är mindre tydliga och utvecklade 
vad avser samhällsutveckling - inklusive konkreta målstrukturer - och hur den kommunala 
planeringen kan skapa förutsättningar för en god kollektivtrafik. Nedan ges en summarisk 
översikt av viktiga faktorer med detta perspektiv i första hand.

Restiden är fortfarande den viktigaste standardparametern för resandet och färdmedelsval. 
Den avser i grunden restiden för hela reskedjan, exempelvis från bostad till arbetsplats in-
klusive tidsspillan för byte eller andra aktiviteter som ingår i reskedjan. Den professionella 
termen är resuppoffring, en sammanvägning av hur resenären upplever olika delaspekter av 
resan inklusive pris mm. 

Av praktiska skäl används ofta enbart tiden för själva kollektivresan i olika analyser eftersom 
mycket detaljarbete krävs för att mer exakt ta hänsyn till den verkliga reskedjan. I resande-
prognoser använder man oftast medelrestid mellan områdenas centralpunkter och gör tillägg 
för förflyttningen från startpunkten respektive till målet. 

Det innebär svårigheter att i kollektivtrafikanalyser ta nyanserad hänsyn till kvalitetsparamet-
rar som verkliga bytesförhållanden, förflyttningsvägens standard till och från hållplatserna, in-
formation, orienterbarhet, stadsmiljö mm. Hänsyn till standardfaktorer behöver därför hante-
ras och utvärderas på annat sätt i den fysiska planeringen. 

Bytestiden sätts ofta till halva turintervallet i stadstrafik. En rad studier visar att bytestiden 
upplevs 2 – 3 gånger mer negativt än åktiden i fordonet. Missanpassningen till de tider då re-
senärerna verkligen vill åka - för att komma i lagom tid till jobbet eller slippa vänta när de ska 
åka hem - kallas dold väntetid.

Bytesmöjligheterna kan variera under dagen och beroende på riktning. Om bytet inte fungerar 
bra i ena riktningen är det inte så stor poäng om det fungerar bra i den andra. Ofta planeras 
bytesresor så att de ska passa bra under högtrafiktid men kan innebära att de passar mindre 
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Skärmen t.v visar anslutande 
bussförbindelser för kom-
mande hållplats och tider till 
nästa avgång. Den gula lam-
pan vid lokalhållplatsen t.h. 
tänds så föraren vet han ska 
vänta på resenärer från 
BusWay. (Nantes 2008)

bra under andra tider. Det minskar kollektivtrafikens användbarhet för de som måste resa på 
andra eller ojämna tider. 

Den negativa upplevelsen har sin grund i att bytestiden upplevs som ineffektiv, meningslös 
spilltid. Situationen har också stor betydelse - inomhus i en trevlig galleria med vänner eller 
ensam utomhus när det regnar, är mörkt, otryggt och det känns ovisst om bussen kommer. 

I hemmet sker en anpassning till den dolda väntetiden liksom på arbetsplatsen om man har 
flextid. Den har främst betydelse om man har fasta tider att passa som att hämta på dagis, 
öppettider för särskild service mm. Se även lokalisering/aktivitetsmönster nedan. 

Arbetet börjar
Dold väntetid
Framkomst till arbetsplatsen
Gångtid
Åktid
Bytestid

Väntetid vid hållplats

Åktid

Gångtid

Hpl Hpl Bytes-
hpl

Hpl

Tid

Väg

R
es

tidBy
te

Restidskomponenter dörr till dörr för en kollektivresa. Källa: Holmberg B 2008 

Utformning av hållplatser och större bytespunkter (en hållplats är alltid en bytespunkt!) är 
därför särskilt viktigt i kollektivtrafikplaneringen och den fysiska planeringen – inklusive lo-
kalisering nära aktiviteter, visuell utformning av omgivningen, information, orienterbarhet, 
accessvägar samt belysning. 

Utomlands arbetar man med att göra bytet mer positivt med kommunal information och 
nyheter på bildskärmar, väntsalar med internet mm, även på större busshållplatser och i 
fordon.
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BusWay. (Nantes 2008)
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I Bradford i England har man vindmöllor på vissa hållplatser som värmer stolsitsarna för att 
ge kollektivtrafiken en extra image av miljövänlighet. I Skåne har de nya Pågatågen numera 
samma informationsskärmar i taket som man ofta har i avancerade bussystem utomlands. 

Väl upplyst hållplats ökar tryggheten 
och stärker känslan av omtanke. 

I väderskyddet behövs belysning för att 
kunna läsa kartor och tidtabeller som 
bör ha tillräckligt stor stilgrad för syn-
skadade och oss andra. 

Omgivningen (och helst färdvägarna 
dit) behöver vara upplysta för att rese-
närerna inte ska känna sig utsatta och 
så att föraren ska kunna se på håll om 
det finns resenärer där. 

Såväl väderskydd som belysningsstolpe 
på bilden är av modern tillverkning och 
har valts för att passa in i den historis-
ka miljön (Bryssel). 

Närbelägna cykelställ saknas. 

Foto Bjerkemo Konsult 

En tydlig resenärstrend finns mot aktivt resande, dvs. man använder restiden för avkoppling, 
produktivt arbete, socialt umgänge/tala i mobiltelefon eller någon form av förströelse.  

Avkoppling är den vanligaste aktiviteten. Arbeta och studera görs i genomsnitt bara ca 5 mi-
nuter per resa men är betydelsefullt och tar den mesta tiden för de som gör det. Aktiv förströ-
else, läsa, se på video, planera sin tid är vanlig liksom socialt umgänge (Fahlén et al 2010).

De som arbetar och studerar ombord värderar sin tid högre och är mer nöjda med kollektivtra-
fiken än de som använder restiden mer passivt. Personer som upplever tidspress i vardagen 
värderar restiden (avkoppling) högre än de som inte upplever tidspress. De som använder da-
tor ombord värderar också sin tid högre liksom de som reser kollektivt av miljöskäl. 

Andra studier har visat att de som pendlar längre sträckor ofta är mer socialt aktiva än övriga 
när de kommer hem vilket anses bero på den vilopaus och ”egen tid” som restiden ger. 
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De som åker kollektivt rör sig också mer fysiskt vilket har en potentiell (folk-)hälsoeffekt 
(SOU 2003:67). Även om det fordras 30 minuters aktivitet och höjt pulsvärde för en medicinsk 
effekt innebär det ofta ett incitament till ytterligare fysiska aktiviteter. 

God komfort och avkoppling på resan kan i sin tur tänkas leda till att man accepterar längre 
gångavstånd till hållplats (dock veterligt inte styrkt).  Den positiva spiralen kan stärkas av 
gena gång- och cykelvägar med god belysning och upplevelserik miljö. 

Även kollektivtrafikens standard har betydelse. För busstrafik sätts ofta accepterat gångav-
stånd till hållplats till 500 m medan 800 m används för spårvagn eftersom den anses erbjuda 
högre standard (TRAST 2007).

Busstrafik med hög restids- och övrig standard, särskilt i stråk med hög turtäthet och flera lin-
jer, har lika hög attraktionskraft som spårvagn och bör ha lika stora hållplatsavstånd. Det lö-
nar sig att gå en bit extra för att i gengäld kunna välja på flera linjer och hög turtäthet. Längre 
hållplatsavstånd utmed linjen ger färre stopp, kortare restider och fler resenärer, dvs. skapar 
en positiv spiral. 

I praktisk planering talar man ofta om restidströsklar. Ca 10-15 minuters förflyttningstid ac-
cepteras väl av resenären. Det kan man bl.a. se på accepterat gångavstånd till/från en station 
där resandet faller snabbt efter ca 10 minuters gångtid (Köpenhamn, Bielefeld m.fl.). Benä-
genheten att cykla faller påtagligt efter ca 3 km, dvs. efter ca 10-15 minuter för en god cyklist. 

Accepterat gångavstånd 
till järnvägsstation i 
Bielefeld i Tyskland. 
Efter 650 m har andelen 
pendlare halverats. 

Källa: 
C Christobal-Pinto 
CRTM Madrid 2009  

25 – 30 minuters restid är en god restidsstandard för arbets- och utbildningsresor. Även ar-
betsresor upp till 45 minuter i en riktning brukar anses acceptabelt. Skånetrafiken har som 
målstandard att en tågresa helst inte ska överstiga 45 minuter och får vara högst 1 timme. 
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Accepterade restider påverkas av hur den faktiska situationen ser ut. I Stockholm är restider 
med bil eller kollektivt på en timme eller mer vanliga. I Norrland är avstånden stora och 
tvingar fram acceptans av långa restider. Få reser dock långa sträckor. 

Ett viktigt analys- och planeringsverktyg är restidskvoter som har mycket stark inverkan på 
valet av färdsätt. Oftast avses restidskvoten för kollektivtrafik jämfört med buss, dvs. den 
(totala) restiden för en kollektivresa dividerat med restiden med bil för samma resrelation. 

Kollektivreseandel (y-axeln) som funktion av restidskvoten mellan kollektivresa och bilresa (x-axeln). 
Diagrammet har tagits fram av Region- och trafikplanekontoret (RTK) för ett antal relationer i Storstockholm. 

En ”varningsflagga” behöver dock resas för mål av typ xx % av de boende ska ha en restids-
kvot på säg mindre än 2. I relationer med bra förutsättningar är det dock rimligt att ställa avse-
värt högre krav på restidskvot, exempelvis vid snabb tågtrafik eller där ett högklassigt bussys-
tem kan utvecklas. 

Omvänt kan det vara nödvändigt att sänka kravet där en god trafikförsörjning är svår att upp-
nå eller orimligt kostsam. En onyanserad tillämpning av en minsta restidskvot riskerar leda till 
en yttäckande men turtäthetsgles kollektivtrafik, lågt utnyttjande och ogynnsam prioritering 
av de resurser som är möjliga att satsa på kollektivtrafik. 

För långa och regionala kollektivresor blir förflyttningstiden till hållplats och väntetiden liten 
i förhållande till åktiden på större vägar. Restidskvoten jämfört med bil blir då god medan det 
av omvänt är svårt att få goda restidskvoter för korta bussresor i tätort (Holmberg 2008). Det 
kan också vara svårt att får goda restidskvoter för tangentiella resor med rimliga insatser jäm-
fört med radiella resor i en tätort beroende på linjenätets struktur. 

Kollandel beroende på kolltidskvot, 1997 (603 relationer av 99x99)
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Åtgärder i en sådan situation kan vara att istället satsa på gena, högklassiga gång- och cykel-
vägar till välutvecklade hållplatser eller pendlarparkering vid bytespunkter där flera linjer nås. 
Sammanfattningsvis kan man därför behöva ha olika kravnivåer på restidskvot beroende på 
den aktuella linjenäts- och fysiska strukturen. 

Restidskvoter kan också användas för att belysa cykelns konkurrenskraft jämfört med kollek-
tivtrafiken. Exempelvis brukar studenterna i övningar på LTH ofta komma fram till att cykla 
är ett resurseffektivare färdsätt (snabbare och billigare) i Lund än att använda den lokala buss-
trafiken. 

En viktig aspekt är därför att tydligt identifiera rollen för kollektivtrafiken i det totala förflytt-
ningsnätet. De flesta klarar/accepterar att gå 1-2 km om det finns goda, belysta och trygga 
gångvägar, cykla 1-3 km men ibland även upp till 4 à 5 km vid goda förutsättningar. 

För att inte onödigt konkurrera med cykeltrafiken bör kollektivtrafiken inriktas på resor från 
ca 3 km och uppåt. Behovet av direktlinjer (skip-stop-trafik, expressbusstrafik) eller snabbare 
färdsätt för längre avstånd avgörs av restidströsklarna ovan, om underlag bedöms finnas mm. 

För gles landsbygd och ogynnsamt belägna områden får andra lösningar sökas. Transport vid 
rätt tillfälle och tidpunkt kan vara viktigare än en regelbunden tidtabell samt att mer än per-
sontransporter kan tillgodoses, exempelvis varuförsörjning. Anropsstyrd trafik kan användas 
för att ge en hög anpassning till efterfrågan. Den är oftast dyr per resa men kan ge godtagbar 
totalkostnad om resandet är litet. 

Transportsamordning, gemensamt utnyttjande av fordonsresurser, mellan färdtjänst, sjuk-
resor, skolskjutsar och lokal trafikservice för allmänheten är ofta en mindre väl utnyttjad möj-
lighet. Datorstöd för integrerad planering, information och bokning samt driftledning av for-
donen saknas dock i stor utsträckning. Lagstiftning, organisation och ansvarsförhållanden är 
splittrade (Bjerkemo 1999, 2001 m.fl.). 

Även här kan andra lösningar sökas som säkra cykelförbindelser till stomlinjer med god tur-
täthet, välutvecklade bytespunkter med samlokalisering av aktiviteter (skolor mm) och pend-
larparkering. Det har även stor betydelse för att undvika krokiga körvägar för busstrafiken och 
medge en rimlig färdhastighet i huvudriktningen. 

Turtäthet är tillsammans med totalrestiden en av de objektiva parametrar som har starkast 
samband med resbenägenhet, resandevolym och upplevda kvalitetsegenskaper ur resenärens 
perspektiv samt samhällsekonomiskt. 

Ökad turtäthet innebär statistiskt bättre anpassning till människors aktivitetsmönster och res-
behovets fördelning över dygnet och veckodagar, se dold väntetid ovan. Det innebär också 
statistiskt ökade möjligheter för spontanbyten och reducerad negativ bytestid. 
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Ökat turutbud är starkt kostnadsdrivande eftersom förartiden ofta står för mer än 70 % av 
marginalkostnaden. Driftskostnaden är i stort sett direkt proportionell mot turtätheten men 
motsvaras inte alltid av samma resandeökning och resandeintäkter, dvs en negativ effekt ur 
driftskostnadssynpunkt eftersom kollektivtrafiken är skattesubventionerad.

Den s.k Mohring - effekten innebär att många direkt eller indirekt drar nytta av en ökad turtät-
het och reducerade väntetider att den samhällsekonomiska nyttan ändå blir positiv. Denna ef-
fekt har även påvisats av svenska forskare på KTH och i Linköping. 

Ett ytterligare sätt att visa på de samhällsekonomiska vinsterna (ökad tillgänglighet, minskad 
restid, emissioner och trängsel mm) är att göra ett miljöbokslut (”green audit”) med kollektiv-
trafikens miljö- och samhällsekonomiska vinster.

Buss- och spårvägsbanan 
mellan Neue Mitte och 
Oberhausens centrum 
trafikeras med både spår-
vagnar och 3 gånger fler 
bussar. 
Resenärerna väntar inte 
på spårvagnen utan tar 
bussen om den kommer 
först - ett praktiskt exem-
pel på att turtäthet är 
viktigare än fordonsty-
pen. 

De vita linjerna är led-
linjer för bussarna för tät 
kantstensangöring. 

Foto Bjerkemo Konsult 

Ett sätt att skapa ökad turtäthet utan merkostnader är att samla linjerna i linjestråk, med eller 
utan samordnade tidtabeller. Det gemensamma stråket bör så långt möjligt fånga in viktiga 
aktivitetspunkter (arbetsplatser, service, bytespunkter till andra nät). 

En klar fördel med denna linjedragningsstrategi är att man i ytterområden kan förgrena linje-
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Praktiska erfarenheter och resultat från bl.a ett pågående FoU-projekt om högklassiga buss-
trafiksystem (EU-COST TU 0630) visar att 10 minuters turtäthet innebär en god standard och 
att högre turtäthet oftast bara är motiverad av kapacitetsskäl. Redan vid 20 minuters turtäthet 
sjunker dock möjligheterna till flexibel användning av kollektivtrafiken väsentligt.   

Reskedjor avser att man gör flera ärenden efter varandra. Kvinnor utför ofta fler reskedjor än 
män eftersom de vanligen tar större ansvar för att lämna/ hämta barn, inköp mm. Det är också 
oftast fler kvinnor än män som utnyttjar kollektivtrafiken. Samlokalisering av aktiviteter och 
god turtäthet är därför angeläget för att minska behovet av reskedjor och tidspillan i samband 
med dem, särskilt för kvinnor. 

Rystam 1998 har visat att bortaänden av kollektivtresan är viktigast. Det gäller både närhet till 
målpunkter – arbetsplatser, service – och tydlig information och överblickbarhet var målet 
finns för fortsatt färd. 

Det senare är ofta försummat även där moderna informationssystem satts upp. De har ofta fo-
kus på att man kommer till stationen/bytespunkten för vidare färd med det överordnade kol-
lektivtrafikmedlet, mer sällan att man kommer dit för att ta sig till ett mål som inte självklart 
finns utanför bussdörren eller vid plattformen. Bytesmöjligheter till annan kollektivtrafik eller 
var hållplatserna finns är inte heller alltid så tydliga.  

Det ställer krav på en god och tydlig stadsmiljö, visuell ledning och vägvisning – vid behov 
även utanför bytespunkten - samt tillgång till karta. Med dator, pekskärm och tangentbord är 
det lätt med dagens teknik att visa var målet finns inklusive rekommenderad gång- eller 
cykelväg dit.

Informationssystemet bör vara integrerat med en reseplanerare som visar avgångstider, läge 
och väg till avgångshållplatsen. Med den snabba teknikutvecklingen för mobiltelefoner kan en 
mer generell framtida lösning vara MMS, GPS och andra kartsystem. 

Drivkraften för resandet är i hög grad olika ekonomiska och sociala aktiviteter. Flera av de 
klassiska resgrupperna kan associeras till förvärvslivstermer: 

- Arbetsresor – ”försörjningsresor”
- Skol- och utbildningsresor – ”förberedande förvärvslivsresor
- Inköpsresor – ”försörjningsresor”
- Besöksresor - sociala aktiviteter, även grund för kreativitet/ekonomisk utveckling
- Fritidsresor, rekreationsresor – social återhämtning, kreativitetsstimulerande

I en studie av Öresundsförbindelsen lyfter man fram att det är skillnaderna på ömse sidor sundet 
som är drivkraften för resandet. Så länge det är lättare att hitta en billig bostad på svenska sidan 
medan arbetstillfällena är fler och lönenivåerna högre på den danska sidan kommer resandeut-
vecklingen att bestå. Nu när den svenska kronan stärkts blir den dagliga resuppoffringen mindre 
motiverad och återflyttningen till Köpenhamn ökar (Öresundsbrokonsortiet 2010). 

11

Praktiska erfarenheter och resultat från bl.a ett pågående FoU-projekt om högklassiga buss-
trafiksystem (EU-COST TU 0630) visar att 10 minuters turtäthet innebär en god standard och 
att högre turtäthet oftast bara är motiverad av kapacitetsskäl. Redan vid 20 minuters turtäthet 
sjunker dock möjligheterna till flexibel användning av kollektivtrafiken väsentligt.   

Reskedjor avser att man gör flera ärenden efter varandra. Kvinnor utför ofta fler reskedjor än 
män eftersom de vanligen tar större ansvar för att lämna/ hämta barn, inköp mm. Det är också 
oftast fler kvinnor än män som utnyttjar kollektivtrafiken. Samlokalisering av aktiviteter och 
god turtäthet är därför angeläget för att minska behovet av reskedjor och tidspillan i samband 
med dem, särskilt för kvinnor. 

Rystam 1998 har visat att bortaänden av kollektivtresan är viktigast. Det gäller både närhet till 
målpunkter – arbetsplatser, service – och tydlig information och överblickbarhet var målet 
finns för fortsatt färd. 

Det senare är ofta försummat även där moderna informationssystem satts upp. De har ofta fo-
kus på att man kommer till stationen/bytespunkten för vidare färd med det överordnade kol-
lektivtrafikmedlet, mer sällan att man kommer dit för att ta sig till ett mål som inte självklart 
finns utanför bussdörren eller vid plattformen. Bytesmöjligheter till annan kollektivtrafik eller 
var hållplatserna finns är inte heller alltid så tydliga.  

Det ställer krav på en god och tydlig stadsmiljö, visuell ledning och vägvisning – vid behov 
även utanför bytespunkten - samt tillgång till karta. Med dator, pekskärm och tangentbord är 
det lätt med dagens teknik att visa var målet finns inklusive rekommenderad gång- eller 
cykelväg dit.

Informationssystemet bör vara integrerat med en reseplanerare som visar avgångstider, läge 
och väg till avgångshållplatsen. Med den snabba teknikutvecklingen för mobiltelefoner kan en 
mer generell framtida lösning vara MMS, GPS och andra kartsystem. 

Drivkraften för resandet är i hög grad olika ekonomiska och sociala aktiviteter. Flera av de 
klassiska resgrupperna kan associeras till förvärvslivstermer: 

- Arbetsresor – ”försörjningsresor”
- Skol- och utbildningsresor – ”förberedande förvärvslivsresor
- Inköpsresor – ”försörjningsresor”
- Besöksresor - sociala aktiviteter, även grund för kreativitet/ekonomisk utveckling
- Fritidsresor, rekreationsresor – social återhämtning, kreativitetsstimulerande

I en studie av Öresundsförbindelsen lyfter man fram att det är skillnaderna på ömse sidor sundet 
som är drivkraften för resandet. Så länge det är lättare att hitta en billig bostad på svenska sidan 
medan arbetstillfällena är fler och lönenivåerna högre på den danska sidan kommer resandeut-
vecklingen att bestå. Nu när den svenska kronan stärkts blir den dagliga resuppoffringen mindre 
motiverad och återflyttningen till Köpenhamn ökar (Öresundsbrokonsortiet 2010). 



12

2.2 Samverkan med andra trafikslag 

Resandet är inte längre lokalt. Ett exempel är att arbetspendlingen över kommungräns har mer 
än fördubblats de senaste 30 åren, se bild nedan. Det gäller även resor inom tätorterna. Bostad 
och arbetsplats finns sällan i samma område. Det fria valet av skolor innebär även att skolre-
sorna ökar. 

I mindre och medelstora städer finns fortfarande de flesta arbetsplatserna i centrum. Funk-
tionsuppdelningen i den fysiska planeringen och brist på tomtmark i centrala lägen har inne-
burit att väsentliga arbetsplatser och besökspunkter som sjukhus och halvexterna köpcentra 
ligger utanför centrum och på skilda håll.   

Det innebär att kollektivtrafiken så långt möjligt behöver vara nätverksbildande tillsammans 
med att gå och cykla i första hand för att tillgodose rörelsemönstret. Samverkan behöver ock-
så ske inom och mellan olika hierarkiska nivåer för kollektivtrafiken samt med andra färdsätt 
som att gå, cykla samt biltrafik (pendlarparkeringar) för att kunna tillgodose resbehoven. 

I Skåne är alla tätortsbussar gröna, regionbussarna gula och Pågatågen (lokaltågen) blålila för 
att göra det lättare att hitta rätt nätnivå, kunna taktikvälja om flera linjer kan utnyttjas och för 
att trafikanterna ska kunna vara beredda att stiga på. I Köpenhamn är det främre högra hörnet 
rött eller blått på de gula bussarna för att markera om det är en högfrekvent linje eller direkt-
linje.

Pendling över kommungräns 1970 -2007. Källa: SCB. Diagram: Skånetrafiken 
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Samverkan mellan regional-, landsbygds- och tätortstrafik kan ske på flera sätt. Ofta dras 
landsbygds- och regionallinjerna in till tätortscentrum för att minska bytesbehovet. Ibland kan 
det vara fördelaktigt att förlänga tätortslinjerna (eller vissa turer) ut till närliggande förorter. 
Välutvecklade bytespunkter, i sin enklaste form gemensamma hållplatslägen, samordnad in-
formation om tidtabeller och turutbud bör alltid förutsättas på den gemensamma sträckan för 
att medge enkla byten som kan korta av resvägen för resenären. 

Där förutsättningarna finns bör man utveckla halvexterna bytespunkter som om möjligt sam-
manfaller med stadsdelscentra, ev. köpcentra och/eller där det gemensamma linjestråket för-
grenar sig till ytterområden. Då förstärker man stadsdelscentrat, gör det möjligt att handla på 
vägen hem och byta mellan linjerna utan onödiga omvägar. 

Välutvecklade bytespunkter är särskilt angelägna där byten förutsätts ske mellan flera hierar-
kiska nivåer och andra trafikslag, exempelvis vid resecentra/järnvägsstationer där byte kan 
ske mellan samtliga trafikslag: 

- Tågtrafik, lokal, regional och nationell 
- Busstrafik, regional och lokal 
- Cyklister, fotgängare 
- Bilangöring för att hämta/lämna 
- Pendlarparkering, korttids- och veckoparkering 

Det är också viktigt att inse att den enkla hållplatsen även är en bytespunkt där majoriteten av 
alla byten sker – mellan kollektivtrafiken och att gå eller cykla.  

Färdsätt till station i Sverige. 3 av 4 resenärer går eller cyklar. 
Källa: SCB, riks-RVU. Diagram: Bjerkemo Konsult 
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Uppföljningar som Skånetrafiken gjort visar att mönstret är likartat men andelarna kan variera 
påtagligt beroende på de lokala förutsättningarna. Andelen cykelresor kan vara upp till 30 -35 
% i mindre orter med även en stor andel fotgängare. Kollektivtrafikandelen kan vara i samma 
storleksordning i större tätorter med god matartrafik. Den kan även vara över 50 % i regionala 
knutpunkter där samordnade byten mellan buss och tåg särskilt planerats. 

Byte mellan cykel- och kollektivtrafik, inklusive cykelparkering vid varje hållplats, är ett vä-
sentligt komplement till kollektivtrafiken liksom goda och säkra cykel- och gångvägar till 
hållplatsen (TRAST 2007, Boverket 2010). Ofta har man en cykel i varje ända av resan där man 
reser dagligen.

En viktig utvecklingsstrategi för kollektivtrafiken är därför att utveckla samspelet med cykel-
trafiken. Bytestiden försvinner i praktiken och totalrestiden blir kortare. Kollektivtrafiken får 
därmed ett större upptagningsområde. Om upptagningsavståndet för hållplatsen fördubblas 
blir upptagningsområdets yta teoretiskt 3 ggr större. 

Det ökade resunderlaget och resandet kan då användas för att öka turtätheten. Större avstånd 
mellan hållplatserna och andra linjer kan användas vilket i sin tur kortar restiden och medger 
att större resurser kan läggas på turtätheten, dvs. man skapar en positiv utvecklingsspiral.

Möjlighet att ta med cykel på tåg och buss i mån av plats är också ett viktigt komplement. Det 
fungerar väl där det tillämpas (Skåne, Köpenhamn, Amsterdam m.fl. platser). Man pendlar 
inte dagligen med cykeln men får möjlighet att transportera den för fritidsresor, ta hem den 
för service mm. En femtedel av alla tågresenärer har använt möjligheten att ta med cykeln 
men gör det mycket sällan (Envall et al 2009).

Ökad samverkan mellan cykel- och kollektivtrafik förutsätter att även drift- och underhållsfrå-
gorna hanteras i ett gemensamt koncept. Det gäller inte minst vinterväghållning så att även 
själva busshållplatsen och lokala gång- och cykelvägar snöröjs tidigt. Lokal samverkan och 
avtal med fastighetsförvaltare kan vara en praktisk lösning. Se även GCM-handboken 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2010).

Pendlarparkering för bilar är ett viktigt komplement till tågstationer, särskilt där dessa har ett 
glest omland. Bilandelen till station är ofta mindre än 10 % för tätorter med över 10 000 invå-
nare och fallande andel vid ökad tätortsstorlek. Där goda förutsättningar finns och omlandet är 
glest och svårt att kollektivtrafikförsörja kan dock bilandelen vara stor, upp till 30 % på sina 
håll i Skåne.  

Pendlarparkering kan vara betydelsefull även för halvexterna och externa bussbytespunkter, 
särskilt om god turtäthets- och restidsstandard i gengäld kan utnyttjas. Ur hållbarhetssyn-
punkt, särskilt för stadsmiljön (emissioner, trängsel, utrymmesbehov) kan det trots allt vara 
bättre att en del av resan görs med kollektivtrafiken än att hela resan görs med bil.    
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Framkomlighetsåtgärder genom omformning av gatunäten, begränsning av biltrafik och 
prioritering av cykeltrafik i centrala tätortsdelar behövs ofta för att säkerställa kollektivtrafi-
kens regularitet, förbättra restider och tillgänglighet. På viktiga in- och utfartsleder kan även 
framkomlighetsåtgärder behövas, särskilt i rusningstid. 

Exempel på sådana åtgärder är signalprioritering, reduktion av antal bilkörfält och kantstens-
parkering för att få minska störande parkeringsrörelser och få plats med reserverade körfält 
och cykelbanor. Även ekonomiska styrmedel som parkeringsavgifter och trängselavgifter kan 
användas.

Parkering, såväl lokalisering, platsbegränsning, samordnade avgiftsstrategier, tids- och andra 
restriktioner kan också användas för att påverka färdmedelsvalet men används inte så ofta i 
Sverige.

Begränsning av platsan-
talet eller andra restrik-
tioner kan ge betydande 
inverkan på färdmedels-
valet till fördel för kollek-
tivtrafiken jämfört med 
obegränsad bilplatstill-
gång.

Källa: Samfärdsel. 
Diagram: S-A Bjerkemo  

Relativ omfattande studier finns av hur parkeringstillgång. P-normer och parkeringslösningar 
påverkar kollektivresandet. En översikt finns i Bil eller buss? (Koucky & Partners 2007)
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Bilpooler kan också vara ett komplement till kollektivtrafiken för de som regelbundet kan ut-
nyttja kollektivtrafiken och avstår från att äga bil. En översikt finns i Bilpooler och kollektiv-
trafik (Trafikverket 2011).

2.3 Några generella planeringsprinciper 

Ett användbart planeringsperspektiv är samordnat aktivitetsmönster/lokalisering. Synsättet 
kallas även för tidsgeografi. Beskrivningsmodellen utgår från att den dagliga tidsbudgeten är 
väsentlig och ofta svår för oss att få ihop. Det stöds av de tidsvärden som man tar fram som 
underlag för samhällsekonomiska analyser där tjänste- och arbetsresor oftast har högst värden.

Beskrivningssättet utgår från att vår dagliga aktivitet innebär att vi, frivilligt eller med visst 
tvång (tidspassning) besöker ett antal aktivitetspunkter med tidsavstånd emellan. Bostaden är 
utgångspunkten. Aktivitetsstationer är dagis, arbetsplatsen, lunchstället och andra ärendeplat-
ser på lunchen, avtalade möten, (mat-)affärer på vägen hem etc. 

Ju fler aktiviteter som kan uträttas på samma plats desto mindre behov av tidskrävande för-
flyttningar – och desto lättare för kollektivtrafiken att tillgodose dem. Tidsförlusten för res-
kedjor i kollektivtrafiken är som regel större (dold väntetid) än för individuella transportsätt 
som gör det lättare att genomföra reskedjor (Friberg 1999 m.fl.). Eftersom kvinnor ofta åker 
mer kollektivt än män och tar större ansvar för barn och hem är detta också en genusfråga. 

Det talar för att en kollektivtrafikorienterad planering bör sträva mot samlokalisering av akti-
viteter till nodpunkter. Uträtta ärenden mellan avgångar (ev. förflyttningar i motsatt riktning) i 
det stråk man är van vid upplevs ofta enklare att genomföra än i ovana relationer. Det talar 
också för att samla aktiviteter/besökspunkter i sammanhållna linjestråk, se ovan.

Transit Oriented Development, TOD, är en planeringsprincip som användes utomlands redan 
före andra världskriget, dvs. under en epok då bilen ännu var en ganska sällsynt företeelse och 
tillgängligheten till arbete och service behövde tillgodoses med andra transportsätt. Principen 
är relevant även idag eftersom hälften av befolkningen i vårt land inte får köra eller disponerar 
bil för sitt dagliga resande. 

Internationellt har TOD-principen utvecklats till en policy för utveckling av hållbara städer – 
även socialt - där krav ställs på omfattande fotgängarzoner (pedestrianisation), blandade be-
byggelse och verksamheter, låga huspriser mm och social jämlikhet (PolicyLink 2008). Ibland 
används även begreppet Transit Joint Development.  

I korthet går den ursprungliga TOD-principen ut på att man frågar sig: 

1. Vilka resurser och möjligheter finns att tillgodose de boendes förflyttningsbehov med 
allmänna färdsätt, hur kan de merutnyttjas och utvecklas? 

2. Hur kan lokalisering av service, verksamheter och bostäder (obs ordningen) merut-
nyttja de resurser som finns och stärka användningen av dem? 
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Förändringar och förbättringar i transportsystemet samt lokalisering som utnyttjar och stöder 
resförutsättningarna arbetas fram i en integrerad process. Tunnelbanan i Stockholm och den 
medvetna lokaliseringen kring stationslägena är ett exempel på TOD. 

Stationsnärhetsprincipen i Köpenhamn är ett annat exempel som visar vilka påtagliga effek-
ter som kan uppnås. Fingerplanen från andra världskriget förutsatte en utveckling kring de då-
varande radiella privatbanornas stationer för att skapa möjligheter för bra boende och arbets-
pendling till de centrala delarna av Köpenhamn. 

För att kunna gå och cykla till stationen skulle bostäderna finnas högst 2 km bort. Arbetsplat-
ser skulle finnas inom 600 meter från stationen så man kunde gå och cykla till arbetet och sta-
tionen samt lätt kunna gå till jobbet om man kom med tåget. Affärer, skolor och annan service 
placerades av samma skäl i direkt anslutning till stationen. 

Mellan ”fingrarna”, kollektivstråken, föreskrev man natur- eller jordbruksmark för att de 
boende skulle få nära till rekreation. 

Stationsnärhetsprincipen är ett bra exempel på samordnat aktivitets-, rö-
relse- och lokaliseringsmönster som ger mycket goda förutsättningar för 
kollektivt resande med snabb, kapacitetsstark kollektivtrafik, hög lokal 
och regional tillgänglighet. 

Den höga tillgängligheten och närheten till arbetsplatser ger service och 
butiker goda förutsättningar att utvecklas. Idag försöker man stärka till-
gängligheten ytterligare genom att även utveckla tangentiell kollektivtra-
fik mellan noderna, se principbilden t.v. 

Därmed hoppas man kunna göra noderna än mer attraktiva för lokalise-
ring av service och arbetsplatser i en positiv spiral. 

Källa: HUR, Hovedstadens Udvicklingsråd, Köpenhamn 

Effekterna av stationsnärhetsprincipen har följts upp av Peter Hartoft-Nielsen (2002). De som 
arbetade i stationsnära kontor inom 600 meter från en station använde bilen nästan bara hälf-
ten så mycket för dagliga arbetsresor jämfört med dem som arbetade i kontor som inte låg sta-
tionsnära, se bilden nedan. Körsträckan med bil var också signifikant lägre, ca 10 km kortare 
per dygn och anställd. 

Effekten var densamma oavsett var arbetsplatserna låg i regionen, dvs färdmedelsvalet beror 
primärt på arbetsplatsens läge i förhållande till kollektivtrafiken. För boende var effekten inte 
lika påtaglig. Dock var bilanvändningen signifikant 5 km mindre per dag för de som bodde i 
stationsnära lägen. Stationsnärhetsprincipen bedömdes även ge minskat biltryck mot stads-
centrum och ca 6 % minskad biltrafik (trängsel) i rusningstid (Hartoft-Nielsen 2002).
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Mönstret är detsamma för färdmedelsval eller som 
bilden visar, körda km per dygn, dvs 40-45 % 
minskad bilanvändning. Ett tydligt bidrag till de-
coupling, stadstillväxt med reducerad biltillväxt. 

Andra strategiska fördelar är stationssamhällets 
överblickbara skala men ändå tillgång till storsta-
dens arbetstillfällen, service, kultur-  och rekrea-
tionsutbud samt minskat behov av två bilar i hus-
hållet.  

Källa: P Hartoft-Nielsen 2002 

Hartoft-Nielsen fann inte samma effekter för bussterminaler och drog slutsatsen att endast 
spårtrafik ger dessa effekter. Det har dock aldrig funnits bussterminaler och busstråk i Köpen-
hamn med stationsnärhetsprincipens lokaliseringsmönster. Det indikerar snarare åter att det är 
samspelet mellan lokaliseringsmönster och kollektivtrafik som påverkar färdmedelsvalet. 

Stationsnärhetspolitikens framgångar har följts upp i Landsplanedirektivet för Hovedstadsom-
rådet, Fingerplan 2007. Kontor över 1500 m2 ska lokaliseras inom 600 m från en station. Om 
lokalisering sker utanför stationens kärnområde ska redogörelse lämnas för motivet och vilka 
kompensationsåtgärder som föreslås, bl.a. för cykeltrafik, parkeringsbegränsningar och kom-
pletterande kollektivtrafik (Miljöministeriet 2007). 

Amsterdam, Berlin, Vancouver, Curitiba m.fl. städer har byggts ut med TOD-principen som 
grund. Almere och flera nya städer i Flevoland nordöst om Amsterdam har byggts upp runt 
nya stationslägen och en medveten busslinjestruktur med stationen som kärnpunkt. Idag för-
tätar man i de centrala delarna med kontorsarbetsplatser för att ytterligare stärka resmönstret 
och utnyttja de goda förflyttningsmöjligheterna.  

Effekterna blir naturligtvis större om man kombinerar flera åtgärder som verkar i samma rikt-
ning, s.k. åtgärdspaket. Strasbourg (se bilaga 2, ung. stort som Malmö), är ett exempel på hur 
man kan kombinera både strukturella åtgärder och andra åtgärder i trafiksystemet: 

- Flerkärnig struktur, samordnad lokalisering av stadsdelscentrum och bytesmöjligheter 
för alla trafikslag 

- Satsning på cykelvägar och konsekvent cykelparkering vid stationer och hållplatser 
- Pendlarparkering vid motorvägsavfarter nära spårvägshållplatser 
- Parkeringsrestriktioner i centrum med samordnade avgifter för kollektivtrafiken och 

bilparkering
- Ej genomfart för biltrafik i centrum (Bremersystemet) 
- Fotgängarzoner (pedestrianisation), bilfria stadsmiljöer   

Effekterna på färdmedelsval, kollektivresande och stadsmiljö är även i detta fall påtagliga. För 
att tillgodose tillgängligheten till centrum byggde man ett kapacitetsstarkt spårvägssystem 
med en modern låggolvsspårvagn med futuristiskt utseende (Eurotram), se bilaga 2.  
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På ”teorispråk” kan man enkelt sammanfatta arbetssättet med: 
1. Öka positiva användarfaktorer för hållbara färdsätt inkl kollektivtrafik (stadsstruktur, 

stadsmiljö, samverkan mellan trafikslag, ekonomiska styrmedel etc.) 
2. Reducera negativa faktorer (byten mm) så långt möjligt 
3. Prioritera dessa åtgärder före, ev. minska/begränsa faktorer som talar för 

bilanvändning

En väsentlig utgångspunkt och verktyg i planeringsarbetet var den franska miljölagstiftning-
en. Den föreskriver att alla tätortsagglomerationer över 100 000 invånare ska upprätta en plan 
för hur förflyttningsbehovet med hållbara färdsätt ska tillgodoses, Plan de Deplacements 
Urbain, PDU. 

PDU:n tas fram samordnat med översiktsplanen där starka krav ställs på kompetens, innehåll, 
samverkan inom funktionella regioner (även över nationsgräns). Översiktsplanen antas som i 
Sverige efter ett granskningsförfarande (kvalitetssäkring) medan PDU:n fastställs.   

WRIP - Whole Route Implementation Plan – är ett arbetssätt som utvecklats i Manchester-
regionen för utformning av högklassiga kollektivtrafikstråk, Quality Bus Corridors, QBC. I 
korthet tar man fram ett sammanhållet förslag för: 

- Hög hållplatskvalitet; funktionellt, estetiskt och samspel med omgivningen inklusive 
tillgänglighet,  cykel- och gångvägar (1st contact) 

- Framkomlighetsåtgärder inklusive busskörfält/bussgator, funktion och utformning av 
hela gaturummet, prioritet för stråket 

- Trafiksäkerhet

Idag finns 24 QBC-stråk i Manchesterregionen, totalt 176 miles. Målet är att vinna fler kol-
lektivresenärer, få dem att lämna bilen hemma, minska trängsel och emissioner samt ge fler 
möjlighet att förflytta sig mellan olika platser på kortare tid. 

Man utgår från the Customer Front Perspective (1st contact) och menar att det är hållplatsen, 
vägen dit och stadsmiljön som först möter resenären och marknadsför kollektivtrafiken. 

Utbyggnad av gång- och cykelförbindelser ingår därför i de investeringsprogram som genom-
förts för WRIP - stråken. Grundregeln är att man bör beakta minst ett kvartersdjup på ömse 
sidor av stråket och säkra tillgängligheten till det. 

Ömsesidiga avtal, Management Schemes, upprättas mellan operatören och den som ansvarar 
för den fysiska miljön (kommun, regionförbund, trafikhuvudman etc). Operatören åtar sig att 
hålla avtalad kvalitetsnivå på fordon och trafikering medan kommunen (motsv.) åtar sig att 
svara för den fysiska miljön, förändringar i stadsmiljön och trafiknäten (GMPTE 2008b).

19

På ”teorispråk” kan man enkelt sammanfatta arbetssättet med: 
1. Öka positiva användarfaktorer för hållbara färdsätt inkl kollektivtrafik (stadsstruktur, 

stadsmiljö, samverkan mellan trafikslag, ekonomiska styrmedel etc.) 
2. Reducera negativa faktorer (byten mm) så långt möjligt 
3. Prioritera dessa åtgärder före, ev. minska/begränsa faktorer som talar för 

bilanvändning
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Olika delplaner som är samordnade med varandra tas fram som underlag för genomförandet. 
Verksamheten leds av en politisk trafiknämnd som ansvarar för alla trafikslag i hela Stor-
Manchester.

Trots att man har tappat mycket kollektivresande utanför London efter avregleringen av 
kollektivtrafiken (Transport Act 1985) och förbudet mot tidtabellssamarbete(!) har QBC-
stråken varit framgångsrika och gett resandeökningar i storleken 6 – 30 % under vardagar 
(GMPTE 2008a) samtidigt som man tappat ca 10 % resande i genomsnitt i regionen i övrigt.  

I Storbritannien finns även en statlig infrastrukturplanering på regional nivå (counties). Kra-
ven på de Local Transport Plans som tas fram är mycket höga vad avser samordning mellan 
olika trafikslag och fysisk planering. 

Planeringssystemet infördes under Tony Blairs regering (Transport Act 2000). Det öppnade upp 
för en aktiv samordnad planering och föreskrev partnerskap, dvs. samverkan mellan olika ak-
törer på lokal och regional nivå, såväl för kollektivtrafiken som för samverkan med andra tra-
fikslag och fysisk planering. 

Ett viktigt planeringsbegrepp är Demand Restraint. Det är inte självklart att ett potentiellt 
(ofta bil-)transport behov ska tillgodoses fullt ut om det strider mot andra intressen. Andra in-
tressanta grepp är att väl genomarbetade planer får extra investeringsmedel samt att län med 
små resurser får professionell hjälp i sitt planeringsarbete (www.dft.gov.uk, Bjerkemo 2006).

Den generella utrednings- och planeringsprocessen beskrivs ofta i ett antal delmoment 
(Hydén et al 2008 m.fl.). Processen är och kan naturligtvis inte vara rätlinjig. Återkoppling 
måste ske såväl mellan närliggande moment som över hela processen. 

Såväl forskning som erfarenhet har visat att kontinuerlig dialog och förankring under hela 
planeringsprocessen är väsentlig. I TRAST 2007 beskrivs målformulering respektive föran-
kring som parallella sidoprocesser under arbetet. 

Även interaktion måste ske såväl mellan olika planeringsformer som sektorer, särskilt för kol-
lektivtrafiken, se ovan. Spelet mellan vision, strategi/handlingsvägar, åtgärds/genomförande-
program och uppföljning är också viktigt:  

En vision är en framtidsbild, ett framtida tillstånd som upplevs vara realistiskt att nå och anger 
inriktningsmål. Tidsperspektivet bör ge ett realistiskt handlingsutrymme men inte för långt 
för att visionen ska kunna vara vägledande och ett konkret riktmärke i planeringsprocessen. 

Strategi* betyder handlingsväg, den kedja av aktiviteter som fordras för att nå de inriktnings-
mål som visionen anger. Den/de bör även omfatta konkreta etapp- och resultatmål.
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Visioner, mål och strategier för kollektivtrafiken måste därför också vara en del i kommunens 
övergripande visioner och strukturmål för (näringslivs-) utveckling, översiktsplanens lokalise-
ring av verksamheter, service, skolenheter och bostäder (obs ordningsföljden) och kommu-
nens planering för övriga trafiknät. 

Visionerna och strategierna behöver följas upp i konkreta, helst tids- och kostnadssatta åt-
gärdsprogram. Det är också viktigt att de arbetas in i andra åtgärdsprogram, exempelvis kom-
munens investeringsprogram vad avser framkomlighetsåtgärder, bussgator, trafikomlägg-
ningar, planprogram för den fysiska planeringen, miljöprogram, hållbarhetsstrategier mm. 

Uppföljning av att åtgärderna blivit genomförda samt erhållna effekter med lättbegripliga 
nyckeltal är en viktig läroprocess och pedagogisk process för tjänstemän, politiker och all-
mänhet. Det är viktigt att man kan se att man nått de konkreta mål man satt upp och är på väg 
mot de övergripande mål och visioner man uttalat. 

Metoder finns för att bryta ner mål till handlingsplaner och konkreta åtgärder (back-casting, 
mål/medelanalys). Ett sätt att få ökad konsistens mellan planeringsnivåer och sektorer kan 
vara att arbeta med kvalitetssäkringsprogram. Ett exempel är den Konformitätsprüfung som 
tillämpas i Zürich för genomförandet av deras hållbarhets- och trafikstrategi (Bjerkemo 2006).

Kommunens (och regionens) planering behöver sammanfattningsvis vara tvärsektoriell om 
den ska kunna ge fördelar för kollektivtrafiken. Omvänt måste också kollektivtrafikplane-
ringen vara tydlig och väl genomarbetad för att den ska kunna beaktas och få tyngd i den 
övriga planeringen. 

Det ställer också krav på att resurser och kompetens avsätts för att arbeta fram konkreta visio-
ner, strategier och åtgärdsprogram i nära samarbete med andra planeringssektorer i kommu-
nen och regionalt. Finns inga tydliga visioner, strategier och konkreta planer för kollektivtrafi-
ken är det mindre sannolikt att de blir beaktade i andra planeringsaktiviteter. 

______________________
*En strateg var en grekisk härförare med uppgift att ta fram konkreta strategier för hur fienden skulle mötas och 
besegras – oavsett från vilket håll denne kom. Det indikerar att en strategi bör vara konkret, realistisk och robust. 
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3. STRUKTURBILDANDE KOLLEKTIVTRAFIK

Knutpunkter i kommunikationsnäten har historiskt varit (och är) viktiga lokaliserings- och ut-
vecklingsnoder. De kan vara en viktig utvecklings- och lokaliseringsfaktor men det är inte till-
räckligt.  Ekonomiska, s.k. näringsgeografiska och andra strukturella förutsättningar måste 
också finnas och har stor betydelse. 

Grundläggande för orts- och resandeutveckling är den urbana och regionala lokalisering av 
aktiviteter samt näringsliv och den tillgänglighet som skapas genom utformning av trafiknä-
ten. Det är tillgängligheten, inte trafikmedlet som påverkar lokaliseringsstrukturen. 

Det kan också vändas till ett verktyg i planeringen. Tillgänglighetens förmåga att möta aktivi-
tetsmönstret är avgörande för resandeutveckling och färdmedelsval för kollektivtrafiken. Se 
även föregående avsnitt. 

Väsentlig är också att eftersträva en lokaliserings- och kollektivtrafikstruktur som ger ett dub-
belriktat och överlappande resande i tydliga stråk, dvs. en kollektivtrafikstruktur som tillgodo-
ser flera resbehov/ärendetyper samt är nätverksbildande. Det ger en ökad samhällsekonomisk 
effektivitet, motiverar högre kvalitet på trafikutbudet och skapar en positiv utvecklingsspiral. 

Sammanfattningsvis är det en sammanhållen strukturell planering (eng. Structural Planning) 
och de förutsättningar kollektivtrafiken ges som har betydelse, såväl näringsgeografiskt (loka-
lisering av aktiviteter och bostäder) samt hur väl trafikeringen (förbindelser och turutbud mm) 
spelar mot det potentiella resbehov som lokaliseringsstrukturen skapar. 

Själva trafikmedlet är primärt inte strukturskapande mer än att det kan ge olika förutsättningar 
för att skapa den tillgänglighet och kvalitet i utbudet som efterfrågas. Även utförandefaktorer 
som pålitlighet och regularitet har storbetydelse, se föregående avsnitt och bilaga 1.    

Huvuddragen i en framgångsrik, strukturell planeringsprocess som gynnar kollektivtrafiken 
kan sammanfattas i: 

1. Identifiera 
 a) mål/aktivitetspunkter (arbetsplatser, skolor, serviceutbud), rörelsemönster 
 b) hållplatslägen/bytespunkter - var/hur kan goda hållplatslägen utvecklas 
 c) behov av/möjligheter till samspel med andra färdsätt (gå, cykla etc.) 

2. Stråkförutsättningar
 a) var/hur kan ett kollektivstråk/linje dras fram som fångar upp dessa aktivitetspunkter 
 och förväntat rörelsemönster? 
 b) hur kan nya verksamheter, service och bostäder merutnyttja/stärka ett sådant stråk? 
 c/ hur kan förtätning och nylokalisering av bostäder ske runt aktivitetspunkterna? 
 d/ hur kan de lokala/kompletterande trafiknäten och bebyggelsen utvecklas med 
 kollektivtrafiknoden som centrumpunkt, kan ett lokalcentra utvecklas? 
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3. Växelverka,
ompröva, arbeta med alternativ och scenarier i en dialogprocess med berörda parter: 

- Kollektivtrafikansvariga för planering, operativ upphandling och drift 
- Lokala och regionala myndigheter och offentliga organ 
- Exploatörer, investerare, entreprenörer, markägare 
- Allmänhet, intresseföreningar 

3.1 Val av trafikmedel och systemlösning 

Valet av trafikmedel är idag främst en kapacitetsfråga ur funktionell och resandesynpunkt, se 
bilaga 1. Tabellen nedan illustrerar att glappet i kapacitet mellan buss och spårvagn har redu-
cerats påtagligt det senaste årtiondet:
   P/tim,riktn Ökning
 Stadsbuss 12x2,55 m  1600  
 Ledbuss  18x2,55 m  2400 + 50 % 
 Spårvagn 23x2,3 m  2600 + 63 % 
 Tvåledsbuss 24x2,55 m  3000 + 88 % 
 Translohr STE3 25x2,20 m 3400  + 125 % (gummihjulsspårvagn) 
 Spårvagn 33x2,4 m  4200 + 163 % 
 Spårvagn 43x2,65 m  5700 + 256 % 

Tabell. Kapacitet för olika fordonsslag i passagerare per timme och riktning vid 4 pass/m2 och 3 minuters tur-
täthet. (Beräkningssättet är internationell praxis.) Källa: CERTU 2009 

Man kan inte direkt översätta siffrorna ovan till resande till totalresande (påstigande) per linje 
och dygn eftersom linjerna kan ha olika antal start- och målpunkter utmed linjen och förutsätt-
ningar för dubbelriktat resande. Ett modernt bussystem som BusWay i Nantes har mer än 
25 000 påstigande per dygn, något som förr ansågs vara orealistiskt. 

Spårväg har kapacitets- och driftskostnadsfördelar först vid mycket stora resandeflöden. Vid 
lägre flöden har bussystem även lägre driftskostnader. TÖI, Transportökonomisk Institutt i 
Norge anger att investeringskostnaden för ett högklassigt bussystem är ca 1/3 jämfört med 
kostnaden för ett spårvägssystem (Fearnley et al 2008).

Olyckligtvis har spårväg ensidigt kommit att förknippas med ”strukturerande” kollektivtrafik, 
god stadsmiljö och resandeutveckling. Även s.k. dynamiska effekter och överflyttning av re-
sande från bil till spårväg, den s.k. ”spårfaktorn” är det svårt att hitta underbyggda argument 
och vetenskapliga belägg för (Scherer M et al 2009,2010, 2011, WSP/Kottenhoff et al 2010).
Se även bilaga 1. 

Ofta jämför man buss- och spårvägslösningar med olika standard och förutsättningar. Med 
jämförbara förutsättningar får man likartade effekter. För snabb spårtrafik, i praktiken tågtra-
fik med hastigheter på 160 -180 km/tim eller mer, kan man dock tala om en tågtrafikfaktor
eftersom likartad resstandard inte lätt uppnås på annat sätt, se bilaga 1. 
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kostnaden för ett spårvägssystem (Fearnley et al 2008).

Olyckligtvis har spårväg ensidigt kommit att förknippas med ”strukturerande” kollektivtrafik, 
god stadsmiljö och resandeutveckling. Även s.k. dynamiska effekter och överflyttning av re-
sande från bil till spårväg, den s.k. ”spårfaktorn” är det svårt att hitta underbyggda argument 
och vetenskapliga belägg för (Scherer M et al 2009,2010, 2011, WSP/Kottenhoff et al 2010).
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Spårväg har strategiska och ekonomiska fördelar vid - för svenska förhållanden - mycket stora
(helst dubbelriktade) resandeflöden och där en god framkomlighet på egna körytor i breda ga-
turum med raka linjesträckningar kan skapas. Den ”strukturbildande” effekten beror dock helt 
på den tillgänglighet transportlösningen ger samt de fysiska förutsättningarna.   

Tumregelmässigt är spårväg intressant i tätorter från 100 000 till 1 miljon invånare beroende 
på den urbana strukturen. De spårvägar som byggts i Frankrike på senare år har haft 30 % 
statsbidrag och avser tätortsbildningar med mer än 300 000 invånare (alla utom en). Franska 
statens motiv för statsbidrag var att styra bort från de mycket kostsamma tunnelbanelösningar 
flera större städer planerade. 

Den långsmala Thur Valley där Mulhouse ligger har dock mer än 100 000 invånare (CERTU
2009). Samma strukturella fördelar har även motiverat spårvägsutbyggnaden i Bergen som har 
merparten av bebyggelse samlad i en tydlig dalgång. Spårlösningar behöver oftast stöd av ett 
finmaskigare bussnät (Hass-Klau 2009).

Studier har visat på ökade taxeringsvärden där spårväg byggts ut. De avser centrala delar i 
större städer där värdeökning ändå förekommer. Det är därför oklart i vilken mån värdeök-
ningen kan knytas till färdmedlet eller ökad tillgängligheten och kommersiell aktivitet, för-
bättrad trafik- och stadsmiljö mm. Endast en studie finns för avancerade bussystem där ökade 
taxeringsvärden också konstaterats (Hass-Klau 2009).

Ett särskilt stadsanpassningsproblem är att stålhjulsburna spårvagnar fordrar 25 m minimira-
die eller mer i snäva kurvor vilket kräver generösa gaturum (normal gatuhörnsradie är 8-12 
meter). Utrymmesbehovet för spårvagn vid hållplatser och i gatukorsningar kommer lätt i 
konflikt med efterfrågan på utrymme i centrala stadsmiljöer för vistelse, köpenskap, gå och 
cykla (pedestrianisation, walk-ability). 

Translohr-systemet som bärs av gummihjul klarar dock lika snäva kurvradier som en stads-
buss (drygt 10 m). Fordonen är 2,2 meter smala och speciellt framtagna för trånga stadsmil-
jöer, se bilaga 1. Gummihjulsfordon ger generellt bättre accelerations-, backtagnings- och 
bromsförmåga samt mindre vibrationer (Bjerkemo 2007 m.fl.).

Erfarenheter från Göteborg visar att det särskilt är skyddade trafikanter, gående och cyklister 
som kommer i konflikt med spårvagnarna. Även om man korrigerar för antalet turer är både 
frekvensen och skadeföljden (svårt döda och skadade) högre för spårvagn än buss (Trafikkon-
toret Göteborg 1999, 2009).

Ett oklart argument är att spårväg sägs ge reducerad gatukapacitet för biltrafik och bidrar mer 
till hållbar stadsutveckling. Reduktionen är beroende av vilken gatuutformning som väljs. 
Samma reduktion och framkomlighetseffekter uppstår om man reserverar egna körfält för 
busstrafik, inför signalprioritering eller gör en allmän bilbegränsning av andra skäl. 
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 Fördelarna med spårväg respektive buss kan också ses som deras nackdelar (Hass-Klau 2009):
- Spårväg upplevs vara långsiktigt stabil men är också stel och oflexibel 
- Bussystem är flexibla och lätta att ändra men det är också deras svaghet   

Idag finns mycket välutvecklade bussystem med hög kvalitet och anpassning till stadsmiljön 
inklusive hög framkomlighet och kapacitet. Resultat från ett EU-projekt visar att de kan ge 
väl så stor resandeökning som spårväg inklusive överflyttning från bil samt mycket hög stads-
miljökvalitet (www.bhls.eu).

Även motor- och drivmedelstekniken har utvecklats betydligt med lägre emissioner och ener-
giförbrukning. Biogasdrift samt framtida hybriddrift och återvinning av bromsenergi har till 
stor del ätit upp fördelarna med eldrift via kontaktledning. Spårvagnens låga rullmotstånd äts 
också delvis upp av dess relativt stora egenvikt per passagerare. 

Anpassningen till fysisk och visuell stadsmiljö är enklare för ett bussystem jämfört med spår-
väg inklusive samspel med andra trafiknät och rörelsebehov i staden (www.bhls.eu, Bjerkemo 
2007 m.fl.)

Det är också enklare att hitta goda lägen och integrera busshållplatser i stadsmiljön på grund 
av deras mindre utrymmesbehov. Breddbehovet är också mindre än för en modern spårvagn 
som är 2,65 m bred, 10 cm bredare än en buss. Äldre spårvagnssystem i gatumiljö använder 
oftast 2,3 eller 2,4 m breda fordon. 

Väsentliga fördelar med ett modernt, utvecklat bussystem är sammanfattningsvis: 
- Enkel, successiv utbyggnad
- Möjlighet till större yttäckning i ytterområden med förgrenade linjer 
- Möjlighet att använda standardfordon, blanda busstyper, flera leverantörer 
- Enkelt att ge fördelar för och enkel integration med annan busstrafik 

Nackdelar är i första hand begränsad kapacitet och höga driftskostnader vid mycket höga 
resandeflöden med hög turtäthet.

För spårväg måste hela linjer inklusive underhållsdepåer byggas ut innan man kan köra en 
meningsfull trafik. Ofta krävs omfattande ombyggnad av underbyggnaden i befintliga gator 
vilket driver upp investeringskostnaden påtagligt.  En bussgata/stråk är enklare byggtekniskt 
och kan enklare byggas ut i den omfattning och takt behovet motiverar det. 

Dock är det väsentligt att beakta att särskild beläggning på bussbanan kan behövas för att 
undvika spårbildning och s.k. kavling vid hållplatser. Goda kunskaper finns om val av belägg-
ningsmaterial och beläggningsteknik som tål den tunga belastningen. 
Förgrening av linjer i ytterområden (”fork lines”) är ett klassiskt och enkelt sätt att öka till-
gängligheten till kollektivtrafiken i ett bussystem, se Lutonexemplet i bilaga 1. Linjeförgre-
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ning kan naturligtvis även göras i ett spårvägssystem men kan vara svårt att motivera eko-
nomiskt om inte tillräckligt underlag finns.

3.2 Linjenät, linjedragning 

Det är svårt att ge entydiga rekommendationer för hur en bra kollektivtrafik- och bebyggelse-
struktur kan uppnås. Det befintliga resmönstret och fysiska förutsättningarna har avgörande 
betydelse. En grundläggande princip är att försöka hitta en enkel, lättbegriplig struktur och 
linjenät nät som möjligt som följer och förstärker ett naturligt rörelsemönster. 

Samlokaliseringen av noder/större bytes- och målpunkter är väsentliga för samspelet med den 
fysiska strukturen, dvs. ett pärlbands- och nätverksorienterat synsätt, se även föregående kapi-
tel respektive bilaga 2.  

Stråk där flera linjer samlas är generellt att föredra för att skapa en positiv spiral: 
- Tydlig identitet, överskådlighet, orienterbarhet och ökat turutbud, 
- Hög kvalitet på bytespunkter/hållplatser, stadsmiljö och information 
- Framkomlighetsåtgärder för buss- och cykeltrafik med hög kvalitet 
- Restriktioner för kantstensparkering, biltrafik, ev. skydds- och säkerhetsåtgärder 

En tydlig stråkstruktur med hög identitet kan också antas ge ökat intresse för investerare som 
följd av ökad tillgänglighet och stadskvalitet och att stråket uppfattas som ett stabilt element i 
stadsutvecklingen.

I mindre och medelstora orter finns oftast merparten av arbetsplatser och serviceutbud i cent-
rum. Ett stjärnnät är då naturligt med en central, välordnad bytespunkt till regional buss- och 
tågtrafik. Stjärnnät har dock den principiella nackdelen att tvärförbindelser oftast saknas för 
ytterområden, dvs att man måste åka in till centrum för att byta och sedan ut igen. 

Välutvecklade gång- och cykelförbindelser mellan närliggande områden är därför angeläget 
för att kompensera bristen på tvärförbindelser. Halvcentrala bytespunkter kan också skapas, 
helst i anslutning till naturliga aktivitetspunkter. Det kan ge strategiska fördelar och ökad till-
gänglighet för resenärerna, ökad kvalitet och användbarhet av trafikutbudet.  (Lundberg 1976 
m.fl., TRAST 2007 del B).

En basregel för linjedragningen kan vara att linjen ganska strikt ska följa huvudriktningen för 
att ge resenären intrycket av en rationell färd och kunna hålla en god medelhastighet relativt 
fågelvägen. Höjd kvalitet för och tillgänglighet till och från hållplatserna för fotgängare och 
cyklister bör eftersträvas före omvägar för kollektivtrafiken. 

Tvära vinkelavvikelser i korsningar bör undvikas av samma skäl och för att ge god komfort 
och underlätta framkomlighetsåtgärder. Det är särskilt viktigt för ev. framtida spårväg där ut-
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rymmesbehovet i kurvor är mycket stort. Dock bör man inte ensidigt ”tänka spårvagn och kö-
ra buss” utan även utnyttja bussens möjlighet att komma mycket nära målpunkter och boende.  

Centrala, gena sträckningar genom tyngre bostadsområden är väsentligt för att få korta resti-
der, naturliga gångvägar och ökad närhet till lokal service som oftast finns centralt i området. 
Det har betydelse både för de boende samt underlaget för lokalservicen i området. Det blir då 
lättare att handla på vägen hem och att utnyttja servicen för andra resenärer. 

Linjer i ytterkanten av ett område innebär som regel längre gångavstånd samt ett uppsplittrat 
rörelsemönster, inte sällan en tråkig och osäker hållplatsmiljö samt längre restid och körvägar. 
De ökade fordons- och förarresurser som då krävs begränsar utrymmet för att hålla en god 
turtäthet och begränsar kollektivtrafikens attraktivitet och användbarhet.

En viktig strategi är att hitta ett stråk där man kan fånga upp ett dubbelriktat och överlappande 
resande. Det kan man skapa med viktiga mål- och aktivitetspunkter i båda ändar. Det är en 
fördel om stråket kan göras till en del av ett nätverk genom att angöra bytespunkter med andra 
lokala eller regionala kollektivförbindelser. Då kan fler utnyttja delar av stråket och/eller byta 
till andra färdsätt. 

Karlstadsstråket är ett exempel på hur man kan resonera och utveckla en strukturell samver-
kan mellan ett kollektivtrafikstråk, aktiviteter och bebyggelse: 

- Tydliga, attraktiva ändpunkter 
- Attraktiva målpunkter och bostadsområden växelvis utmed stråket 
- Bytespunkter med annan lokal- och regional kollektivtrafik 

och därmed förutsättningar för ett dubbelriktat och överlappande resande, se bilaga 3. 

Anpassning av kollektivtrafiken för funktionshindrade är väsentligt. Vad avser tillgänglighet 
till hållplatser via gång- och cykelvägar (frihet från trappor och nivåskillnader, begränsade 
lutningar. visuell ledning, taktila ytor mm, se Boverkets anvisningar) samt utformningen av 
själva hållplatsen och fordonen inklusive utrustning är funktionskraven som regel enbart till 
fördel för övriga resenärer. 

En klar konflikt finns dock mellan funktionskrav för funktionshindrade och äldre respektive 
övriga resenärer vad avser avstånd till hållplats, god tid för av- och påstigning samt möjlighet 
till assistans från föraren. Dessa funktionskrav behöver därför tillgodoses med särskild ser-
vicelinjetrafik och/eller samordnad med färdtjänst. Det är en klar fördel om denna trafik kan 
använda delar av ett högklassigt kollektivtrafikstråk och användas som matartrafik till det vid 
behov.
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4.  MANAGEMENTFRÅGOR 

4.1 Regelverk 

Sverige saknar i många avseenden tydliga regler och praxis för planering och hantering av 
kollektivtrafiken på kommunal nivå inklusive integration med angränsande planeringsnivåer 
och sektorer.

Hittillsvarande Plan- och bygglag (1987:10) föreskriver endast att översiktsplanen ska redo-
visa huvuddragen i användningen av mark- och vattenområden. Den skall också redovisa hur 
hänsyn tas till berörda riksintressen – skyddsvärda objekt, naturtyper och landskapsdelar. 
Stomjärnvägar och viktiga nationella huvudvägar räknas numera som riksintressen. 

Kommunfullmäktige skall varje mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet (4 
kap 14§). Översiktsplanen är endast vägledande och får inte vara bindande. Riksdagen har be-
slutat om en ändrad Plan- och Bygglag, 2010:900, som träder i kraft i maj 2011. I den skrivs 
bl.a. (min kursivering/rödmarkering): 

------------------ 
 2 kap. Allmänna och enskilda intressen 

------------------ 
 2 § Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden 
 används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges 
 åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
 vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas. 
 3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och 
 regionala förhållanden främja  
 1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
 2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
 3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, och 
 4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens. 
  Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1–4. 
 -----------------
 5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras 
 till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till  
      ----------- 
 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i 
 övrigt, 
 ---------------- 
 6 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 
 avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till  
      ------------ 
 6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
 7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området, och 
 ---------------- 
 7 § Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning till områden med 
 sammanhållen bebyggelse finns  
 1. gator och vägar, 
 2. torg, 
 3. parker och andra grönområden, 
 4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, och 
 5. möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service. 
     ------------ 
 3 kap. Översiktsplan 

--------------- 
2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut 
om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
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3 § Översiktsplanen är inte bindande. 
4 § Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen
vid beslut om användningen av mark- och vattenområden kommer att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken anges särskilt. 
5 § Av översiktsplanen ska framgå 
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, och 
------------------ 
6 § Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt framgår.

Förslag till översiktsplan 
------------------- 
9 § När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen samt med 
de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och 
transportinfrastrukturplanering. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och 
enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. 
 Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
 Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det 
planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt. 
----------------- 
Översyn av planens aktualitet 
27 § Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 5 §.
----------------- 

 Förslag till översiktsplan 
 7 § Innan kommunen antar en översiktsplan eller en ändring i den ska kommunen 
 1. upprätta ett förslag till plan eller ändring som uppfyller kraven i 4–6 §§,
 ------------------
 Samråd om kommunens förslag 
 9 § När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen samt med 
 de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transport
 infrastrukturplanering. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och 
 enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. 
    Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådet 
 ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har bety
 delse från nationell, regional, mellankommunal eller annan synpunkt.

-------------------- 
(nedladdat från Notisum.se 2011-02-05) 

Plan- och byggförordningen till nya PBL föreskriver att kommunen ”utan dröjsmål ska skicka 
beslutet om aktualiserad översiktsplan till Boverket, länsstyrelsen samt berörda kommuner, 
regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för tillväxtarbete och trans-
portinfrastrukturplanering”, d.v.s. en förtydligad informationsplikt. 

Sammanfattningsvis har även den nya plan- och bygglagen stark fokus på fysisk, areell och 
bebyggelseplanering. Stöd för en aktiv /kollektiv/trafik-, funktionell och strukturell planering 
kan dock tas i vissa generella och detaljformuleringar, se kursiveringarna ovan.  

Tydliga anvisningar för vad en mer strukturell och funktionell planering ska innehålla och hur 
den bör genomföras ges dock inte jämfört med de regelverk som finns internationellt, exem-
pelvis i den franska översikts- och PDU-lagstiftningen med tydlig fokus på människors livs-
miljö och förflyttningsbehov och hållbar mobilitet (Bjerkemo 2006, SOU 2003:67).
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Omvänt kan man säga att plan- och bygglagen inte hindrar en kommun att ta initiativ och ak-
tivt arbeta fram progressiva visioner, strategier och handlingsprogram för kollektivtrafikens 
utveckling, inklusive fysisk struktur och annan (trafik-)planering som stöder kollektivtrafiken.

Detaljplanen är vårt enda juridiskt bindande planinstrument i tätort. Den kan användas för att 
säkra fysiska genomförandemöjligheter som har betydelse för kollektivtrafiken. Förverkligan-
det är dock helt beroende av att investeringsmedel ställs till förfogande av kommunen eller 
annan intressent. 

Undantaget är att kommunen är skyldig att lösa in och iordningställa (buss-)gator och allmän 
platsmark i takt med genomförandet av den övriga bebyggelsen på kvartersmark. Ofta tas fi-
nansieringen och genomförandet in i ett exploateringsavtal för bebyggelsen. Alternativ tas en 
gatubyggnadskostnad eller annan ersättning ut av fastighetsköparen. 

Kopplingen till genomförandefasen kan teoretiskt innebära att en för kollektivtrafiken väsent-
lig delsträcka inte blir genomförd om inte angränsande bebyggelse blir genomförd.

Detaljplan skall alltid användas i tätort. Den ger möjlighet att reglera frågor som har betydelse 
för kollektivtrafiken, exempelvis markanvändning, fysisk struktur, gång- och cykelvägar på 
kvartersmark så att de leder gent och bekvämt fram till hållplatslägen, läge och utrymmes-
behov i plan och höjd. 

Utanför tätort ska en arbetsplan enligt Väglagen (1971:948) användas för vägtrafik. I en För-
studie ska behovet av ny väg samt fortsatta planeringsförutsättningar klargöras. I nästa steg 
görs en Vägutredning som mer ingående klargör olika sträckningar och konsekvenser för val 
av sträckning som underlag för arbetsplanen (14-15§§).

För spårtrafik, inklusive spårväg, ska en järnvägsplan användas enligt Lagen (1995:1649) om 
byggande av järnväg. Den ska även föregås av en förstudie och en järnvägsutredning. Regel-
verken för väg och järnväg är numera likartade inklusive hanterings- och samrådsprocessen.  

För spårtrafik måste en särskild spårtrafikfastighet bildas och förvärvas medan väglagen ger 
väghållaren rätt att ta marken i anspråk med vägrätt så snart arbetsplanen är fastställd. Marken 
ska återlämnas när vägen inte längre behövs. 

En vägarbetsplan och järnvägsplan reglerar endast trafikområdet och redovisar de (miljö-) 
konsekvenser planen medför, men har ingen styreffekt på omgivningen, fördelar för kollek-
tivtrafiken, framkomlighet, hållplatslägen etc. utöver det som förutsatts i utredningsarbetet 
och som lagts till grund för arbetsplanen eller järnvägsplanen. 

Investeringar i transportinfrastruktur av regional betydelse tas upp i RTI-planeringen (inve-
steringsprogram för Regional TransportInfrastruktur) enligt de anvisningar som ges inför 
varje planeringsomgång. 
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Hittills har möjligheterna varit goda att från kommunalt håll påverka prioriteringen av regio-
nala väginvesteringar medan synpunkter endast kunnat lämnas för spårinvesteringar. Översyn 
av den statliga planeringsprocessen för trafikinfrastruktur pågår. Förslag till förändringar vän-
tas senvåren 2011. 

Plan- och bygglagen ger även möjlighet till att hantera kommunövergripande angelägenheter 
via kommunalförbund samt att bilda regionplaneförbund. Utöver regionala organ med be-
skattningsrätt i Skåne och V Götaland finns regionala samverkansorgan utan beskattningsrätt i 
övriga län. 

De har till uppgift att bl.a. ta fram regionala utvecklingsplaner. Enligt en informell uppfölj-
ning som gjorts på Blekinge Tekniska Högskola har hänsynstagande i översiktsplaneringen
till den regionala och kommunala utvecklingsplaneringen hittills vanligen varit mycket svagt. 

En ny kollektivtrafiklag har antagits som ska gälla från 1 januari 2012 (prop. 2009/10:200).
Lagstiftningen innebär också en anpassning till EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007.

Den väsentliga skillnaden mot tidigare lagstiftning (1997:734, 735, 736) är s.k. utökat mark-
nadstillträde för den regionala kollektivtrafiken. Det innebär att alla kollektivtrafikföretag fritt 
och inom alla marknadssegment får etablera kommersiell kollektivtrafik, dvs. utan bidrag från 
samhället. Marknaden för persontrafik på järnväg öppnades redan 1 oktober 2010. 

Övrig regional kollektivtrafik som anses vara angelägen för samhället kan upphandlas med
allmän trafikplikt. En ny regional kollektivtrafikmyndighet ska bildas och ta över de nuva-
rande huvudmännens roll. Strategiska beslut om kollektivtrafiken i länet, trafik över länsgräns 
mm kommer att fattas i förvaltningsform med de regler som gäller för offentlig förvaltning. 

Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen 1370/2007 ”krav som en behörig myn-
dighet definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett 
kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få 
ersättning, eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor”. 

I myndighetens ansvar ingår även riksfärdtjänst och kommunal färdtjänst som överlåtits till 
nuvarande trafikhuvudman samt att upprätta ett trafikförsörjningsprogram och grunderna för 
prissättning av färdtjänst. Kommuner som själva svarar för färdtjänst ska göra motsvarande 
trafikförsörjningsprogram inklusive grunderna för prissättningen. 

Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med Svensk Kollektivtrafik gett ut en väg-
ledning för trafikförsörjningsprogrammen (SKL, SK 2010). Den är ambitiös och talar om att 
programmet ska vara långsiktigt och strategiskt, trafikslagsövergripande och utgå från rese-
närsperspektivet mm. 
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Lagtexten är dock mer modest. Trafikförsörjningsprogrammet ska ”fastställa mål för den re-
gionala kollektivtrafiken och vid behov uppdateras”. Vad avser innehållet ska det innehålla 
redovisning av: 

- Behov av regional kollektivtrafik, mål för trafikförsörjningen 
- Trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten 

avser att upphandla med allmän trafikplikt 
- Åtgärder för att skydda miljön 
- Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning för funktionshindrade 
- Bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer samt 
- Riksfärdtjänst och färdtjänst inklusive grunderna för prissättning 

Omfattande samrådskrav är föreskrivet (9§). Ursprungligen föreslogs att trafikmyndigheten 
skulle kopplas till ett regionorgan. Det hade sannolikt underlättat både samspel med annan 
regional och kommunal utveckling (färre samrådsvägar/parter). En av Skånetrafikens fram-
gångsfaktorer, även av dem själva, anses vara närheten till ledande politiker och andra organ 
som är ansvariga för regional utveckling. 

Motsvarande regler för trafikförsörjningsprogram finns redan nu. Tillämpningen har varierat 
och i första hand omfattat vilken trafik som avses genomföras de närmsta åren. Aktiv, lång-
siktigt strukturell planering i samspel med annan regional (om den finns) och kommunal pla-
nering är inte påtaglig med undantag för de tre största tätortsregionerna där i gengäld mycket 
ambitiösa program tagits fram. 

Det svårt att förutse hur de nya reglerna kommer att fungera. En försiktig bedömning är att 
inte särskilt stora förändringar är att vänta utöver marknadstillträdet. Lagen hindrar inte heller 
här att initiativ kan tas. En god strategi kan därför vara att ha en väl underbyggd kollektiv-
trafikplanering i kommunen som underlag vid samråd om den regionala trafikförsörjnings-
planen.

En tydlig strukturell planering med attraktiva kollektivtrafikstråk ger sannolikt ökade förut-
sättningar för att trafiken i de stråken kan bli kommersiellt intressant eller bedömas bli ange-
lägna för trafikplikt.

I Storbritannien finns motsvarande ”marknadstillträde”, avreglering (Transport Act 1985). På 
vissa håll har ett mycket bra samarbete utvecklats, exempelvis i Manchesterregionen, se kapi-
tel 2. Den gemensamma regional trafiknämnden med ansvar för alla trafikslag ger en konsi-
stent trafikplanering och god samordning med den fysiska planeringen som följd av regelver-
ket för Local Transport Plans (Transport Act 2000, Bjerkemo 2006).

4.2 Kollektivtrafiken i kommunens planering 

Uttalat lagstöd saknas som nämnts i Sverige för samverkan mellan planering av förflyttnings-, 
aktivitets- och lokaliseringsstruktur. Dock finns goda möjligheter att ta hänsyn till kollektiv-
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trafiken i den strukturella utvecklingsplaneringen, i den översiktliga markanvändningsplane-
ringen och i de juridiskt bindande planinstrumenten. 

Väsentligt för välutvecklat, operativt samspel är det underlag som tas fram och som läggs till 
grund i de formella planinstrumenten. Det innebär att det behövs en tydlig (konkret) vision 
och målstruktur för hur kollektivtrafiken kan och bör utvecklas, konkreta handlingsplaner och 
förslag för genomförande (tids- och kostnadssatta åtgärdsprogram). 

Översiktsplanen kan användas för de fysiska riktlinjer för lokalisering av aktiviteter, bostäder 
och andra åtgärder som behövs för att tillgodose kollektivtrafikens strukturella förutsättning-
ar. Den bör också redovisa hur den kollektivtrafiken är tänkt att utvecklas långsiktigt i sam-
spel med lokalisering, markanvändning och övriga trafiknät. 

En väsentlig förutsättning är ett tydligt och väl genomarbetat förslag för hur bebyggelse och
kollektivtrafik bör utvecklas i samspel med varandra – såväl konkreta visioner som strategier 
(handlingsvägar) och konsistenta mål på olika nivåer. Det innebär också ansvar för att 
resurser (tid, personal, kompetens) avsätts för att ta fram ett sådant underlag.    

Erfarenhet och forskning visar att en väl genomarbetad, tydlig och sakligt grundad handling 
med konkreta förslag (vision, strategier, åtgärdsprogram) fordras för att vinna gehör hos olika 
parter. Den får då också relativt stor sannolikhet för att bli genomförd. 

Det är också viktigt att kedjan från vision/inriktningsmål via strategier för att nå dem till ge-
nomförandeprogram är tydlig. ”Trafikstrategi” har på gott ont kommit att användas för såväl 
allmänna förhållningssätt och ambitioner som trafiktekniska åtgärder där det ibland är svårt 
att se sambandet mellan dem.     

Välkända framgångsfaktorer är öppna arbetsformer, dialog med berörda parter, hög och rele-
vant kompetens och kunskap hos utredarna och processledarna. Viktigt är också att arbetet 
bedrivs som en växelprocess med input, återkoppling och förankring från och med närliggan-
de sektorer. Var man börjar i detta ekorrhjul är mindre intressant. 

Samarbete med operatörerna är en väsentlig läroprocess för att ge operatörerna insikt i och 
förståelse för den fysiska planeringens förutsättningar, kunna påverka den inklusive genom-
förandet och val av teknisk standard. Omvänt är det betydelsefullt för kommunens planerare 
att få förståelse för drifttekniska aspekter inklusive hållplats- och bytespunktsmiljö. 

I driftsskedet har operatören en central roll för rekrytering, utbildning och träning av förar- 
och kundpersonal i kundbemötande och servicekänsla, komfortabel färd och för resenären vä-
sentliga faktorer som pålitlighet (att bussen kommer och kommer i tid) och regularitet. 

För kommunen är det väsentligt att ha nära relationer till operatören och god förståelse för 
driftsproblem som kan uppstå så de kan bli snabbt avhjälpta och förebyggas, exempelvis 
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underhåll och skötsel av hållplatser inklusive strategier för oförutsedda problem som häftigt 
oväntat snöfall mm. Internationellt utarbetas ofta särskilda servicekvalitetsprogram för olika 
funktioner i kollektivtrafiken med tydliga ansvarsförhållanden.

En tydlig framgångsfaktor, särskilt i samband med visions- och strategiarbete, är en tidig in-
volvering av ansvariga och ledande politiker. Ett aktivt deltagande och dialog innebär också 
en väsentlig informations-, utbildnings- och förankringsprocess, ger känsla av delaktighet och 
påverkan.

Ett praktiskt problem i små kommuner är att hålla en bred, kvalificerad och relevant kompe-
tensnivå. Samverkan mellan kommuner kan vara en lösning, att stora hjälper små, alternativt 
en gemensam personalpool. Vissa arbetsuppgifter har dock relativt låg frekvens som gör det 
svårt att bygga upp erfarenhet och behålla personal med relevant kompetens. 

Sammanfattningsvis skulle en modell för utvecklad hantering av kollektivtrafiken i den 
kommunala planeringen kunna vara: 

Strategisk nivå 
En tydlig vision och konkreta strategier för kollektivtrafikens utveckling: 

- som del i och underlag för kommunens övergripande utvecklingsstrategi 
- som underlag för och del i kommunens översiktsplan och utbyggnadsstrategi 
- som underlag och del i kommunens sammanhållna miljö- och trafikstrategi 

Genomförandenivå
Konkreta strategier, etappmål och genomförandeprogram: 

- som underlag och del i kommunens trafikplan och planprogram för detaljplaner 
- som underlag och del i kommunens investeringsprogram för miljö och infrastruktur 

4.3 Diskussion 

I planeringsteoretiska termer kan man beskriva svensk (trafik)planering som adaptiv plane-
ring (eller inkrementell, i små steg). Trafikplatser, vägar, bostadsområden, kollektiv- och 
cykeltrafik byggs ut i takt med att konkret efterfrågan på mer kapacitet/efterfrågan eller när 
uttalat exploateringsintresse föreligger. 

Det missgynnar kollektivtrafiken och strategisk, långsiktig utveckling av fysiska strukturer 
som gynnar den. Resandeökningen är sällan så stor/påtaglig på några års sikt att den initierar 
ett omtänk eller nytänk. Detsamma gäller kollektivtrafikens kompisar, att gå, cykla och väl 
utvecklad stadsmiljö. 

Det kan därför finnas skäl att i den kommunala planeringen medvetet och tydligare arbeta 
med strukturell planering, längre perspektiv, scenarier mm för att tydligare belysa en fram-
tida utveckling av hållbara färdsätt och hållbar stadsutveckling.  

34

underhåll och skötsel av hållplatser inklusive strategier för oförutsedda problem som häftigt 
oväntat snöfall mm. Internationellt utarbetas ofta särskilda servicekvalitetsprogram för olika 
funktioner i kollektivtrafiken med tydliga ansvarsförhållanden.

En tydlig framgångsfaktor, särskilt i samband med visions- och strategiarbete, är en tidig in-
volvering av ansvariga och ledande politiker. Ett aktivt deltagande och dialog innebär också 
en väsentlig informations-, utbildnings- och förankringsprocess, ger känsla av delaktighet och 
påverkan.

Ett praktiskt problem i små kommuner är att hålla en bred, kvalificerad och relevant kompe-
tensnivå. Samverkan mellan kommuner kan vara en lösning, att stora hjälper små, alternativt 
en gemensam personalpool. Vissa arbetsuppgifter har dock relativt låg frekvens som gör det 
svårt att bygga upp erfarenhet och behålla personal med relevant kompetens. 

Sammanfattningsvis skulle en modell för utvecklad hantering av kollektivtrafiken i den 
kommunala planeringen kunna vara: 

Strategisk nivå 
En tydlig vision och konkreta strategier för kollektivtrafikens utveckling: 

- som del i och underlag för kommunens övergripande utvecklingsstrategi 
- som underlag för och del i kommunens översiktsplan och utbyggnadsstrategi 
- som underlag och del i kommunens sammanhållna miljö- och trafikstrategi 

Genomförandenivå
Konkreta strategier, etappmål och genomförandeprogram: 

- som underlag och del i kommunens trafikplan och planprogram för detaljplaner 
- som underlag och del i kommunens investeringsprogram för miljö och infrastruktur 

4.3 Diskussion 

I planeringsteoretiska termer kan man beskriva svensk (trafik)planering som adaptiv plane-
ring (eller inkrementell, i små steg). Trafikplatser, vägar, bostadsområden, kollektiv- och 
cykeltrafik byggs ut i takt med att konkret efterfrågan på mer kapacitet/efterfrågan eller när 
uttalat exploateringsintresse föreligger. 

Det missgynnar kollektivtrafiken och strategisk, långsiktig utveckling av fysiska strukturer 
som gynnar den. Resandeökningen är sällan så stor/påtaglig på några års sikt att den initierar 
ett omtänk eller nytänk. Detsamma gäller kollektivtrafikens kompisar, att gå, cykla och väl 
utvecklad stadsmiljö. 

Det kan därför finnas skäl att i den kommunala planeringen medvetet och tydligare arbeta 
med strukturell planering, längre perspektiv, scenarier mm för att tydligare belysa en fram-
tida utveckling av hållbara färdsätt och hållbar stadsutveckling.  



35

Svensk planeringskultur och regelverk kan beskrivas som ”frihet under ansvar” respektive 
ramlagstiftning. Det finns som nämnts inga formella regler som hindrar initiativ till en god 
planering och framförhållning. Regelverken kan sägas förutsätta att det ligger i ”det allmän-
nas” intresse att ta fram ett relevant underlag och utveckla samhället i vid bemärkelse. 

Initiativfriheten/samhällsansvaret beskrivs ofta som att det fordras en ”stark man”, underför-
stått politiker, för att något ska hända. Ur erfarenhetssynpunkt förefaller dock samspelet mel-
lan tjänstemän och politiker vara väl så viktigt, inte minst ur informations- utbildnings- och 
förankringssynpunkt samt kunskap och förmåga att bedriva planerings- och utvecklingspro-
cesser.

Bristen på styrande regler, anvisningar kan också ses som ett problem, särskilt i tider med an-
strängd ekonomi och brist på tids- och personalresurser. Operativa arbetsuppgifter, ”dagens 
akuta problem”, och styrande regelverk tränger lätt undan långsiktiga, strategiska uppgifter.

Den ”svenska modellen” har också hittills inneburit en stark sektorisering av planeringsupp-
gifter som berör kollektivtrafiken, formellt och i den praktiska hanteringen trots att stadsbygg-
nad, cykel- och kollektivtrafik och samhällfunktion i vid bemärkelse är arbetsuppgifter som 
har nära samband med varandra. 

Exempel är att vägfrågor, spårtrafikfrågor och tillhörande infrastruktur (tidigare) hanterades 
för sig, kollektivtrafiken hanteras hos ett regionalt organ – inklusive kollektivtrafik i tätort, 
färdtjänst, sjukresor av landstinget - medan lokalisering och bebyggelse (markanvändning), 
cykeltrafik, parkering och gatutrafik primärt hanteras av kommunerna, inte sällan av skilda 
enheter.

Ofta ligger de långsiktiga planeringsuppgifterna även på de operativa genomförandeenhe-
terna, på gott och ont. Det innebär att de operativa, kortsiktiga frågorna lätt får stor genom-
slagskraft, att strategisk utveckling kommer i skymundan eller blir svårare att driva.

Nollvisionen för trafikolyckor är ett bra exempel där sektoriseringen överbryggats genom att ge-
mensamt ansvar ställts på alla parter – systemansvariga (trafikverk, kommuner, regionorgan m.fl), 
planerare, utförare, fordon/fordonstillverkare, trafikanter, utbildning etc. Trots att de mål som 
ställts upp inte har nåtts är Sverige numera en av de främsta länderna internationellt vad avser 
trafiksäkerhet och har lägst relativa olyckstal.     
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5.  KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER 

Det finns ett stort antal argument-, kommunikations-, informations- och marknadsförings-
aspekter och teorier. Tyngdpunkten läggs här på:

- Att skapa acceptans av strukturella/fysiska åtgärder som gynnar kollektivtrafiken 
- Ökad acceptans av och användning av kollektivtrafiken samt förändrat beteende 

5.1 Argument för utvecklad kollektivtrafik

Kollektivtrafiken behövs för att uppnå andra samhällsmål och trafikpolitiska mål, dvs. ett me-
del för att ge individen tillgänglighet till samhällsservice, för att näringsliv mm ska fungera 
för de som inte har andra transportmöjligheter. 

Det blir ännu tydligare om man samtidigt lyfter fram att ca hälften av befolkningen inte får el-
ler kan utnyttja bil för sina förflyttningar. Det gäller inte minst barn och ungdomar och andra 
resurssvaga grupper (Social Exclusion). 

För individen innebär en god kollektivtrafik enkel och bekväm resa, slippa leta parkerings-
plats, behov av andrabil i hushållet och minskat behov att hämta och lämna andra familjemed-
lemmar. 

Det är därför angeläget att utveckla en både attraktiv (resandenytta) som effektiv (resursskäl) 
kollektivtrafik - samt cykeltrafik som komplement och för andra kortare förflyttningar - för att 
uppnå individ- och samhällsekonomiska fördelar och god samhällsfunktion. 

En särskild kategori är funktionshindrade – som inte berörts särskilt i denna översikt - som 
ofta är hänvisade till att använda den allmänna kollektivtrafiken. För dem är goda, belysta 
gång- och cykelvägar, välutformade hållplatser, tydlig information och stadsmiljö väsentligt – 
faktorer som även ger kvalitetsfördelar för övriga resenärer. 

Behovet av transporter för särskilda grupper – färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor – ger även 
en god potential för en utökad trafikservice på landsbygden (Bjerkemo 2001 m.fl.).

Källa: Holmberg 2008 

Kollektivtrafiken – ett medel

Skola

Vård
Omsorg

Kultur
Fritid

Energi

Miljö

HälsaSäkerhet

Rättvisa

Stadsbild

Inköp
Service

Arbete

Kollektivtrafik

Jämställdhet

36

5.  KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER 

Det finns ett stort antal argument-, kommunikations-, informations- och marknadsförings-
aspekter och teorier. Tyngdpunkten läggs här på:

- Att skapa acceptans av strukturella/fysiska åtgärder som gynnar kollektivtrafiken 
- Ökad acceptans av och användning av kollektivtrafiken samt förändrat beteende 

5.1 Argument för utvecklad kollektivtrafik

Kollektivtrafiken behövs för att uppnå andra samhällsmål och trafikpolitiska mål, dvs. ett me-
del för att ge individen tillgänglighet till samhällsservice, för att näringsliv mm ska fungera 
för de som inte har andra transportmöjligheter. 

Det blir ännu tydligare om man samtidigt lyfter fram att ca hälften av befolkningen inte får el-
ler kan utnyttja bil för sina förflyttningar. Det gäller inte minst barn och ungdomar och andra 
resurssvaga grupper (Social Exclusion). 

För individen innebär en god kollektivtrafik enkel och bekväm resa, slippa leta parkerings-
plats, behov av andrabil i hushållet och minskat behov att hämta och lämna andra familjemed-
lemmar. 

Det är därför angeläget att utveckla en både attraktiv (resandenytta) som effektiv (resursskäl) 
kollektivtrafik - samt cykeltrafik som komplement och för andra kortare förflyttningar - för att 
uppnå individ- och samhällsekonomiska fördelar och god samhällsfunktion. 

En särskild kategori är funktionshindrade – som inte berörts särskilt i denna översikt - som 
ofta är hänvisade till att använda den allmänna kollektivtrafiken. För dem är goda, belysta 
gång- och cykelvägar, välutformade hållplatser, tydlig information och stadsmiljö väsentligt – 
faktorer som även ger kvalitetsfördelar för övriga resenärer. 

Behovet av transporter för särskilda grupper – färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor – ger även 
en god potential för en utökad trafikservice på landsbygden (Bjerkemo 2001 m.fl.).

Källa: Holmberg 2008 

Kollektivtrafiken – ett medel

Skola

Vård
Omsorg

Kultur
Fritid

Energi

Miljö

HälsaSäkerhet

Rättvisa

Stadsbild

Inköp
Service

Arbete

Kollektivtrafik

Jämställdhet



37

Kollektivtrafiken kan ha olika roller och hierarkier, exempelvis långväga flyg- och tågresor på 
nationell och regional nivå där konkurrenskraften kan vara stor jämfört med bil av tids- och 
kostnadsskäl samt krav på förarprestation. 

Anslutande lokal och regional trafik är väsentlig för att utöka de snabba systemens använd-
barhet och utnyttja de ofta mycket höga investeringarna. På regional och landsbygdsnivå kan 
en rimligt turtät trafik ha väsentlig betydelse för arbetspendling, service och besöksresor, dvs. 
näringsliv, service och social sammanhållning inom en kommun. 

I glesbygd där endast ett lågt turutbud, ofta inte ens daglig s.k kompletteringstrafik erbjuds 
allmänheten fungerar den dock mer som ett skyddsnät än den kan sägas tillgodose ett grund-
läggande transportbehov enligt nuvarande transportpolitiska mål. 

Sett ur ett nätverks- eller systemperspektiv är därför olika hierarkiska nivåer och kollektiva 
trafikformer väsentliga för samhällets förflyttningsbehov och människors möjlighet att delta i 
samhällslivet. Om en länk eller nivå faller bort kan det innebära ett mindre optimalt utnyttjan-
de av övriga resurser.

I större tätorter tillkommer även en stadsbyggnads- och stadsfunktionsaspekt i form av träng-
sel och utrymmesbrist. Även om alla bilar drivs av el eller annan återvinningsbar energi är det 
svårt att tänka sig en tät och sammanhållen stadsfunktion utan någon form av effektiv kollek-
tivtrafik, utrymme för att gå och cykla och stadsliv. 

Beläggningsgraden i bil är 1,1 – 2,1 personer per bil beroende på restyp med ett snittvärde på 
1,2 -1,3. Om man antar att bilen rymmer 4,5 personer i snitt innebär det ett utnyttjande av 
biltransportkapaciteten med endast 25 – 45 %. 

Inte minst de ökade kraven på god stadsmiljö, vistelseytor, affärsmiljöer mm är därför svåra 
att tillgodose med en omfattande biltrafik i det europeiska stadsidealet med tät sammanhållen 
struktur. Kraven på bilfria centrummiljöer och lugna bostadsområden är påtagliga och för-
knippas i hög grad med en god stadsmiljö. 

Täthet och möjligheten att frigöra eller tillskapa ytor påverkar ekonomisk aktivitet och stads-
utveckling i centrala stadsdelar. En god kollektivtrafik som ger ökad tillgänglighet och möj-
lighet till minskat utrymmesbehov är väsentlig för att centrummiljöer mm inte ska utarmas 
och konkurreras ut av halvexterna etableringar, se exempelvis bilaga 2.    

Denna effekt är särskilt påtaglig för större städer där direkta restriktioner av typ trängselavgif-
ter har blivit nödvändiga, inte bara av miljöskäl, för att garantera stadens funktion och utveck-
ling (Stockholm, London, Singapore m.fl.). Dessa problem verkar inte vara lika påtagliga i 
städer med en flerkärnig struktur och välutvecklad kollektivtrafik, exempelvis för Köpen-
hamn. 
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Kollektivtrafiken är väsentlig för att tillgodose hållbart resande där gå och cykla inte räcker 
till. En välutvecklad kollektivtrafik är därför väsentlig för att göra budskap om kloka resval 
och andra attitydpåverkande aktiviteter trovärdiga och för att de ska ge resultat. Omvänt ger 
sådana åtgärder en positiv förstärkningseffekt för kollektivtrafiken. 

Klimateffekter och reduktion av växthusgaser är idag ett mycket tungt argument för ökad an-
vändning av hållbara transporter, att gå, cykla i kombination med väsentligt förbättrad kollek-
tivtrafik och kollektivtresande (Hydén et al 2008 m.fl.).

Kollektivtrafiken har de som färdmedel väsentligt lägre olyckstal än biltrafik. Olyckor i 
kollektivfordonen är mycket ovanliga men räknas inte som trafikolyckor. Dock behöver 
olyckor vid hållplatser samt säkerheten inklusive vinterväghållning på vägar till och från 
hållplatser ges större uppmärksamhet (Holmberg 2008 m.fl.).

Forskning vid Lunds Tekniska Högskola visar att olyckstalen till och från hållplats + i fordo-
nen sammantaget är högre än för biltrafik (Malmö). Färden till hållplats är mer olycksdrabbad 
än från hållplats. Likartade resultat har konstaterats i Göteborg för spårvagn. Det är därför vä-
sentligt att ge både hållplatsen samt gång- och cykelvägar dit en hög trafiksäkerhetsstandard.

Ytterligare miljöargument finns rikhaltigt redovisade i litteraturen. Sammantaget behövs en 
välutvecklad kollektivtrafik i ett modernt samhälle för en ekologisk, ekonomisk och socialt 
hållbar utveckling. Argumenten kan sammanfattas i tre delvis överlappande intressentgrupper: 

Samhället
- Ekonomisk utveckling, ökad förvärvsgrad och produktivitet 
- Effektivare utnyttjande av och ökad tillgänglighet till samhällsservice 
- Reducerade emissioner, fossil energi- och resursförbrukning 
- Ökad social sammanhållning, jämlikhet, demokrati, välfärd (Social Inclusion) 

Stadsbyggnad, stadsfunktion 
- Reducerad trängsel, ytkonsumtion, utglesning och bilberoende (Urban Sprawl) 
- Effektivare ytanvändning och ökat kundunderlag i centrala stadsdelar 
- Tätare stad, strukturerad funktionsblandning, lägre exploateringskostnader 

Resenären/individen
- Ökad tillgänglighet till service, arbetstillfällen, utbildning och rekreation 
- Minskat resursuttag, restid, (fler-)bilberoende, hämta och lämna hushållsmedlemmar 
- Ökad frihet, val av transportsätt, ökad jämlikhet och social potential inom hushållet 

5.2 Kommunikation och marknadsföring 

Förenklat – men inte alls att försumma - kan som i all marknadsföring en väl genomtänkt och 
attraktiv förändring, produkt, utbud etc. sägas vara grunden för en framgångsrik argumenta-
tion/kommunikation - en bra produkt säljer sig själv. 
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Produkten, i vid bemärkelse de resmöjligheter kollektivtrafiken ger, måste ständigt hålla god 
kvalitet för att behålla och utveckla resandet. Driften, kundbemötande och upplevelsen av re-
san är ytterst betydelsefull. I det avseendet har även stadsmiljön, information, orienterbarhet, 
lätt att hitta, vägen till och från hållplatsen stor betydelse (Dziekan 2008 m.fl.).

En viktig aspekt i detta fall är också att det måste finnas både ett praktiskt behov/efterfrågan. 
Till skillnad från andra konsumentprodukter, där man med marknadsföring kan stimulera/ 
eftersträvar en merkonsumtion, är efterfrågan på nya resor begränsad av tidsskäl även om det 
kan finnas ett uppdämt resbehov där goda förbindelser saknas.  

Det man kan påverka är snarare förskjutningar mellan marknadssegmenten, de olika färdsät-
ten. Därför är kunskaper av den typ som redovisas i kapitel 1 viktiga om vad som har betydel-
se för resenären både för att kunna utforma en attraktiv produkt (restid, trygghet etc.) och att 
veta vad som är väsentlig för den operativa marknadsföringen (information, synbarhet, stads-
miljö, pris/taxesystem etc.).  

Kollektivtrafikens viktigaste marknadssegment är att behålla de resenärer man redan har och 
att vinna över de resor man inte har, dvs. öka sin färdsättsandel (fördubblarperspektivet). Ur 
samhällsekonomisk och hållbarhetssynpunkt är överföring från bilresor till kollektivtrafik 
mest värdefullt. Såväl fysiska åtgärder, trafikering och marknadsföring/argumentstrategier bör 
ha det perspektivet. 

Exempelvis har försök med avgiftsfri kollektivtrafik, nolltaxa, oftast visat sig att de som nor-
malt kan gå och cykla tar bussen, särskilt vid dåligt väder medan få bilister väljer att resa kol-
lektivt. Effekten blir då lätt samhällsekonomiskt negativ även om antalet resor ökar.   

Tydliga mål och målfokus samt enkla, tydliga budskap är viktiga grundpelare. Det är därför 
väsentligt vad man vill uppnå och vilka målgrupper man vill nå för valet av argument och 
kommunikationsstrategi, exempelvis: 

- Kollektivtrafikens roll och betydelse i samhället 
- Stadsbyggnadsaspekter
- Acceptans/sälja in en fysisk och/eller trafikeringsförändring, lokalt eller generellt 
- Ökad färdsättsandel, minskad bilanvändning inkl. klimatpåverkan (hållbara resor) 
- Fler resenärer, ökat totalresande i befintlig system 

Eftersom kommunikationsprocessen (inklusive val av media etc.) kan avse olika saker och 
syften är det svårt att definiera Best Practice. För allmän attitydpåverkan (opinionsbildning) i 
syfte till livsstilsförändringar är allmänna media, information, debattartiklar etc. användbara. 
Viktiga argument är miljöpåverkan, klimateffekter, resursförbrukning, livskvalitet. 

Även ”transportpolitiska” aktiviteter kan användas som Car Free Day, I staden utan bil mm. 
Trots deras fokus på att minska bilanvändning och bättre stadsmiljö kan kopplingen till kol-
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lektivtrafiken kan stärkas med aktiviteter som visar på möjligheterna att använda kollektiv-
trafiken. 

Attitydpåverkan, Mobility Management, (internationellt Transport Demand Management), har 
betydelse för att skapa en allmänt positiv attityd till kollektivtrafiken och hållbara färdsätt. 
Sambandet mellan attityder och faktiskt beteende är dock generellt svagt vad avser resande 
och ändrat färdmedelsval. 

Man behöver därför vara observant på vad som utvärderats i sådana projekt – attitydföränd-
ringar (vad människor säger de gör, stated preferences) eller faktiskt, bestående beteende (vad 
människor verkligen gör, revealed preferences). 

Undantag är ”pröva-på”-åtgärder och likartade aktiviteter som leder till en konkret använd-
ning av kollektivtrafiken. Andra åtgärder som leder till ökad kännedom om förändringar och 
möjligheter att utnyttja trafikutbudet kan också ha god effekt och snabba upp acceptans och 
användning av förändringar i systemet. 

Det är också den vanligaste användningen av Mobility Management utomlands, dvs. som för-
stärkningsverktyg, se bl.a. bilaga 2. Den praktiska arbetsföljden är alltså att först genomföra 
(bestående) förändringar och direkt informera och/eller göra andra aktiviteter för att få en 
snabb acceptans och användning.   

Väsentligt är också s.k. branding, varumärkesbyggande. I det ingår kundförtroende, använd-
barhet och inställning till kollektivtrafiken. Egna erfarenheter är ofta mycket starkare än an-
nan information och påverkan. Det talar för att kundvård är väsentlig. Resenären får inte bli 
besviken utan att kompenseras (resegaranti/erkänsla), känna sig väl bemött, vara ”omhuldad” 
av systemet och systemägarna.  

En tydlig koppling finns till kundbemötande, pålitlighet, regularitet, lättillgängliga och be-
gripliga tidtabeller, kartor och annan resinformation. Även fysiska aspekter som nära mål-
punkter, stadskvalitet, lättfunnen information, överblickbarhet/orienterbarhet i stadsmiljön har 
stor betydelse för resenären och resandet, se kapitel 2.

I det kommunala planeringsarbetet med ”kollektivtrafiken som norm” är en konkret kollektiv-
trafikstrategi angelägen som även inkluderar marknadsföringsåtgärder i genomförande- och 
uppföljningsledet. Det kan också vara lämpligt att ta fram en särskild argument- och kommu-
nikationsstrategi (marknadsföringsplan). 

Den tyske forskaren Werner Brög valde bort de som redan åkte kollektivt, de som saknade rimlig 
kollektivtrafik samt de som var ”svurna” bilister. Genom att bearbeta de kvarvarande med person-
liga samtal och gratiskort kunde han få en god procentuell effekt på färdvalet. Vid tolkning av så-
dana åtgärder är det därför viktigt att också veta hur försöken utförts.  
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Kommunikationen med allmänheten bör både redovisa hur arbetet fortskrider, viktiga mil-
stolpar samt ge möjlighet till feed-back. Även regelbundna mätningar kan vara värdefulla av 
hur väl argumenten når ut och tränger igenom och om möjligt hur de påverkar resandet. För 
att hushålla med resurser kan man välja ut strategiska punkter där uppföljning görs och följs 
regelbundet.

Ett intressant arbetssätt kan också vara att göra ”audits” som man framgångsrikt gjort i Kö-
penhamn när man utvecklat sin cykelpolicy. Vartannat år ordnar man träffar mellan cyklister-
na, tjänstemän och politiker för att höra hur de upplever att cykla i Köpenhamn, vilka åtgärder 
som varit framgångsrika, uppskattats och vad som behöver förbättras. 

Man ställer också upp nyckeltal, dvs. konkreta mål för de åtgärder man vidtar. Om åtgärderna 
inte gett tillräcklig effekt slopar man det som inte varit framgångsrikt och satsar istället på nya 
initiativ. Uppföljningen av nyckeltalen, cyklandets utveckling mm redovisas på deras hemsida 
för att skapa ytterligare engagemang och intresse (www.vejpark2.kk.dk).

En viktig typ av branding är att sälja in själva produkten genom att göra sträckningen och for-
donen fysiskt synliga, lätt identifierbara i gaturummet samt koppla det till ett namn till vilket 
man också kopplar hög standard och kvalitet. Erfarenheter från ett pågående EU-projekt visar 
att det är en viktig framgångsfaktor (www.bhls.eu).

Exempel är de Blå bussarna i Stockholm som skiljer sig från de röda och Citybussarna i Jön-
köping som har stora, tydliga hållplatsskyltar med tydlig realtidsinformation. Cambridge 
Busway, Fastway, Fasttrack i Storbritannien, BusWay i Nantes i Frankrike är fler exempel). I 
Nancy och Caen säljer man in de spårvägsliknande systemen som ”Tram”, se bilaga 1. 

Akronymen TEOR (Transport Est Ouest Rouenaise – öst-västlig kollektivtrafik i Rouen!) har 
blivit både ett varumärke för den bussbaserade kollektivtrafiken samt sättet att anpassa fram-
komlighetsåtgärder i stadsmiljön. Dessutom vet resenärerna att de ska spana efter TEOR-lin-
jerna om de vill åka i öst-västlig riktning. 

Vikten av tydlighet och orienterbarhet (jfr kapitel 2) framgår också av spontana, ofta produkt 
och destinationsorienterade namn som Metroen, Blå bussarna, Akallalinjen, Djurgårdslinjen, 
Djurgårdsfärjan m.fl. 

Bildkavalkaden nedan visar exempel på hur man med fördel kan kombinera funktionsfördelar 
med god utformning av stadsmiljön som även utgör ”branding” för kollektivtrafiken.
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Bilaga 1 

MODERNA KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM 
Egenskaper, utvecklingsläge mm 

1. Allmänt 

Sammanfattningsvis kan man säga att själva fordonstypen (än mindre järnhjul eller gummi-
hjul) sällan är det som avgör ett kollektivtrafiksystems kvalitetsegenskaper, attraktivitet, an-
vändning av resenärerna eller förmåga att dra till sig ökad marknadsandel och f.d. bilister. 

Det väsentliga är de systemegenskaper man skapar. Fordonstypen har principiellt endast bety-
delse för systemets transportkapacitet. Ger man systemen likvärdiga systemegenskaper får de 
också likvärdiga prestanda och attraktivitet. 

Med systemegenskaper menas här inte bara fordonens tekniska egenskaper utan systemet som 
helhet, de faktorer, attribut (se huvudtexten) som är viktiga för resenären och dennes val av 
färdsätt/att resa. I detta (system)perspektiv bör även lokalisering och utformning av hållplat-
ser, gång- och cykelvägar, information, trygghet, stadsmiljö mm tas med.  

I ett EU-projekt har vi studerat olika typer av moderna kollektivtrafiklösningar med hög kva-
litet, primärt baserade på bussfordon (www.bhls.eu). De preliminära resultaten visar att såväl 
resandeökningar, överflyttning från biltrafik, hur resenärerna upplever kollektivtrafiken etc. är 
lika bra - eller bättre (exempelvis vad avser anpassning till stadsmiljön /mindre intrång) - som 
för spårtrafiksystem med samma förutsättningar. 

Intressant är också att de kan ha påtagligt olika prestanda även om väsentliga attribut som res-
tid mm är likvärdiga men andra attribut skiljer. Det pekar ytterligare på vikten av att helhets-
greppet, systemlösningen är viktig där alla attribut ges en god standard. 

Ett vanligt argument bland spårtrafikföreträdare är att det skulle finnas en ”spårtrafikfaktor”
(resenärspreferenser) som skulle medföra ett ökat resande och överflyttning från bil till spår-
trafik. Färska sammanställningar av moderna studier har haft svårt att påvisa sådana effekter 
som inte kan härledas till skillnader i standard och kvalitet (Kottenhoff K, Byström C 2010).

En mycket bred och kvalificerad sammanställning inkl sociala och psykologiska resenärspre-
ferenser har gjorts av Milena Scherer vid ETH i Zürich (Scherer 2009). Scherer et al (2010, 
2011) har även med statistisk clusteranalys visat att det inte fanns en större resbenägenhet för 
spårvagn än buss när man jämförde linjer med likvärdiga förutsättningar – trots att man för-
väntat sig finna skillnader.

För resor över ca 50 km eller en timme kan man dock tala om en tågfaktor eftersom samma 
restidsstandard och reskvalitet är svår att uppnå med andra trafikmedel. Även här är det i 
grunden standard- och kvalitetsfaktorer som spelar in – stationer med uppvärmda väntutrym-
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men och service, utrymmet ombord, toaletter, mat/fika samt en mycket hög transporthastig-
het. Varken bussförare eller vägnät klarar tågens hastigheter på 160 – 200 km/tim. 

Den höga transporthastigheten är grunden till tågtrafikens popularitet tillsammans med den 
regionförstoring den ger. Den ”kritiska massan”, arbetstillfällen, service och andra utbud ökar 
inom godtagbart tidsavstånd. Det ökar i sin tur attraktiviteten och ger förutsättningar för ökad 
ekonomisk utveckling och andra positiva miljö- och samhällseffekter.  

Tågtrafikens nackdel är att upptagningsområdet runt stationen är begränsat. Redan vid 600 
meters gångavstånd eller ca 10 minuters förflyttningstid faller benägenheten snabbt för att ta 
tåget. Därför är en god samverkan med andra trafikslag väsentligt för att så många som möj-
ligt ska kunna utnyttja de höga investeringar som görs i tågtrafiken.  

Generellt kan man därför säga att kollektivtrafiken, oavsett vilken nivå man avser, är nät-
verksberoende. Individuella färdsätt som att gå, cykla eller köra bil är i stort sett endast bero-
ende av konnektivitet, dvs att det finns en fysisk förbindelse. Resten av resan inklusive stan-
dard på färdmedlet svarar ju resenären själv för. 

Kollektivresenären är också beroende av individuella färdsätt, deras konnektivitet till hållplat-
serna men också information, turutbud, linjesträckning mm samt andra kollektivtrafikförbin-
delser. I detta avseende är ett kollektivtrafiksystem med avsevärt mer komplicerat att planera 
och ge god funktion jämfört med trafiknät för gång-, cykel och biltrafik.

 2. Spår- och bansystem på eget utrymme 

Karakteristik
Fjärr-, regional- och lokaltågstrafik Separat bansystem, internationell standard 
Metro (tunnelbana)  Separat bansystem, lokalt avgränsat (stål/gummihjul) 
LRT Light Rail Transit (”metro light”) Separat bansystem, oftast lokalt avgränsat 
BRT Bus Rapid Transit  Separat ban-/körvägsystem, standard/specialfordon 
Spårtaxi   Separat bansystem, små vagnar för direktresor 

Samtliga har den gemensamma egenskapen att de förutsätter ett exklusivt körutrymme 
(Dedicated Right-of-Way, Transport Collective en Sitre Propre, TCSP). Det ger systemen 
dess (nödvändiga) kapacitets- och framkomlighetsfördelar som i sin tur ger resandefördelar.

Det kan också sägas vara deras begränsningar eftersom de är starkt/stelt linjebundna och mås-
te ta hänsyn till den fysiska miljön var de kan dras fram. De ger därför inte självklart bäst till-
gänglighet för kollektivtrafiken beroende på de yttre förutsättningarna.
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Samtliga har den gemensamma egenskapen att de förutsätter ett exklusivt körutrymme 
(Dedicated Right-of-Way, Transport Collective en Sitre Propre, TCSP). Det ger systemen 
dess (nödvändiga) kapacitets- och framkomlighetsfördelar som i sin tur ger resandefördelar.

Det kan också sägas vara deras begränsningar eftersom de är starkt/stelt linjebundna och mås-
te ta hänsyn till den fysiska miljön var de kan dras fram. De ger därför inte självklart bäst till-
gänglighet för kollektivtrafiken beroende på de yttre förutsättningarna.



3

Exempel på skillnader i tillgänglighet för spår- resp. bussorienterat system. Bilden till vänster avser spårväg på 
en nedlagd godsbana. Med 800 m avstånd till hållplats når man 38 000 boende. Med kantstödstyrda bussar och 
linjeförgreningar i ytterområden når man 90 000 boende inom 400 m från hållplats (Luton Translink). 

I den svenska trafiklagstiftningen har, liksom oftast internationellt, spårtrafik företrädesrätt, 
dvs. andra trafikanter är skyldiga att väja eller lämna företräde (Trafikförordningen
1998:1276). Andra säkerhetsbestämmelser finns i bl.a. Lag 1990:1157 om säkerhet vid 
tunnelbana och spårväg. 

Grunden till företrädesrätten/väjningsplikten är en säkerhets- och praktisk fråga - spårtrafi-
kens svårighet att väja och bromsa av fysikaliska skäl (spårstyrt, tunga fordon, låg friktion 
hjul - räl). Reglerna gör att särskild hänsyn måste tas vid utformningen av gatu- och stads-
miljön. 

Begreppen LRT och BRT används i Sverige med en viss urvattning. Här görs en genomgång 
av dessa begrepp eftersom de ofta refereras i den kommunala planeringen. Samspel med lokal 
och regional tågtrafik är också en väsentlig förutsättning i den kommunala planeringen/trafik-
försörjningen men berörs endast här som en yttre förutsättning. 

LRT, Light Rail Transit 

LRT jämställs i Europa och internationellt med förortsjärnväg, kallas ibland även för ”Metro 
light” i USA. ”Light” syftar på en jämförelse med Heavy Rail, vanlig tågtrafik. LRT-fordonen 
är relativt tunga. De väger nästan 40 ton, ca 440 kg per sittplats (låggolvsvagn M32/Sirio i 
Göteborg).

Fordonen är 2,65 meter breda (buss 2,55 m). Minimiradien för reguljär drift (låg hastighet) är 
25 m eller mer. Plattformarna bör vara 350 mm höga för nivåfritt insteg och helst 3 m breda. 
Spårvagnar använder likström i gatumiljö av säkerhetsskäl. Det innebär att likriktarstationer 
behöver finnas med 2 – 3 km avstånd för strömförsörjningen.  

Tåglängderna för LRT på egen bana är oftast upp till 40 meter men kan även vara det dubbla 
för att nå mycket hög transportkapacitet. Tåglängden i gatumiljö begränsas ofta till 32 m. Det 
kan ändå vara svårt att hitta hållplatslägen i stadsmiljö som medger backspegelsikt rakt bakåt 
för föraren. 
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LRT - fordonen kan användas i gatumiljö men tappar då mycket av sina (kapacitets-) fördelar 
om de inte kan ges en exklusiv köryta i gaturummet. Såväl bredd, längd, kurvradier samt krav 
på god hållplatsutformning/lokalisering gör det svårt att få plats med dem i befintliga gaturum 
även om biltrafiken stängs ute.  

LRT förväxlas ofta med gatuspårväg (tram, Strassenbahn) som oftast i Europeiska städer an-
vänder 2,3 m eller 2,4 m smala fordon samt tåglängder på maximalt 32 meter. 

LRT – fordon och gatuspårvagnar kan köras på järnvägsspår (normalspår 1435 mm spårvidd). 
De kan också använda järnvägssystemets elförsörjning. Då förses fordonet med en transfor-
mator som tar ner växelspänningen till lämplig nivå (750 V) och likriktarutrustning. System-
konceptet kallas Tram-train eller på svenska Duo-spårväg. 

Endast 6 – 8 lösningar av detta slag finns internationellt. De förutsätter som regel att en be-
fintlig järnväg med god standard har övergetts. Sträckningen behöver också vara lämplig för 
persontrafik och ha god kontakt med bebyggelsen. 

Enligt en uppföljning av Banverket är det billigare att elektrifiera en bana med järnvägs-el 
(högspänd växelström)  än spårvagns-el (750 V likström). Skillnaden är främst att spårvagnen 
behöver relativt kostsamma likriktarstationer med 2-3 km avstånd samt elmatning till dem. 

En vanlig järnväg kan ha strömförsörjningen ”med sig” via kablar som hänger mellan stolpar-
na. Nackdelen med järnvägsel är elsäkerheten som kräver 5 m skyddsavstånd till kontaktled-
ningen eller särskilda beröringsskydd.

LRT-fordon får inte användas ihop med vanlig tågtrafik om de inte uppfyller internationella 
järnvägsunionen UIC:s säkerhetskrav. Vagnkorgarna ska vara tillräcklig starka för att motstå 
krockar och urspåringar. Fordonen ska ha samma signal- och säkerhetssystem som järnvägs-
lok och föraren ska vara utbildad för tågtrafik. Det innebär att LRT -fordonen i så fall behöver 
byggas på samma sätt som de betydligt dyrare järnvägsfordonen.

De tram-train / duospårvägar som är i ”samdrift” med tågtrafik använder track-sharing, dvs 
utnyttjar samma spår. Eventuell tågtrafik stängs av då spårvagnen kör på spåret och vice ver-
sa. Ett praktiskt problem är att plattformshöjden är olika. En separat plattform för duo-spår-
vagnen behövs i ena änden av tågplattformen vilket kan ge långa gångavstånd. Om man kan 
ordna bytet tvärs plattform (som med buss) kan olägenheten undvikas. 

Spårvagn har driftskostnads- och energifördelar vid stora resandeströmmar eftersom fler rese-
närer kan transporteras av en förare. Vid lägre resandeflöden kan bussbaserade system vara 
fördelaktigare enligt Transportökonomisk Institutt i Norge (Fearnley N et al 2008). De höga 
kapital- och driftskostnaderna för spårvagn vid låga flöden riskerar leda till lägre turtäthet än 
för buss vilket är en nackdel för resandeutvecklingen. 
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Även spårvagn kan medföra bullerstörningar som kan öka i takt med att systemet blir slitet. 
Stor hänsyn måste tas till vibrationsspridning vid utbyggnaden liksom omläggning av och 
skyddsåtgärder för befintliga ledningar. Även risk för frätande läckströmmar behöver beaktas.  

I befintlig gatumiljö behöver därför urgrävning ske till ca1 m djup. Det är starkt kostnadsdri-
vande men innebär att gatumiljön oftast återställs med hög kvalitet. Samma gaturumskvalitet 
kan naturligtvis uppnås även för ett bussystem men med lägre kostnader. 

Ljudspektrat för spårvagn är annorlunda än för buss men kan även ge bullerstörningar. Mo-
derna spårvagnar har GPS-styrda smörjsystem för räls och hjul för att undvika kurvskrik och 
högt slitage i snäva kurvor. Se även gatuspårväg nedan. 

BRT Bus Rapid Transit 

Även BRT-konceptet kallas ”metro light”. Det utvecklades i USA i början av 1950-talet och 
avsåg ursprungligen ett sätt att skapa ett avsevärt billigare, metroliknande system med bussar 
som bas. Internationella definitioner av BRT förutsätter också det (Levinson H et al 2003, 
Wright L, Hook W ed. 2007).

En av de mest kända BRT-lösningarna är Curitiba från 1970-talets början där stadens centrala 
delar byggdes upp kring ett högklassigt busstråk på egen bana i markplanet. Utmed stråkets 
centrala del gavs i stort sett fri exploateringsrätt som användes för att finansiera systemet. 

Det som lätt glöms bort är att hela Curitiba har ett väl förgrenat och yttäckande, hierarkiskt 
uppbyggt busslinjenät vilket är en förutsättning för systemets höga utnyttjande. Systemet har 
mest blivit känt för sina cirkulära ”väderskydd” som är till för att skapa förvisering av färdbe-
visen och medge nivåfritt insteg i de högbyggda bussarna (golvet är placerat ovanför hjulen 
som på andra metrosystem).  

Ett extremexempel är Transmilenio i Bogota. Det är en fyrfältig bussmotorväg genom cent-
rala Bogota med planskilda gångvägar till stationer som kan jämföras med järnväg eller 
metro. Kapaciteten är mycket hög, resandevolymer på drygt 40 000 resenärer per dygn anges. 
Det förutsätter dock anslutande matarlinjer som för Curitiba. 

Den är en del i stadens transportstrategi att i första hand utveckla de färdsätt som alla kan an-
vända och har råd med – gå, cykla och kollektivtrafik. Därför bygger man ut trottoarer, cykel-
vägar och kollektivtrafiken i första hand. Ursprungligen fanns planer på att bygga en konven-
tionell bilmotorväg genom centrum. Det är markreservatet för den som har utnyttjats för 
Transmilenio. 

Även BRT-systemen (”Full-BRT”) är krävande mot stadsmiljön och kostsamma på grund av 
sin ”tunga” infrastruktur. De har dock fördelen av att kunna använda standard fordon eller 
modifierade varianter av dem.  
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Mycket detaljerade kunskapssammanställningar och anvisningar för planering och genom-
förande finns utarbetade (Wright L, Hook W ed. 2007).

Metro

Ett helt avskilt system på eget körutrymme utan konflikt med andra trafikslag. Körvägarna 
kan dras under mark, i markplanet eller kan gå på pelare eller broar. Oftast rälsburna system 
med stålhjul men även gummihjul enbart används (exempelvis VAL-systemet i Lille) eller 
med stålhjul som komplement.  

Exempel på det senare är Meteor - linjen i Paris där gummihjulen används för att ge låg ljud- 
och vibrationsnivå, hög acceleration och goda bromsegenskaper. Stålhjulen används endast i 
växlar och för att ge kompatibilitet med andra banor med enbart räls. 

Oftast används förvisering av färdbevis, på- och avstigning via flera breda dörrar per vagn för 
snabb av- och påstigning. Hållplatsavstånden är ofta relativt korta, från ca 800 meter och up-
påt. Det kräver god acceleration med en eller flera motorer för varje vagn. Det ger också god 
förmåga att klara lutningar. 

Metro är ett typiskt storstadstrafiksystem, komplement till lokal- och regionaltågstrafik, snab-
bare och kapacitetsstarkare alternativ till spårväg och buss. Kapaciteten är mycket hög, såväl 
8 som 16-vagnarståg används ofta. En viktig resenärsfördel är nivåfritt insteg.

Tunnlar under mark är oftast de enda möjliga i befintlig stadsmiljö. Det gör att investerings-
kostnaderna blir mycket höga. Om det är möjligt används spår i marknivå eller på högbana 
som ger lägre investeringskostnader. Ett sådant exempel är Metroen i Örestadsområdet i 
Köpenhamn, se nedan. 

Nya metrosystem utformas som regel som automatbanesystem, dvs förarlösa system. Exem-
pel är VAL i Lille och Metroen i Köpenhamn. Ett av de första i Europa var Docklands Light 
Rail i London, en ombyggd järnväg. Fördelarna med automatdriften är att driftskostnaderna 
blir låga. Högre turtäthet kan därmed hållas, trafikering under hela dygnet är möjlig/realistisk. 

Köpenhamn, upphöjd metrobana över spegeldammar 
(dagvattenmagasin). 
Metroen har byggts ut som nätverkslänkar mellan 
Örestad/Öresundsbanan, Kastrup flygplats, Köpen-
hamns centrum samt lokal- och regionaltågsystemet. 
Stadsdelen Örestad, ett f.d. militärt övningsområde, 
är byggts upp enligt stationsnärhetsprincipen (TOD, 
Transit Oriented Development) med arbetsplatser 
och service mycket nära stationslägena. 
Metrolinjen byggdes först och finansierades med 
tomtförsäljning och markvärdesstegringen som den 
ökade tillgängligheten gav. 
Foto: Bjerkemo Konsult 
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Spårtaxi

Spårtaxi, PRT Personal Rapid Transit, är automatbanor med små fordon. Eftersom de är förar-
lösa system måste de ha helt separata banor. Ofta skisseras bansystem på pelare av kostnads- 
och stadsmiljöskäl. Fordonen kan naturligtvis även köras på egna banor i markplanet samt i 
tunnlar under mark samt integreras i byggnader (www.podcar.org).

PRT - system har funnits i många år som enskilda länkar på flygplatser, universitetsområden 
mm. En provbana finns i Uppsala (Vectus). En PRT - bana i full skala har föreslagits för för-
nyelsen av Boländerna i Uppsala. 

Som följd av att staten aviserat tänkbara investeringsmedel har ett intressant förslag till spår-
taxi mellan Uppsala nya resecentrum och Akademiska sjukhuset tagits fram. Stråket beräknas 
öka kollektivtresandet med 27 % i berörda relationer. Banan antas även kunna användas för 
sjukhusets interna transporter. Samhällsnyttan anges vara 2,5 gånger högre än investeringen. 
Driftskostnaden anges kunna ge ett kraftigt positivt driftsnetto med nuvarande biljettpriser 
(Andreasson 2010).

PRT - system är enkla att integrera i nybebyggelse och vid omfattande ombyggnader. Då 
finns även möjligheter till medfinansiering. I befintlig miljö fordras gaturum där pelare kan 
placeras, plats för eventuella stationer, trappor och hissar samt att insyn mm kan accepteras 
om pelarlösningar ska kunna accepteras. 

Fördelarna är, som för alla automatbanesystem, att hög turtäthet och trafikering dygnet runt 
kan erbjudas med mycket låg driftskostnad. Restiderna blir kortare än för andra linjebundna 
system eftersom resan har få eller inga stopp på vägen. Nackdelar är att utbyggnaden kan vara 
kostsam och komplicerad samt att finmaskigt nät fordras även i befintlig bebyggelse för att 
fullt ut kunna utnyttja systemet potentiella tillgänglighetsfördelar och ersätta andra 
transportsystem. 

3. Kollektivtrafiksystem helt eller delvis i blandtrafik

Karakteristiskt för denna grupp är att de är beroende av de förutsättningar blandningen med 
andra trafikslag ger dem - till skillnad från järnväg och metro som är särskilt utformade för att 
tillgodose sin trafikuppgift och som regel förutsätter en helt avskild bana. 

LRT och BRT är i grunden också avsedda att ha egen bana/körutrymme. Förkortningarna har 
i Sverige dock kommit att avse även tillämpningar och egenskapskrav i blandtrafik. 

Konventionell stadsbusstrafik  

För många är busstrafik fortfarande förknippad med låg status, det man får ta till när inga 
andra möjligheter finns som man har råd med, mörka otrygga hållplatser utan väderskydd på 
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bakgator, svårbegripliga tidtabeller och linjenätskartor (om de finns), bullriga och krängande 
fordon med måttlig komfort och långa, tröttsamma åktider. 

Den bilden är inte sann idag. De flesta stadsbussystem håller idag hög kvalitet vad avser for-
don, komfort, allmän information, anpassning för funktionshindrade mm. Brister, relevanta 
för detta projekt, finns främst i den omgivning som busstrafiken arbetar i: 

- Krokiga körvägar för att man tror att närhet till hållplats är avgörande för att man ska 
ta bussen, ogynnsam gatu- och körvägsstruktur 

- Begränsad framkomlighet, låg prioritet i gatunätet 

- Låg kvalitet på hållplatser/bytespunkter inklusive väderskydd, belysning, gång- och 
cykelvägar till dem (tillgänglighet) samt stadskvalitet 

- Spridd lokalisering av aktivitets-/målpunkter vilket ger ett splittrat rörelsebehov som 
är svårt för kollektivtrafiken att tillgodose 

- Begränsad samverkan med andra färdsätt, nätverksbildning med lokal- och regional 
buss- och tågtrafik, cykelvägnät, avsaknad av cykel- och pendlarparkeringar

Färdhastigheten i stadsbusstrafiken har tidigare ofta varit låg, ca 13 – 15 km/tim. Det beror 
oftast på krokiga körvägar, tvära svängar i korsningar inklusive komfortförluster, bristande 
framkomlighet i gatunätet samt hållplatsfickor som det tar tid att ta sig in i och ut ifrån. 

Med anslutande förflyttningar blir därför reshastigheten mycket låg jämfört fågelvägen eller 
bil, dvs. en hög kollektivtrafikrestidskvot, se huvudtexten. Med gena cykelvägar blir då också 
cykeltrafiken lätt en konkurrent istället för komplement till busstrafiken. 

Väsentliga förbättringar för konventionell busstrafik är sammanfattningsvis: 
- Raka, gena linjer med god kontakt med aktivitets-/målpunkter och som sammanfaller 

med efterfrågat resmönster/riktning 
- Lättillgängliga, välbelägna hållplatser och bytespunkter till annan kollektivtrafik 
- Hög hållplatskvalitet, om möjligt klackhållplatser/hållplatsområden, nivåfritt insteg 
- Alltid bra cykelparkering vid bytespunkter och hållplatser, cykel på buss i lågtrafik 
- Breda dörrar med påstigning i samtliga, ökade hållplatsavstånd, minskade tidsförluster   
- Hög framkomlighet i gatunätet, få tvära svängar, signalprioritering, busskörfält/-gator 

Gatuspårväg

Gatuspårväg avser spårvagnsfordon som framförs i blandtrafik. De kan ha egna körytor ana-
logt med busskörfält/bussgator men är beroende av övrig trafik i korsningar och på blandtra-
fiksträckor. Det begränsar också deras framkomlighet och praktiska färdhastighet och blir på 
samma sätt som för bussen beroende av framkomligheten i gatunätet. 
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Skillnaden i färdhastighet och regularitet mellan gatuspårväg och modernt utformad busstrafik 
med signalprioritering, busskörfält mm är därför försumbar. Spårvagnen har en lagfäst före-
trädesrätt och tvingar sig till en viss prioritet i gaturummet som följd av sin storlek och tyngd.  

Spårvagnsföreträdare anger ofta företrädesrätten som en fördel för spårvagnen. Med lokala 
trafikföreskrifter och fysisk utformning kan man ge bussen samma fördelar. Den enda mer 
objektiva fördelen jämfört med en modernt utformat busslösning är spårvagnens kapacitets- 
och driftskostnadsfördelar vid höga resandeflöden. De har delvis ätits upp genom utveck-
lingen av ledbussar och dubbelledbussar.

Även om man i gatutrafik oftast använder smalare fordon och kortare tågsätt kvarstår de geo-
metriska kraven i tvära kurvor (25 m radie, se LRT ovan) samt svårigheten att hitta bra håll-
platslägen där man vill ha dem. 

En försummad aspekt är att spårvagnsplattformarna kan behöva placeras ute i gaturummet 
samt trafiksäkerheten för spårvagnar i gatumiljö. I Göteborg är spårvagnarna näst biltrafiken 
(som i sig leder stort) mest inblandade i olyckor, särskilt med oskyddade trafikanter 
(Trafikkontoret Göteborg 1999, 2009).

Även om man korrigerar för antalet fordonsrörelser är olyckorna fler i genomsnitt och skade-
följden allvarligare (fler dödade och svårt skadade) för gatuspårvagn än för buss. Även nöd-
bromssträckan är klart större för spårvagn än buss (Trafikkontoret Göteborg 2009). LRT på 
avskilt utrymme är dock en trafiksäkrare lösning. 

Välutvecklade kollektivtrafiklösningar baserade på bussfordon 

I Europa har ett intensivt utvecklingsarbete pågått i mer än 10 år i syfte att utveckla moderna 
kollektivtrafiklösningar med hög kvalitet med bussfordon som utgångspunkt. Motiv och in-
riktning för utvecklingsarbetet har varit: 

- Funktionsanpassning mellan fordon och fysisk miljö, främst nivåfritt insteg och 
noggrann angöring av hållplatskanten (”metrokvalitet”) 

- Ökad komfort, stabil färd (”spårkvalitet”) 
- Enklare/billigare infrastruktur, minskat intrång och enklare införande 
- Minskat körbreddsbehov/exaktare sidoläge i gatumiljö/centrala stadsdelar 
- Modern image för fordon 

De fyra första punkterna har nära samband med varandra och flera system för yttre styrning 
har utvecklats (Bjerkemo 2000, 2007). De mest intressanta är: 

- Kantstödsstyrda fordon (Obahn, Spuhrbus, Curb-guided buses) 
- TVR/GLT- systemet 
- TransLohr –systemet 
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Obahn - systemet, kantstödsstyrning, utvecklades i Essen 1980 och används fortfarande med 
helt moderna bussar. Det innebär att konventionella bussar utrustas med små styrhjul framför 
framhjulen och styrs av låga, 10-12 cm höga sidostöd (Bjerkemo 2000, 2007 m.fl.).

Vänster bild: 
 O-bahn med hållplats 
i mittremsan på Kray-
motorvägen i Essen. 

Höger bild: 
Detaljbild styrhjul 

Foto:
Bjerkemo Konsult 
2009 

Det innebär att hög åkkomfort och prestanda (upp till 100 km/tim) blir möjligt på ett mycket 
smalt utrymme. Kantstöden kräver endast ca 10 cm på var sida utöver fordonsbredden. Kör-
banorna är ca 50 cm breda. Utrymmet mellan dem samt mellan mötande bana kan gräsbesås, 
göras dränerande eller ha samma (betong-)beläggning som körbanan. 

Banorna kan byggas med prefabricerade element eller glidformsgjutas. Färdiga typhandlingar 
finns. Konceptet innebär att merkostnaderna för såväl infrastruktur som fordon blir mycket 
låga.

En av systemets viktigaste strategiska fördelar är att fordonen kan använda bussbanan där den 
behövs men också lämna/vara utan den och köra som konventionell busstrafik. Det ger yttäc-
kande tillgänglighetsfördelar i ytterområden med enkel linjeförgrening, se Lutonexemplet 
ovan. Förutom att tekniken är billig i sig ger bidrar det till att reducera kostnaderna för 
infrastruktur.  

Ett av de mest kända och tidiga systemen (1986) är bussbanan i Adelaide som ersatte en tänkt 
spårvägsutbyggnad i Torrens River Valley (Bjerkemo 2000 m.fl.). Fördelarna var att samma 
fordon som utnyttjade bussbanan kunde användas på matarlinjerna till den. En särskild strate-
gi formulerades som pekar på betydelsen av att utnyttja busstrafikens tillgänglighetsfördelar, 
skapa korta totalrestider och rationella resor: 

- Drive close to the customers in outer areas, 
- slow and gently in the city area 
- but fast between! 

I Storbritannien har kantstödstyrda bussbanor blivit mycket använda på senare år även som 
framkomlighetsåtgärder i centrala stadsmiljöer. En av de senaste tillämpningarna är the 
Guided Busway i Cambridgeshire. 
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Bildkällor: The Guided Busway Cambridgeshire, www.cambridgeshire.gov.uk/transport/thebusway/

Den 25 km långa bussbanan (röd linje) har samma sträckning som en tidigare godsjärnväg. 
Ett av de viktigaste argumenten för denna lösning var att man kunde köra igenom de befint-
liga orterna (grön linje) genom att där använda bussarna på vanligt sätt, nå högre tillgänglig-
het samt att även andra busslinjer kunde dra fördel av investeringen. 

Till vänster: Cambridge 
Busway med bilfällor 

Ttill höger: Cykelparke-
ring med ramlåsning, 
väderskydd och belysning 
vid hållplatserna 

Foto: Bjerkemo Konsult 
2010 

Bussbanan skulle ha tagits i drift våren 2010. En infekterad entreprenadtvist har fördröjt 
driftsstarten. Tidpunkten för färdigställandet är f.n. skjuten till våren 2011. 

TVR/GLT-systemet har utvecklats av Bombardier och innebär att fordonet (ledbussar eller 
dubbelledbussar) styrs av vertikala styrhjul under fordonet och en central räl i gatan. Fordonet 
får en exakt styrning i gaturummet som en spårvagn. Fordonen kan koppla på eller släppa 
styrskenan för att medge linjeförgreningar i ytterområden och enkelt ta sig till och använda en 
vanlig bussdepå. 

Systemet introducerades i Nancy i Frankrike inför ett lokalval med mycket kort framförhåll-
ning. Det avsåg ersätta ett äldre trådbussystem som fordonens elsystem inte var avsett för. 
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Flera misstag gjordes i det forcerade införandet som ledde till att systemlösningen fick 
mycket negativ publicitet (Bjerkemo 2007).

Systemet finns även i Caen i Frankrike där systeminförandet genomfördes med god kompe-
tens och omsorg. Systemet körs som ett metrosystem på mark (7,5 minuters turtäthet) med 
full spårstyrning på två korsande linjer med påtagliga resandeökningar. Konventionella buss-
depåer utan spåranslutning används, en av systemets strategiska fördelar. 

TVR i Caen. Samtliga hållplatser är väl utrustade med realtidsinformation, biljettautomater mm. 
Foto: Bjerkemo Konsult 2008, t.h. Bombardier 2002 

Viktiga faktorer för systemvalet i Caen var att fordonen klarade branta lutningar (gummihjul), 
att befintliga bussdepåer kunde användas samt att systemet gav den kapacitet och standard 
som bedömdes rimlig i förhållande till kostnaderna (Bjerkemo 2007).

Den negativa publiciteten i Nancy tvingade Bombardier att lägga ner fordonsproduktionen. 
Caen vill köpa ytterligare fordon men Bombardier kräver en serie på 20 fordon för att åter-
uppta produktionen inklusive förnyelse av fordonet. 

TransLohr är ett gummihjulsburet spårvagnssystem som förutsätter styrning via en mitträl 
och snedställda styrhjul under fordonet. Gummihjulen och styrmekanismen ger en mycket tyst 
och vibrationsfri gång. Styrrälen fräses enkelt ner i gatan och gjuts fast i en plastkomposit 
som även hindrar frätande läckströmmar (Bjerkemo 2007, www.translohr.com, www.translohr.fr).

Fordonen är 2,2 meter smala med korta vagnkorgar för att lätt kunna passas in i trånga gatu-
miljöer. Kurvradien är endast drygt 10 meter, mindre än för en stadsbuss. Golvhöjden är en-
dast 25 cm vilket gör det lättare att skapa plattformar i befintliga gaturum. Antalet vagnkorgar 
kan lätt ökas från 3 till 6 (130 till 340 passagerare, 25 till 45 m långa vagntåg). 

Ursprungligen avsågs de kunna släppa styrrälen som för TVR-fordonen men den ambitionen 
har slopats av marknadsskäl. 
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Figurkälla: Translohr, www.translohr.fr, www.translohr.com 

Systemkostnaden anges vara ca 75 % av ett traditionellt spårvagnssystem. I Clermond-
Ferrand i Frankrike valde man medvetet att satsa mellanskillnaden mellan TransLohr och 
konventionell spårvagn på att höja kvaliteten på stadsmiljön ytterligare. 

Det är främst det enklare införandet i stadsmiljön som ger fördelar med lägre kostnader för 
spårbyggnad och mindre intrång i stadsmiljön. Uppgradering av kollektivtrafiken i äldre, 
trånga stadsmiljöer är systemets viktigaste marknadsnisch. 

Linje 1 (14 km) i Clermond Ferrand var den första tillämpningen som togs i drift 2006. Den 
har f.n. 57 000 resenärer per dygn och trafikeras med 20 st 4-vagnarståg. Ytterligare 6 tåg har 
beställts. Systemet finns även i drift i Padova, Mestre Venedig i Italien samt Tianjin i Kina. 
Avtal har skrivits och införande pågår i Shanhai och i Paris. (2 linjer för 3 resp. 6-vagnarståg).

Även andra yttre styrsystem finns såsom induktionsslingor, optisk styrning via vita streck-
linjer i gatan samt magneter som referenspunkter. De är dock inte godkända som styrsystem 
utan får ses som hjälpsystem till föraren och avser bidra till en god kantstensangöring. Preci-
sion och pålitlighet är inte lika höga som för mekaniska system (Bjerkemo Konsult 2007).

4. Övrig utveckling

System för noggrann kantstensangöring får idag anses vara väl utvecklade/klarlagda. För-
utom styrsystemen ovan kan olika typer av kantstensutformning användas. Föraren känner då 
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när framhjulet touchar kantstenen. Även styrlinjer i busskörfältet som chauffören följer kan 
användas.

Neue Mitte, Oberhausen Tyskland. 

Föraren kör med vänster hjul på den vita ledlinjen så att bussen 
angör tätt intill plattformskanten. 

Bussarna använder den gemensamma buss- och spårvägsbanan 
mellan Oberhausens centrum och det nya kontors- och köpcentrat 
Neue Mitte. 

Det har ersatt en äldre stålindustri i ett halvcentralt läge. Därmed 
får man en bättre samverkan mellan de två centrumområdena och 
en bra pendlarparkering i Neue Mitte  för den gamla stadskärnan 
tack vare bussbanan. 

Foto: Bjerkemo Konsult 2009  

En viktig förutsättning för god anpassning för funktionshindrade är att fordonen kan angöra 
kantstenen med s.k. rak körning så att hela bussidan kan komma intill kantstenen. Den tekni-
ken används för s.k. klackhållplatser där kantstenen flyttats ut i körfältet. Istället för att bussen 
kränger och tappar fart när den kör in i en bussficka kör den endast rakt fram och stannar 
(som för en spårvagn). 

Klackhållplats, Liane-projektet 
i Lille, Frankrike 

Parkeringsplatser har ersatts 
med en hållplatsyta för att för-
enkla angöringen för bussen. 
(Parkering utmed busskörfält 
bör dock undvikas för att inte 
störa bussens framkomlighet). 

Lösningen är ytsnål. Det är 
lätt att få plats med cykelpar-
kering.

Lyktstolparna har valts för att 
ge Liane-linjen en tydlig 
identitet. 

Foto: Bjerkemo Konsult 2009 

Tekniken kan med fördel användas för att skapa ett modernt hållplatsområde (”dubbel 
stopphållplats”) vilket ger kollektivtrafiken fördelar och tydlig identitet i gaturummet. 
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Utvecklad hållplats i Lille, Frankrike 

De yttre körfälten används temporärt som 
hållplatsytor mitt emot varandra. Före 
och efter hållplatsen är mittkörfälten 
busskörfält.  Bussarna kör rakt fram med 
god komfort. 

Bilarna får vänta bakom bussar som stan-
nat vid hållplatsen och sedan vika av in i 
de yttre körfälten med kantstensparkering 
och god tillgänglighet till fastigheterna. 
Bilarna får tillfälligt utnyttja bussarnas 
köryta vid hållplatsen. 

Funktion och identitet för busstrafiken kan 
stärkas med att ge hela hållplatsområdet 
och körytan en särskild beläggning samt 
lägga exempelvis röd asfalt på de centrala 
busskörfälten.  

Övergångsställena kan lätt ges en hög sä-
kerhet i anslutning till busshållplatsen. 

Foto: Bjerkemo Konsult 2009 

Nivåfritt insteg som för Metro och LRT kan också användas i ett bussystem. På den regionala 
bussbanan Zuidtangent i Nederländerna använder man 30 cm höga kantstenar, se bilden ne-
dan. För att kantsten och bussbana inte ska sätta sig ojämnt gjuter man in rostfria dymlingar i 
betongen. Man slipper då de nivåskillnader som kan uppstå i ett spårsystem genom att hjul 
och räler med tiden slits ner. 

Zuidtangent Amsterdam, Nederländerna 

Hållplatserna har 30 cm höga kantstenar för nivåfritt insteg som under-
lättar väsentligt för rullstolsburna, ger ökad komfort för övriga resenärer 
och snabbare påstigning.. (I Nederländerna får inte föraren lämna 
förarplatsen av säkerhetsskäl för att hjälpa rullstolsburna). 

Utmed kantstenen finns slitsar för god vattenavrinning. Hjulhusen på 
bussarna är också försedda med särskilda borstar för att undvika vatten-
stänk på resenärerna, 

Foto: Bjerkemo Konsult 2010 

15

Utvecklad hållplats i Lille, Frankrike 

De yttre körfälten används temporärt som 
hållplatsytor mitt emot varandra. Före 
och efter hållplatsen är mittkörfälten 
busskörfält.  Bussarna kör rakt fram med 
god komfort. 

Bilarna får vänta bakom bussar som stan-
nat vid hållplatsen och sedan vika av in i 
de yttre körfälten med kantstensparkering 
och god tillgänglighet till fastigheterna. 
Bilarna får tillfälligt utnyttja bussarnas 
köryta vid hållplatsen. 

Funktion och identitet för busstrafiken kan 
stärkas med att ge hela hållplatsområdet 
och körytan en särskild beläggning samt 
lägga exempelvis röd asfalt på de centrala 
busskörfälten.  

Övergångsställena kan lätt ges en hög sä-
kerhet i anslutning till busshållplatsen. 

Foto: Bjerkemo Konsult 2009 

Nivåfritt insteg som för Metro och LRT kan också användas i ett bussystem. På den regionala 
bussbanan Zuidtangent i Nederländerna använder man 30 cm höga kantstenar, se bilden ne-
dan. För att kantsten och bussbana inte ska sätta sig ojämnt gjuter man in rostfria dymlingar i 
betongen. Man slipper då de nivåskillnader som kan uppstå i ett spårsystem genom att hjul 
och räler med tiden slits ner. 

Zuidtangent Amsterdam, Nederländerna 

Hållplatserna har 30 cm höga kantstenar för nivåfritt insteg som under-
lättar väsentligt för rullstolsburna, ger ökad komfort för övriga resenärer 
och snabbare påstigning.. (I Nederländerna får inte föraren lämna 
förarplatsen av säkerhetsskäl för att hjälpa rullstolsburna). 

Utmed kantstenen finns slitsar för god vattenavrinning. Hjulhusen på 
bussarna är också försedda med särskilda borstar för att undvika vatten-
stänk på resenärerna, 

Foto: Bjerkemo Konsult 2010 



16

Dagens bussmotorer håller en hög miljöstandard vilken sannolikt kommer att utvecklas ytter-
ligare genom användning av förnyelsebara bränslen samt på sikt övergång till dieselhybrid-
drift. 

Biogas ger något men knappt hörbart lägre ljudnivå (ca 1 dBA). Om biogasen framställs av 
mat-, mejeri- och slaktavfall, gödsel och liknande biomaterial ger övergången från diesel till 
biogas beräkningsmässigt en koldioxidreduktion på upp till 180 % jämfört med att bioavfallet 
ruttnar. Det beror på att den kraftiga växthusgasen metan som annars skulle ha bildats vid 
förruttningen blir motorbränsle.  

Motiven för att övergå till eldrift av med hänsyn till  buller och avgaser kommer därför 
sannolikt att minska i takt med ökad biogastillgång. 

Kollektivtrafikfordonen håller idag en god utformning och komfort som sannolikt kommer att 
utvecklas ytterligare vad avser låggolv, anpassning till funktionshindrade samt information 
ombord. Biljett- och betalsystem kommer med stor sannolikhet att bli smidigare och enklare. 

Nuvarande fordonsstorlekar kommer sannolikt att behållas, dock med en övergång till längre 
och kapacitetsstarkare fordon av typ dubbelledbussar. De är besiktigade för 170 – 180 passa-
gerare, ca 150 passagerare i praktiskt drift. Hjulaxlarna är placerade i änden av vagnkorgarna. 
Därmed slipper man ”ledbussgunget” hos nuvarande ledbussar. 

Phileas som utvecklats i Eindhoven kan tas som exempel på ett modernt konstruerat kollektiv-
trafikfordon, se bilden nedan. Fordonet har laddhybridrift med återladdning av bromsenergi 
till batterier som ger extra kraft vid starter och används vid körning i miljökänsliga områden. 
Man har dock haft vissa problem med återladdningen till batterierna. 

Hjulen har elmotorer i naven samt kan vridas åt samma håll samtidigt för dockning mot kant-
stenen. Det fordrar att magneter är nerfrästa i körbanan som positionsgivare. Förarplatsen är 
högt och centralt placerad. Navmotorerna medger att hela fordonet har låggolv. Komforten i 
fordonet är hög med breda dörrar för snabb av- och påstigning. 

Phileas som 18 m ledbuss respektive som 24 m lång dubbelledbuss. 
Foto: Bjerkemo Konsult 2004 resp. APTS/VDL group 
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Phileas-fordonen är i drift i Eindhoven samt är sålda till Douai i norra Frankrike och 
Konstatinopel. Samarbetsavtal har även skrivits med Korea (www.apts-phileas.com)

Sammanfattningsvis kan man säga att teknikutvecklingen under det senaste decenniet 
inneburit att bussbaserade kollektivtrafiksystem hunnit ifatt spårvagnssystem vad avser 

- stadsmiljö 
- komfort, standard 
- hållplatsangöring, anpassning för funktionshindrade 

Kapaciteten för bussystem har ökat väsentligt med boggiebussar, ledbussar och dubbelled-
bussar. De längsta dubbelledbussarna är 28 meter och används på bussbanan i Curitiba i 
Brasilien. Ett spårvagnssystem (32 m långa tåg eller längre) har större kapacitet och har 
potentiellt fördelen att kunna multipelkopplas. Det fordrar dock att man kan hitta tillräckligt 
långa och välbelägna hållplatslägen samt att gaturummen och stadsmiljön medger tillräckligt 
utrymme för svängradier. 

I gengäld innebär bussbaserade system väsentligt enklare implementering. De ger också möj-
lighet till flexiblare trafikering med enklare linjegrensuppdelning samt möjlighet för andra 
linjer att utnyttja gemensam infrastruktur.  
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Transportstrategier för hållbar stads-
utveckling - exemplet Strasbourg 
Fina stadsmiljöer på kontinenten imponerar 
på oss. Men vi glömmer lätt att de också har 
en annan syn på planering och stadsutveck-
ling, inklusive tillgänglighet och kommunika-
tioner som strategiska verktyg. 

Strasbourg i nordöstra Frankrike har nått im-
ponerande resultat med konsekvent genom-
förda transportstrategier, samverkan mellan 
samtliga färdsätt samt samspel med lokalise-
ring och stadsmiljö. 

Centralort i en historisk kulturbygd  
Strasbourg gränsar till Tyskland längs Rhen 
strax öster om tätorten. Karlsruhe ligger bara 
drygt 6 mil bort. Man har närmre till Frank-
furt, Stuttgart och Schweiz än till Paris som 
ligger ca 40 mil västerut. 

Strasbourg är ett kommunalförbund - Com-
munauté Urbaine de Strasbourg, CUS - mel-
lan 27 små kommuner med tillsammans drygt 
450 000 invånare. Tätorten har 260 000 invå-
nare, är centralort i Alsace-regionen och EU-
huvudstad. 

Miljö och stadsutveckling upprinnelse 
och drivkraft 
I kölvattnet av den franska luftvårdslagstift-
ningen infördes 1996 - frivilligt sedan 1982 -
krav på att tätorter med över 100 000 invåna-
re ska ta fram en plan för miljövänliga trans-
porter, Plan de Déplacements Urbains, PDU. 

Redan 1989 beslöt man i Strasbourg att arbe-
ta för alternativa transporter till bilen för att 
kunna hantera trafikstockningar, emissioner 
och begränsa bilinvasionen i stadsmiljön. 

Man insåg att man inte kunde möta trängsel, 
miljöstörningar, tillgänglighet och ekonomisk 
utveckling enbart med biltrafik. 

Man formade en tvåhövdad strategi, 
- stärk kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik 
- begränsa biltillväxt, reducera bilanvändning 

och parkering. 

Målen sattes högt. Inom 15 år minskad andel 
bilresor från 79 % (1990) till 50 % i centrala 
delen till förmån för stadsmiljön och invånar-
na, ökad andel kollektivresor från 12 till 25 % 
och cykelresor från 9 till 25 % - och samti-
digt ökad rörlighet och tillgänglighet för 
Strasbourg-regionen som helhet. 

Det positiva synsättet, att i grunden stärka 
tillgänglighet, stadsutveckling, näringsliv och 
stadsliv var en viktig genomförandestrategi. 
Man myntade begreppet "Positive discrimi-
nation" för att markera att det handlade om 
att stärka hållbara färdsätt som komplement 
till bilen, skapa andra kvaliteter och stadsut-
veckling i vid bemärkelse. 

Samlad transportstrategi och samver-
kande åtgärder 
Inriktningen formulerades som: 
Omorganisera och omforma stadens ytor för 
att skapa balans mellan olika färdsätt med 
prioritet för kollektivtrafik, cykeltrafik och 
fotgängare.

Satsningen på spårvagnen och dess futuristis-
ka design har - på gott och ont - blivit mest 
känt. Men transport- och stadsutvecklings-
strategin består av många samverkande åtgär-
der som kraftigt stärker varandra - och som 
var för sig skulle ha fått mindre effekt.  

Ökade ytor för fotgängare, cyklister 
och kollektivtrafik 
1990 införde man 50 km/tim i city - (samti-
digt lag i hela Frankrike!). 1992 stoppades 
den nord-sydliga genomfartstrafiken och en 
cykelstrategi antogs. 
Ca 40 000 bilar per dygn togs bort från 
centrum samt ytterligare 25 000 genom att 
fotgängarzon infördes i det historiska cityom-

Artikeln har sin grund i 
studier av transportstra-
tegier och stadsutveck-
ling i ett FoU-projekt om 
moderna kollektivtrafik-
lösningar utomlands. 

Författaren, Sven-Allan 
Bjerkemo, arbetar med 
trafikplanering och sam-
hällsplanering, under-
visar på LTH och BTH. 

Sven-Allan är civ.ing. 
SVR inkl. doktorandkur-
ser, har läst miljövård, 
pedagogik och samhälls-
geografi vid Lunds Uni-
versitet samt har en mas-
terutbildning vid Nordis-
ka Institutet för Sam-
hällsplanering i Stock-
holm.  
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rådet som bands samman med tidigare fot-
gängarzoner.  

Därefter har successivt ökade ytor för gång-, 
cykel och kollektivtrafik skapats. 1999 stop-
pades slutligen den öst-västliga genomfarts-
trafiken i norra kanten av centrumområdet. 30 
km/tim infördes i hela stadskärnan. 

Innerstaden mellan floden Ill's armar, Grand 
Ile, är nu en bilfri zon (2,8 hektar!) utom för 
nyttotrafik och boende. Före 1992 passerade 
totalt 240 000 fordon per dygn genom Grand 
Ile, centrumområdet. 

Antalet fotgängare i cityområdet uppskattas 
ha ökat med 20 % (1998). 

Tidigt insåg man betydelsen av att satsa på sam-
manhängande fotgängarstråk för kommunikation 
och rekreation, bl a längs kajer och kanaler. 

Även i ytterområden har man infört 30-zoner, 
förändrat gatunätet så det missgynnar höga 
hastigheter, reducerat antal körfält och bilytor 
till förmån för vistelse- och fotgängarytor, cy-
kel- och kollektivtrafik. 

God stadsmiljö och eget utrymme vik-
tigt för spårvagnen 
1989 beslöt man också att satsa på en mark-
lösning istället för en förarlös tunnelbana. En 
förutsättning var att hela gaturummet skulle 
omformas med eget utrymme för spårvagnen 
och prioritet i samtliga gatukorsningar.  

Hållplatsavstånden är drygt 400 m vilket ger 
hög reshastighet, ca 23 km/tim i snitt. Turin-
tervallet är som bäst 3 minuter i högtrafik.  

Hållplatserna är väl integrerade i stadsmiljön med 
väderskydd, infopelare, realtidsinfo, biljettauto-
mater, låga plattformar och nivåfritt insteg.  

Effekten uteblev inte. Den första linjen som 
öppnades 1994 transporterar ca 70 000 resan-

de per dygn (1998) jämfört med ca 18000 för 
busstrafiken som stångade sig fram på mot-
svarande gatusträckor vintern 1990, dvs en 
ökning med 390 %!  

Den fyrfältiga infartsleden från norr har gjorts om 
till en tvåfältig gata med spårvagnen i mitten och 
cykelparkering i tvärgatorna vid hållplatserna. 
Spåren ligger i gräsytor där det är möjligt för att 
minska buller, god dränering och utseendets skull.   

Busstrafiken är nu matarlinjer till tåg och 
spårväg. Yttäckande linjer finns utanför spår-
vägens influensområde. Busskörfält, signal-
prioritering, gasdrivna låggolvsbussar, nivå-
fria insteg, realtidsinfo och cykelparkering in-
går i busstrategin. 

Totalt har kollektivtrafikutbudet ökats med 
30%. Selektiv marknadsföring används för att 
öka kundlojalitet och vinna nya kundgrupper. 

Samordnade avgifter, effektiva bytes-
punkter för alla färdsätt 
Pendlarparkeringarna är konsekvent placera-
de vid motorvägsavfarter och kapacitetsstarka 
trafikleder. Det ska vara enkelt för dem som 
kommer utifrån och man vill ju inte dra in bi-
lar onödigtvis i stadsmiljön. 

P-biljetten kostar 2,4 Euro per dygn och gäl-
ler som biljett på spårvagnen hela dagen - 
även för de som åkt med i bilen - allt för att 
stimulera samåkning, effektiv och hållbar 
stadsstruktur. 

Det gäller dock bara måndag - fredag. Lörda-
gar är det ju så fullt med bilar i centrum att 
det är smart att ta spårvagnen. Söndagar är 
det gott om plats på gatorna… 

Periodkort finns som i Sverige, numera även 
för samtrafik med de statliga järnvägarna. Ar-
betspendlingen har ökat med 43 % från 1990 
till 1998. 

Antalet byten mellan tåg och spårvagn 1998 
var 10 000 per dygn - det är ju bara två rull-
trappor mellan tåg- och spårvagnsplattfor-
marna med mellanliggande galleria och par-
kering under det nu bilfria stations- och salu-
torget i centrum. 

Spårvägshållplatserna är ofta effektiva bytes-
punkter mellan samtliga färdsätt - förutom att 
de ligger nära viktiga målpunkter, stadsdels-
centra mm.  
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Hållplatser med pendlarparkeringar är inringade 
med rött på kartan. De är ofta även servicecentra, 
bytespunkter för bussar med cykel-P-hus mm. 

I Baggersee ligger pendlarparkering och flyg-
bussterminal där motorvägsramperna slutar. 
Mittemot ligger en stormarknad. Man kan lätt 
ta sig till flygbussen, stormarknaden eller 
spårvagnen med bil.  

Eller åka vidare med spårvagnen och ta tåget 
från järnvägsstationen i centrum. Den andra 
spårvagnslinjen matar i norr till regionaltågen 
i Hoenheim med gemensam cykel- och bil-
parkering, även för busslinjerna. 

Övertäckt gångväg från pendlarparkeringen till 
spårvagnen i Elsau. Vem blir först i Sverige? 

P-garage finns även under Place de l'Homme-
de-Fer där spårvägslinjerna korsar varandra.  
Men avgiften per timme är lika stor som för 

ett dygn på pendlarparkeringen - och gäller 
inte i kollektivtrafiken. 

Place l'Homme-de-Fer. Det cirkulära glastaket är 
inget bra väderskydd med ger platsen karaktär, ett 
riktmärke i staden som stärker kollektivtrafikens 
image.

Cykla mera viktig delstrategi 
Förutom välskyltade, kontinuerligt samman-
hängande cykelstråk (300 km 1998) har man 
satsat på stöldskydd och välbelägen cykelpar-
kering vid spårvagns- och busshållplatser. 

Cykel-P-hus med realtidsinfo vid Rives de l'Aar. 
Hur ofta ser vi det här hemma? 

CTS, det lokala kollektivtrafikföretaget, är 
delansvarigt för cykelstrategin, skötsel av cy-
kel- och pendlarparkering för att säkra Hela 
Resan. I styrelsen för CTS sitter även exper-
ter på olika delområden, även från andra län-
der - förstås. Så är det väl hos oss också? 

"Vélocation", subventionerade hyrcentraler 
för cyklar har fått stort gensvar. På två år för-
dubblades antalet uthyrda cyklar till 14 000 år 
1998. Även kommunala cyklar för anställdas 
tjänsteresor finns. 

Ett intressant projekt är möjlighet att abonne-
ra på cykel vid målpunkten om man har pe-
riodkort. Man slipper då ha två cyklar. CTS 
garanterar att cykeln står kvar och klar när 
man kommer. Man får ta med sin cykel på 
spårvagnen också - men inte i rusningstid. 

Attitydpåverkan och evenemang ("mobility 
management") används för att stärka hållbara 
färdsätt. Vid ett par stationer håller CTS även 
med abonnerade bussar som hämtar och läm-
nar pendlarna nära nog vid dörren. 
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Besökare och boendeparkering priori-
teras
Parkeringsstrategin avser skapa balans mellan 
bil- och kollektivresor. Långtidsparkering för 
anställda är ytkrävande. De hänvisas därför 
till pendlarparkeringar för att frigöra utrym-
me för vistelse, fotgängare, cyklister, kollek-
tivtrafik och besöksparkering i centrum. 

Boende i centrum har sällan tillgång till gara-
ge och behöver kunna låta bilen stå på rimligt 
avstånd från bostaden. De erbjuds därför kö-
pa månadskort för parkering på gatumark 
inom sitt område. 

Besökare ska lätt kunna hitta korttidsparkering 
nära målet. De har nu hjälp av effektiv informa-
tion för att minska söktrafiken. 

Vinnare
är naturligtvis de som bor och vistas i staden - 
mer friytor, mindre buller och avgaser, säkra-
re, hållbar stadsmiljö samt väsentligt högre 
livskvalitet och förutsättningar för stadsut-
veckling. 

Det är tveksamt om ens bilisterna fått det 
sämre - de kan nu vara säkra på att komma 
fram när de måste köra bil till centrum och 
har fått goda alternativ för dagliga resor utan 
köer. 

Den totala tillgängligheten till centrum har 
ökat både i tätorten och i regionen. Man ser 
inga många tomma butikslokaler. Eller som 
Ronald Ries, då borgmästare, uttryckte det: 
– Spårvagnsfolket är inte våra kunder sa af-
färsmännen. Var finns nu de dyraste parfym- 
och juvelerarbutikerna? – jo vid Place l'Hom-
me-de-Fer (spårvagnsknutpunkten). 

Jag träffade Ronald Ries, nu oppositionsråd, 
samt nuvarande borgmästaren i höstas. Som 
goda fransmän var de livligt oense om det 
mesta - utom att det man gjort var en viktig 
strategisk utvecklingsplan för staden och re-

gionen, ingen konventionell sektoriell eller 
fysisk plan. 

Socialt liv på Place Kleber - förr 25000 f/dygn. 

Fler lagar finns nu i Frankrike som stärker 
samspelet mellan trafik, hållbar utveckling 
och stadsbyggnad. 

"Trafikpolitiska utredningar" om hur man 
kunde påverka färdsätt och hantera lokalise-
ringsfrågor var vanligt här hemma på 1970-
talet. Det är dags att ta nya, samlade grepp för 
hållbar stadsutveckling, trafikmiljö och stads-
liv. 

Grand' Rue eller Strossenstrasse, nu helt bilfri. De 
mysiga restaurangkvarteren finns strax ner till hö-
ger längs flodkanten i La Petite France. Boka bord 
i god tid - det är riv efter platserna! 
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Bilaga 3

Karlstadsstråket är ett exempel på hur ett strategidokument kan utformas som underlag för dialog och 
samordning med annan planering samt utvecklingsprogram för fortsatt arbete. Ytterligare stråk kan ut-
vecklas på sikt och ingå i en samlad, konkret strategi för utveckling av kollektivtrafiken och/eller som 
en del i kommunens översikts- och trafikplan. 

Texten är baserad på en ansökan till Delegationen för Hållbara Städer. För aktuella uppgifter kontakta 
Karlstads kommun. 

KARLSTADSTRÅKET
- avancerad kollektivtrafik för hållbar stadsutveckling, mobilitet och livskvalitet 

Karlstadsstråket är en integrerad del i en fortsatt hållbar stadsutveckling för Karlstad. Även förutsätt-
ningarna för att gå, cykla samt regional samverkan påverkas positivt.  

Stråket binder samman viktiga målpunkter, arbetsplatser, service och bostadsområden från Bergvik i 
väster via Grundviken och Zakrisdal, sjukhuset, centrum, Rud, Kroppkärr och Kronoparken till Uni-
versitetet och Välsvikens tåghållplats i öster, se kartan nedan. På sikt kan ytterligare stråk av denna typ 
komma att utvecklas. 

Principsträckning Karlstadsstråket inklusive alternativa delsträckningar 
Karta: Karlstads kommun 
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Nätverksbildande samverkan mellan lokal och regional kollektivtrafik samt övriga trafikslag är 
väsentligt. Det skapas med välutvecklade bytespunkter i: 

Bergvik inkl. pendlarparkering 
Ev. framtida tåghållplats Skoghallsbanan inkl. pendlarparkering 
Lasarettet 
Järnvägsstationen
Stora Torget 
Ev. vid Nobelplan (möjligheterna ska utredas) 
Ev. vid Mossgatan - väg 63 inkl pendlarparkering (ska utredas) 
Universitetet 
Välsvikens tåghållplats inkl. pendlarparkering 

I samtliga fall förutsätts att stråket ges väl utvecklade hållplatser med tydlig identitet, information inkl. 
information om närliggande målpunkter, konsekvent och god cykelparkering vid samtliga hållplatser 
samt goda gång- och cykelvägar med god kontakt med närliggande målpunkter och bebyggelse. 

Sträckningen har medvetet valts för att fånga upp service, arbetsplatser och övriga målpunkter samt 
bostäder i nämnd ordning. Stråket skall utvecklas i nära samarbete med den fysiska planeringen för att 
klargöra i vilken mån ytterligare service, arbetsplatser och bostäder kan lokaliseras nära bytespunkter 
och hållplatser för att stärka stråkets funktion och användbarhet (TOD-principen, se nedan).    

Förväntade effekter 

Ökad tillgänglighet till arbetsplatser och service bidrar till ekonomisk vitalisering, mindre påtvingat 
bilberoende, ökad jämställdhet och social hållbarhet. Möjligheterna att delta i arbetsliv, fritids-, kultur- 
och andra sociala aktiviteter ökar. Sammantaget bidrar det till Karlstadsbuss’ vision ”I Karlstad är det 
enkelt att leva utan bil”. 

Fler som går, cyklar och åker kollektivt innebär mindre bilanvändning, olyckor, barriäreffekter, buller 
och bilavgaser. Kommunens satsning på biogas innebär ytterligare avgasreduktioner, användning av 
förnybar energi och bättre avfallshantering. 

Ekologisk utveckling av stadsmiljön runt stråket tas till vara i form av lokal dagvatteninfiltration och 
ekologiska grönytor som ger rekreationsvärden för boende, lekytor och stimulerande upplevelser för 
resenären. 

Stråkets omfattning 

Stråket är 15 km långt och består omväxlande av separata bussgator, busskörfält och bussar i bland-
trafik. Befintliga gator används där det är möjligt i linje med Trafikverkets fyrstegsprincip. 

Restiden från ändpunkterna till centrum beräknas bli 16 -18 minuter, mellan ändpunkterna ca 36 minu-
ter. Det motsvarar en reshastighet på ca 25 km/tim, ett mycket bra värde. Målet är att försöka nå 30 
minuter mellan ändpunkterna. 

Totalt berör stråket områden med ca 25 000 boende och drygt 18 000 arbetstillfällen. 14 500 hushåll 
finns i områdena fördelade på nästan 11 000 lägenheter och drygt 3 000 småhus. 45 % av hushållen 
äger bil. Inpendlingen är 17 000 per vardagsdygn, utpendlingen 9 500. 

Investeringsbehovet för stråket är ca 200 Mkr. Delegationen för Hållbara Städer har gett 2,1 Mkr i 
bidrag för fortsatt planering och utredning. 
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Planeringsprinciper

Helhetsgreppet där kollektivtrafiken integreras med omgivningen kallas utomlands för WRIP, Whole 
Route Implementation Plan. Det innebär att man lägger stor vikt även vid miljön omkring stråket och 
samverkan med andra trafiknät. WRIP har bland annat använts i Manchesterregionen för att utveckla 
framgångsrika s.k. Quality Bus Corridors, QBC.  

Stråket ger också möjlighet till utveckling av nya områden och kompletteringsbyggande. Kollektivtra-
fiken som utgångspunkt för stadsutveckling kallas för Transit Oriented Development, TOD, och ger 
påtagliga fördelar för hållbara färdsätt, stadsmiljön och livskvalitet.  
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Stråkbeskrivning i punktform (se karta) 

1. Bergvik handelsområde 

Väsentlig målpunkt för boende i och utanför Karlstad samt betydande arbetsplats. Ändpunkt tills 
vidare för stråket. Diskussioner pågår med affärscentrat om en central, eventuellt övertäckt hållplats. 

Ombyggnad av trafikplatsen samt kollektivtrafik till fritidsområdet har aktualiserats. Kraftledningarna 
mellan handelsområdet och IKEA strax väster om det har föreslagit bli nergrävda men det har visat sig 
vara mycket kostsamt. 

Optioner att bevaka: 

Mycket hög hållplatskvalitet 
Cykelparkering vid busshållplatsen, cykelvägar till köpcentrat/busshållplatsen 
Samordnad pendlarparkering/avgifter? 
Möjlighet att dra stråket vidare till IKEA alternativt förbättrad gångförbindelse 
Ny bussgata om kraftledningarna grävs ner, gemensam för köpcentrat och IKEA? Förutsätter 
att entréer öppnas upp mot detta håll 
Samordnad bytespunkt med lokal- och regionallinjer i samband med ombyggd trafikplats, 
förbättrade gång- och cykelförbindelser mellan Hultsberg m fl områden i norr och 
köpcentrat/Karlstadsstråket
Förlängd(a) busslinje(r) till Skutberget och områdena norr trafikplatsen 

2. Grundviken 

Nytt attraktivt bostadsområde nära Vänern och handelsområdet inom Västkustprojektet. Detaljpla-
nering pågår med central bussgata/ bussväg genom området med välutvecklad hållplats vid torget, 
korsande matargata med lokal busslinje med service, arbetsplatser. Närbelägna skolor som kan utnyttja 
stråket och lokallinjen för skolskjuts. 

Optioner att bevaka: 

Hög hållplatskvalitet inkl. cykelparkering, goda gång- och cykelvägar 
Bra bytesmöjligheter med lokallinjen på den korsande matargatan 
Fortsatt lokalisering av skolor, service nära torget 

3. Zakrisdal 

Befintligt arbetsområde som ska utvecklas med lokalcentrum och viss bostadsbebyggelse. Detalj-
planearbete pågår, busstråket är prioriterat. Välutvecklad hållplats vid lokalcentrum vid befintlig 
bebyggelse föreslås. Fortsatt förtätning av området. 

Optioner att bevaka: 

Hög hållplatskvalitet inkl. låsbar, upplyst cykelparkering för fortsatt färd 
Gång- och cykelvägar till dito med god kvalitet 
Fortsatt lokalisering av service och verksamheter nära hållplatsen 

Stråkbeskrivning i punktform (se karta) 

1. Bergvik handelsområde 

Väsentlig målpunkt för boende i och utanför Karlstad samt betydande arbetsplats. Ändpunkt tills 
vidare för stråket. Diskussioner pågår med affärscentrat om en central, eventuellt övertäckt hållplats. 

Ombyggnad av trafikplatsen samt kollektivtrafik till fritidsområdet har aktualiserats. Kraftledningarna 
mellan handelsområdet och IKEA strax väster om det har föreslagit bli nergrävda men det har visat sig 
vara mycket kostsamt. 

Optioner att bevaka: 

Mycket hög hållplatskvalitet 
Cykelparkering vid busshållplatsen, cykelvägar till köpcentrat/busshållplatsen 
Samordnad pendlarparkering/avgifter? 
Möjlighet att dra stråket vidare till IKEA alternativt förbättrad gångförbindelse 
Ny bussgata om kraftledningarna grävs ner, gemensam för köpcentrat och IKEA? Förutsätter 
att entréer öppnas upp mot detta håll 
Samordnad bytespunkt med lokal- och regionallinjer i samband med ombyggd trafikplats, 
förbättrade gång- och cykelförbindelser mellan Hultsberg m fl områden i norr och 
köpcentrat/Karlstadsstråket
Förlängd(a) busslinje(r) till Skutberget och områdena norr trafikplatsen 

2. Grundviken 

Nytt attraktivt bostadsområde nära Vänern och handelsområdet inom Västkustprojektet. Detaljpla-
nering pågår med central bussgata/ bussväg genom området med välutvecklad hållplats vid torget, 
korsande matargata med lokal busslinje med service, arbetsplatser. Närbelägna skolor som kan utnyttja 
stråket och lokallinjen för skolskjuts. 

Optioner att bevaka: 

Hög hållplatskvalitet inkl. cykelparkering, goda gång- och cykelvägar 
Bra bytesmöjligheter med lokallinjen på den korsande matargatan 
Fortsatt lokalisering av skolor, service nära torget 

3. Zakrisdal 

Befintligt arbetsområde som ska utvecklas med lokalcentrum och viss bostadsbebyggelse. Detalj-
planearbete pågår, busstråket är prioriterat. Välutvecklad hållplats vid lokalcentrum vid befintlig 
bebyggelse föreslås. Fortsatt förtätning av området. 

Optioner att bevaka: 

Hög hållplatskvalitet inkl. låsbar, upplyst cykelparkering för fortsatt färd 
Gång- och cykelvägar till dito med god kvalitet 
Fortsatt lokalisering av service och verksamheter nära hållplatsen 



4. Bellevue, Skoghallsbanan 

I framtiden kan persontrafik på Skoghallsbanan bli aktuell. Stråket utformas så att byte till eventuell 
framtida tåghållplats underlättas. 

Optioner att bevaka: 

Hög kvalitet på ev. framtida byteshållplats 
Cykelparkering, bra, gena gång- och cykelförbindelser som kan fungera bra även för ev. 
tåghållplats.
Pendlarparkering med god kontakt med Skoghallsvägen bör övervägas   

5.  Bro över Klarälven

Uppdrag finns att planlägga Kartberget för ett 50-tal villor. Framtida broläge behöver utredas och ska 
tas med i planprogrammet. 

Möjliga brolägen är Ullebergsledens förlängning med kollektivkörfält och cykeltrafik eller separat 
buss- och cykelbro om stråket dras söder om Bellevue/norr om Björkås. 

I det senare fallet kan en framtida sträckning från Zakrisdal norr eller söder om Björkås samordnad 
med framtida exploatering av Jakobsberg vara intressant. En sträckning via Ullebergsledens 
förlängning och Sommarro kan då ses som en tidig etapp.    

6. Jakobsberg

Fördjupat översiktsplan för gamla flygfältet vilar i avvaktan på utredning och beslut om 
skyddsåtgärder mot översvämning. Exploatering för ca 500 bostäder har förutsatts, även betydligt 
högre exploatering har diskuterats. Fastighetsägaren till kontorsbebyggelsen vid Rosenborgsgatan har 
framför önskemål om exploatering för bostäder. 

Detaljplanen för Sommarros södra del ska byggas ut och möjliggör en bussgata söderut.  

Optioner att bevaka: 

Linjedragning/busstråk, höjd exploatering i samband med fördjupat ÖP-arbete 
Samordning med lokalbusslinje via lokalcentra, arbetsplatser och höjd exploatering nära 
hållplatser
Bytespunkt för regionala linjer/pendlarparkering vid Rosenborgsgatan? 

7. Sjukhuset/Kvarnberget 

Sjukhuset är en av Karlstads största arbetsplatser och besökspunkter. Hög tillgängligheten med 
kollektivtrafik är av största betydelse. Arbete med en välutvecklad bytespunkt pågår. 

Alternativ linjedragning via Hööksgatan och Klaraborgsgatan har föreslagits. Det fordrar dock att 
föreslagen bytespunkt vid Sjukhuset eventuellt omstuderas eller flyttas och/eller att ogynnsamma 
bussrörelser får accepteras. Sträckningen kan dock utnyttjas av en framtida lokallinje via Sommarro 
till ett framtida lokalcentra i Jakobsbergsområdet. 

4. Bellevue, Skoghallsbanan 

I framtiden kan persontrafik på Skoghallsbanan bli aktuell. Stråket utformas så att byte till eventuell 
framtida tåghållplats underlättas. 

Optioner att bevaka: 

Hög kvalitet på ev. framtida byteshållplats 
Cykelparkering, bra, gena gång- och cykelförbindelser som kan fungera bra även för ev. 
tåghållplats.
Pendlarparkering med god kontakt med Skoghallsvägen bör övervägas   

5.  Bro över Klarälven

Uppdrag finns att planlägga Kartberget för ett 50-tal villor. Framtida broläge behöver utredas och ska 
tas med i planprogrammet. 

Möjliga brolägen är Ullebergsledens förlängning med kollektivkörfält och cykeltrafik eller separat 
buss- och cykelbro om stråket dras söder om Bellevue/norr om Björkås. 

I det senare fallet kan en framtida sträckning från Zakrisdal norr eller söder om Björkås samordnad 
med framtida exploatering av Jakobsberg vara intressant. En sträckning via Ullebergsledens 
förlängning och Sommarro kan då ses som en tidig etapp.    

6. Jakobsberg

Fördjupat översiktsplan för gamla flygfältet vilar i avvaktan på utredning och beslut om 
skyddsåtgärder mot översvämning. Exploatering för ca 500 bostäder har förutsatts, även betydligt 
högre exploatering har diskuterats. Fastighetsägaren till kontorsbebyggelsen vid Rosenborgsgatan har 
framför önskemål om exploatering för bostäder. 

Detaljplanen för Sommarros södra del ska byggas ut och möjliggör en bussgata söderut.  

Optioner att bevaka: 

Linjedragning/busstråk, höjd exploatering i samband med fördjupat ÖP-arbete 
Samordning med lokalbusslinje via lokalcentra, arbetsplatser och höjd exploatering nära 
hållplatser
Bytespunkt för regionala linjer/pendlarparkering vid Rosenborgsgatan? 

7. Sjukhuset/Kvarnberget 

Sjukhuset är en av Karlstads största arbetsplatser och besökspunkter. Hög tillgängligheten med 
kollektivtrafik är av största betydelse. Arbete med en välutvecklad bytespunkt pågår. 

Alternativ linjedragning via Hööksgatan och Klaraborgsgatan har föreslagits. Det fordrar dock att 
föreslagen bytespunkt vid Sjukhuset eventuellt omstuderas eller flyttas och/eller att ogynnsamma 
bussrörelser får accepteras. Sträckningen kan dock utnyttjas av en framtida lokallinje via Sommarro 
till ett framtida lokalcentra i Jakobsbergsområdet. 



Optioner att bevaka: 

Mycket hög hållplats- och byteskvalitet 
Utökad information 

8. Rosenborgsgatan – Älvgatan 

Framkomlighetsåtgärder, signalprioritering och möjlighet till egna körfält utreds. 

Optioner att bevaka: 

Signalprioritering korsningar 
Egna körfält 
Borttagning av ev. kantstensparkering 

9. Resecentrum, järnvägsstationen 

Såväl den regionala bussterminalen och järnvägsstationen är mycket väsentliga bytespunkter för 
stråket och för att kollektivtrafiken ska fungera som ett system. Planerings- och förhandlingsarbete 
pågår.

Optioner att bevaka: 

Mycket goda gång- och cykelkontakter mellan resecentrum och gågatan, information, 
stadsmiljö med hög kvalitet 
Samordning/mycket goda bytesmöjligheter mellan tåg, regional och lokal busstrafik 
Mycket goda cykelanslutningar/parkeringar, låsbar väderskyddad belyst cykelparkering, 
cykelförvaring 
Bil- och turistbussangöring, ev framtida lokal- och regionalbusshållplatser 
Tvärkontakter gång- och cykeltrafik över/under spåren till Vikenområdet 

10. Stora torget 

Stora Torget är en central bytespunkt mellan samtliga lokalbusslinjer och ett viktig strategiskt 
hållplatsläge för stadskärnan. Samspelet med regionalbussterminalen och järnvägsstationen är 
väsentligt.

Optioner att bevaka: 

Översyn hållplatslägen, resenärsservice 
Förstärkt information om målpunkter i centrum för anländande resenärer 
Vidareutvecklat samspel mellan cykelparkering, cykelvägar i och genom centrum 
Framkomlighet i korsningar 
Gatuutformning/egna körfält 
Begränsning av biltrafik 

Optioner att bevaka: 

Mycket hög hållplats- och byteskvalitet 
Utökad information 

8. Rosenborgsgatan – Älvgatan 

Framkomlighetsåtgärder, signalprioritering och möjlighet till egna körfält utreds. 

Optioner att bevaka: 

Signalprioritering korsningar 
Egna körfält 
Borttagning av ev. kantstensparkering 

9. Resecentrum, järnvägsstationen 

Såväl den regionala bussterminalen och järnvägsstationen är mycket väsentliga bytespunkter för 
stråket och för att kollektivtrafiken ska fungera som ett system. Planerings- och förhandlingsarbete 
pågår.

Optioner att bevaka: 

Mycket goda gång- och cykelkontakter mellan resecentrum och gågatan, information, 
stadsmiljö med hög kvalitet 
Samordning/mycket goda bytesmöjligheter mellan tåg, regional och lokal busstrafik 
Mycket goda cykelanslutningar/parkeringar, låsbar väderskyddad belyst cykelparkering, 
cykelförvaring 
Bil- och turistbussangöring, ev framtida lokal- och regionalbusshållplatser 
Tvärkontakter gång- och cykeltrafik över/under spåren till Vikenområdet 

10. Stora torget 

Stora Torget är en central bytespunkt mellan samtliga lokalbusslinjer och ett viktig strategiskt 
hållplatsläge för stadskärnan. Samspelet med regionalbussterminalen och järnvägsstationen är 
väsentligt.

Optioner att bevaka: 

Översyn hållplatslägen, resenärsservice 
Förstärkt information om målpunkter i centrum för anländande resenärer 
Vidareutvecklat samspel mellan cykelparkering, cykelvägar i och genom centrum 
Framkomlighet i korsningar 
Gatuutformning/egna körfält 
Begränsning av biltrafik 



11. Östra Torggatan, Brogatan och Sundstavägen 

Förslag finns till ombyggnad av Östra Torggatan med cirkulationsplats i korsningen med Norra 
Strandgatan.

Minskad gatubredd har föreslagits på Sundstavägen vilket kan utnyttjas för kollektivtrafikkörfält. 
Behov finns för trafiksäkra kontakter tvärs Sundstavägen mellan de två gymnasieskolorna. 

En halvextern bytespunkt vid Nobelplan är angelägen för byten mellan lokalbusslinjer och regionala 
busslinjer.

Optioner att bevaka: 

Framkomlighet, signalprioritering, egna körfält, borttagning av kantstensparkering 
Hållplatsområde och trafiksäkrare övergångsställen vid gymnasieskolorna 
Möjlighet till halvextern bytespunkt vid Nobelplan utreds 

12.  Rudsmotet, N Infarten, Mossgatan

Köbildningen i Rudsmotet är kraftig i rusningstid. Framkomlighetsåtgärder är angelägna för att kunna 
hålla avsedd regularitet och rimlig färdhastighet för busstrafiken. 

Körväg via Östra Infarten eller Ulfsbygatan och Nokiagatan har föreslagits för att bättre fånga upp 
Nobelgymnasiet. Det innebär dock en ca 500 m längre omväg. 

Som alternativ bör en bussbro över E18 samt en bussgata mellan Rudsberget och Nobelgymnasiet 
utredas vilket kan ge väsentliga framkomlighetsfördelar. Den kan kombineras med en gen gång- och 
cykelförbindelse mellan Norrstrand, Nobelgymnasiet och Rud. 

Optioner att bevaka: 

Framkomlighetsåtgärder i Rudsmotet i samarbete med Trafikverket 
Framkomlighetsåtgärder på Norra Infarten – Mossgatan 
Bussbro över E18 med bussgata intill Rudsberget/Nobelgymnasiet, samordning med gång- 
och cykelväg   

13. Rud

Rud är ett tätt, äldre flerbostadshusområde baserat på grannskapsprincipen och busslinjer på gatorna i 
områdets ytterkanter. Det ger låg tillgänglighet till och utnyttjande av busstrafiken. 

Fastighetsägare har framfört intresse för ett centralt busstråk samt förnyelse och aktivering av 
grönområdet. Ett sådant stråk ger även ökad tillgänglighet till Rudsskolan, Rud centrum och 
Skogsbackeskolan. Passagen vid förskolan är trång. 

Optioner att bevaka: 

Planändring för centralt busstråk i samband med förnyelse och ekologisk utveckling av 
grönstråket, dagvatteninfiltration. Samarbete med boende och fastighetsägare 

11. Östra Torggatan, Brogatan och Sundstavägen 

Förslag finns till ombyggnad av Östra Torggatan med cirkulationsplats i korsningen med Norra 
Strandgatan.

Minskad gatubredd har föreslagits på Sundstavägen vilket kan utnyttjas för kollektivtrafikkörfält. 
Behov finns för trafiksäkra kontakter tvärs Sundstavägen mellan de två gymnasieskolorna. 

En halvextern bytespunkt vid Nobelplan är angelägen för byten mellan lokalbusslinjer och regionala 
busslinjer.

Optioner att bevaka: 

Framkomlighet, signalprioritering, egna körfält, borttagning av kantstensparkering 
Hållplatsområde och trafiksäkrare övergångsställen vid gymnasieskolorna 
Möjlighet till halvextern bytespunkt vid Nobelplan utreds 

12.  Rudsmotet, N Infarten, Mossgatan

Köbildningen i Rudsmotet är kraftig i rusningstid. Framkomlighetsåtgärder är angelägna för att kunna 
hålla avsedd regularitet och rimlig färdhastighet för busstrafiken. 

Körväg via Östra Infarten eller Ulfsbygatan och Nokiagatan har föreslagits för att bättre fånga upp 
Nobelgymnasiet. Det innebär dock en ca 500 m längre omväg. 

Som alternativ bör en bussbro över E18 samt en bussgata mellan Rudsberget och Nobelgymnasiet 
utredas vilket kan ge väsentliga framkomlighetsfördelar. Den kan kombineras med en gen gång- och 
cykelförbindelse mellan Norrstrand, Nobelgymnasiet och Rud. 

Optioner att bevaka: 

Framkomlighetsåtgärder i Rudsmotet i samarbete med Trafikverket 
Framkomlighetsåtgärder på Norra Infarten – Mossgatan 
Bussbro över E18 med bussgata intill Rudsberget/Nobelgymnasiet, samordning med gång- 
och cykelväg   

13. Rud

Rud är ett tätt, äldre flerbostadshusområde baserat på grannskapsprincipen och busslinjer på gatorna i 
områdets ytterkanter. Det ger låg tillgänglighet till och utnyttjande av busstrafiken. 

Fastighetsägare har framfört intresse för ett centralt busstråk samt förnyelse och aktivering av 
grönområdet. Ett sådant stråk ger även ökad tillgänglighet till Rudsskolan, Rud centrum och 
Skogsbackeskolan. Passagen vid förskolan är trång. 

Optioner att bevaka: 

Planändring för centralt busstråk i samband med förnyelse och ekologisk utveckling av 
grönstråket, dagvatteninfiltration. Samarbete med boende och fastighetsägare 



Utökning av tomten norrut för förskolan vid Skogsbackeskolan, ev. nytt läge eller integration 
med Skogsbackeskolan 

14. Mossgatan – väg 63

Ev. bytespunkt mellan regionala och lokala busslinjer utreds där Mossgatan korsar väg 63 inklusive 
pendlar- och cykelparkering samt anslutande cykelvägar. 

15. Lorensberg, Norra Kroppkärr 

Körvägen via Fogdemyrs- och Falkebogatan ger låg restidsstandard för resenärerna och lågt 
utnyttjande av kollektivtrafiken. En bussgata genom skogspartiet Lorensbergsbacken ger väsentligt 
ökad tillgänglighet till förskolan och för Norra Kroppkärr. 

Optioner att bevaka:

Planändring
Hållplatslägen med hög standard vid förskolan och Kroppkärrsskolan/kyrkan   
Framkomligheten på Inkörsvägen, Storsvängen, borttagning av ev. kantstensparkering  

16. Bussgata till Kronoparken 

En körväg via Storsvängen till Kronoparken är önskvärd för bättre restidsstandard för resenärerna, 
kontakter mellan områdena och bättre utnyttjande av kollektivtrafiken. 

Bussgata från Storsvängen till Edsgatevägen via parkområdet Rönndungen har diskuterats men mött 
kraftigt motstånd. Om den läggs i norra kanten behöver befintlig pulkabacke göras om. I södra kanten 
finns en lekplats som behöver ersättas om bussgatan läggs där. 

En bussgata från Yttersvängen förbi Telias anläggning till Sommargatan bör utredas. Nivåskillnaderna 
upp till Vårgatan (ca 20 m) motiverar en bro över Sommargatan. Den kan kombineras med en gång- 
och cykelförbindelse som knyter ihop Norra Kroppkärr och Kronoparken för ytterligare integration av 
områdena. 

Möjlighet finns även att förbinda Yttersvängen med Sommarvägen vid Kroppkärrsmotets 
anslutningar. Bussgatan kan förlängas upp till Vårgatan. Kroppkärrsmotets ramper behöver då byggas 
om. Bussgatan kan även kopplas till Storsvängen via befintligt park-/skogsområde.    

Optioner att bevaka/utreda:

Bussgata via Rönndungens norra eller södra kant, boende- och parkmiljöåtgärder 
Bussgata förbi Telia, kombinerad buss- och cykelbro till Kronoparken 
Bussgata till Kroppkärrsmotet, ev. fortsättning till Vårgatan 
Planändringar 

Utökning av tomten norrut för förskolan vid Skogsbackeskolan, ev. nytt läge eller integration 
med Skogsbackeskolan 

14. Mossgatan – väg 63

Ev. bytespunkt mellan regionala och lokala busslinjer utreds där Mossgatan korsar väg 63 inklusive 
pendlar- och cykelparkering samt anslutande cykelvägar. 

15. Lorensberg, Norra Kroppkärr 

Körvägen via Fogdemyrs- och Falkebogatan ger låg restidsstandard för resenärerna och lågt 
utnyttjande av kollektivtrafiken. En bussgata genom skogspartiet Lorensbergsbacken ger väsentligt 
ökad tillgänglighet till förskolan och för Norra Kroppkärr. 

Optioner att bevaka:

Planändring
Hållplatslägen med hög standard vid förskolan och Kroppkärrsskolan/kyrkan   
Framkomligheten på Inkörsvägen, Storsvängen, borttagning av ev. kantstensparkering  

16. Bussgata till Kronoparken 

En körväg via Storsvängen till Kronoparken är önskvärd för bättre restidsstandard för resenärerna, 
kontakter mellan områdena och bättre utnyttjande av kollektivtrafiken. 

Bussgata från Storsvängen till Edsgatevägen via parkområdet Rönndungen har diskuterats men mött 
kraftigt motstånd. Om den läggs i norra kanten behöver befintlig pulkabacke göras om. I södra kanten 
finns en lekplats som behöver ersättas om bussgatan läggs där. 

En bussgata från Yttersvängen förbi Telias anläggning till Sommargatan bör utredas. Nivåskillnaderna 
upp till Vårgatan (ca 20 m) motiverar en bro över Sommargatan. Den kan kombineras med en gång- 
och cykelförbindelse som knyter ihop Norra Kroppkärr och Kronoparken för ytterligare integration av 
områdena. 

Möjlighet finns även att förbinda Yttersvängen med Sommarvägen vid Kroppkärrsmotets 
anslutningar. Bussgatan kan förlängas upp till Vårgatan. Kroppkärrsmotets ramper behöver då byggas 
om. Bussgatan kan även kopplas till Storsvängen via befintligt park-/skogsområde.    

Optioner att bevaka/utreda:

Bussgata via Rönndungens norra eller södra kant, boende- och parkmiljöåtgärder 
Bussgata förbi Telia, kombinerad buss- och cykelbro till Kronoparken 
Bussgata till Kroppkärrsmotet, ev. fortsättning till Vårgatan 
Planändringar 



17. Kronoparken 

Kronoparken är som Rud ett högexploaterat flerbostadshusområde med omgivande matargata i 
utkanten. Sammanbindande central bussgata finns i nordsydlig riktning. Sammantaget ger det 
ogynnsamma gatunätet en låg reskvalitet och lågt utnyttjande av kollektivtrafiken. 

Det dominerande förflyttningsintresset/riktningen är i östvästlig riktning. En central linjesträckning 
genom det centrala grönstråket till universitetet är önskvärd. 

Det centrala grönområdet är välutnyttjat, trångt och har påtagliga höjdskillnader. Flera dellösningar 
och kombinationer är möjliga men behöver utredas ytterligare i samråd med företrädare för de boende 
och fastighetsägare. 

En bro över E18 i Fagottgatans förlängning har föreslagits vid utbyggnaden av Välsvikenområdet. Den 
är potentiellt av stort intresse både för framtida gång-, cykel- och kollektivtrafik.  

Optioner att bevaka/utreda:

Förbindelser från Norra Kroppkärr, nivåskillnader, samordning med GC-stråk 
Passager genom grönstråkets västra del, ev. omdisposition av förskoletomt 
Möjligheter/fördelar att ansluta Vårvägen direkt till Kroppkärrsmotet, exploatering fram till 
Sommargatan (Vårgatans västra del kan slopas) 
Passager genom områdets centrala del, i södra eller norra kanten av grönstråket samt i kanten 
av centrumparkeringen  
Passager i områdets östra del fram till storhållplatsen vid universitetet 
Planändringar 

18. Universitet, Välsvikens tåghållplats 

Universitetet är en viktig arbetsplats, bytes- och målpunkt även för andra lokala linjer. Välsvikens 
tåghållplats förutsätts vara ändpunkt för Karlstadsstråket och/eller ha samordnade anslutningar till det 
via storhållplatsen vid universitetet. 

Optioner att bevaka:

Välutvecklad storhållplats vid universitetet, förstärkt målpunktsinformation 
Gena cykelvägar samt körvägar mellan universitetet och tåghållplatsen 
Väl utformad, upplyst, väderskyddad cykelparkering med ramlåsning nära plattform 
Välutvecklad bytespunkt med väderskydd, information till målpunkter/för fortsatt färd från 
tåghållplatsen, pendlarparkering 
Lokalisering av personalintensiva arbetsplatser nära hållplatsläget 
Goda gång-, cykel- och bussförbindelser från/till utbyggnadsområdet Välsviken 

17. Kronoparken 

Kronoparken är som Rud ett högexploaterat flerbostadshusområde med omgivande matargata i 
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Rapport 2/2011 (STOUT) 
 
Behovet av övergripande strategier som styr bebyggelseutveckling och trafikplanering 
med kollektivtrafiken som norm är stort. Sedan 1960-talet har planeringen främjat 
samhällsbildningar där bilens framkomlighet prioriterats. 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att ge en systematisk kunskapsuppbyggnad och 
tillämpning av metoder byggda på ’best practice’. Kunskapsöversikten har som syfte att 
stödja kommuner genom att med konkreta exempel från olika städer i Sverige och Europa 
i övrigt belysa hur kommunerna medvetet kan planera för kollektivtrafik.  

Forskningsprojektet Kollektivtrafiken i kommunernas planering tillkom mot ovanstående 
bakgrund. KTH Samhällsplanering och miljö beviljades medel av Vinnova, inom ramen 
för myndighetens program Framtidens personresor, att genomföra en studie i de tre 
kommunerna Karlstad, Sundsvall och Uppsala som alla arbetade med att förnya och 
effektivisera sin kollektivtrafik. Denna rapport har varit ett stöd i de tre kommunernas 
planeringsprocesser men har också en självständig roll som en lättillgänglig redovisning 
av kunskapsläget. 
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