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Sammanfattning 

Tvärbanan är en snabbspårväg i Stockholm som fick en förlängning från Alvik till Solna 

station 2014. Den har varit mycket dyr att bygga och det har varit en del problem, särskilt i 

ett nytt signalsystem som har inköpts för sträckan. I detta kandidatarbete har det undersökts 

om Bus Rapid Transit hade varit ett bättre alternativ. Bus Rapid Transit är ett 

kollektivtrafiksystem med buss där grundtanken ska vara: tänk spår, kör buss. 

En litteraturstudie gjordes om Bus Rapid Transit och om dess implementering i Sverige. Tre 

exempel i Sverige hittades där uppgradering av Busslinjer hade gjorts med BRT i åtanke. Två 

olika utvärderings- och implementeringsverktyg gicks också igenom. Litteraturstudien 

undersökte även Tvärbanans Solnagren och gick mycket ytligt igenom dess kostnad och 

jämförde det med en hypotetisk kostnad för BRT på samma sträcka. Jämförelsen är mycket 

grov, men visar att Bus Rapid Transit hade varit mycket billigare att införa på sträckan.  

En inventering gjordes på Tvärbanan med hjälp av ett av utvärderingsverktygen för att 

utröna om Tvärbanan erbjuder en högre standard och kvalité än en motsvarande BRT-

lösning hade haft. BRT Standard är det verktyg som användes till det. Inventeringen visade 

att Tvärbanan har en låg standard, särskilt om hänsyn tas till den mycket höga kostnaden. 

Den låga standarden på stationerna och den låga frekvensen på fordonen, tillsammans med 

den låga hastigheten innebar ett dåligt resultat med utvärderingsverktyget BRT Standard. 

Även om relevansen kan ifrågasättas på många punkter som finns med i BRT Standard så är 

resultatet alltför dåligt. Det är beklämmande för de ansvariga att Tvärbanan erbjuder en så 

dålig service, särskilt eftersom Bus Rapid Transit är vanligast i betydligt fattigare länder än 

Sverige. Vi borde kräva en högre standard än så. 
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Förord 

 

Jag skulle vilja ge tack till Karl Kottenhof för hans hjälp i detta kandidatarbete och för hans 

mänskliga syn på kollektivtrafik. Jag vill även tack Albania Nissan för hennes hjälp och 

hennes stora tålamod. 

Ett tack ska även mina föräldrar ha för deras hjälp med korrekturläsning av detta 

kandidatarbete. 

Stockholm, juni 2016 

Oscar Kjellberg 
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Ordlista 

Här förklaras ord och förkortningar som är förekommer i denna uppsats. 

 

BRT Bus Rapit Transit, ett högkvalitativt kollektivtrafikssystem med 

bussar som har hög frekvens och en bra service. 

Headway  Avstånd i tid mellan två fordon. 

Tvärbanan  Kollektivtrafiksystem i Stockholm 

Realtidsinformation Information om trafiksituation som kontinuerligt uppdateras i 

realtid 

Flöde Per tidsenhet passerande trafikmängd vid ett snitt. 

Rusningstid Den tid på dygnet då det är mest trafik. 
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Inledning 

Bakgrund 

Bus rapid transit (BRT) är ett kollektivtrafiksystem där bussar ges en högre prioritet än 

vanligt i fysisk planering, med bussfiler och stationer med en struktur som mer påminner om 

de som spårsystem tenderar att ha. En viktig del i att göra BRT-systemen attraktiva är att 

skilja de från andra bussystem i samma samhälle genom att ge de högre prioriteter och 

kapacitet, men även att distinktera de med ett eget namn 

Tvärbanan är en snabbspårväg som går från Sickla udde i Stockholms stad till Solna station i 

Solna kommun. Den är tänkt att vara en tvärförbindelse för att avlasta de radiella 

förbindelserna som tunnelbana och pendeltåg på grund av den höga trängseln i innerstaden. 

De är radiella i den mening att de går i linjer ut från mitten utav staden. Den höga trängseln 

är främst vid rusningstid.  

Denna studie omfattar enbart Solnagrenen av tvärbanan som började byggas 2009 och som 

togs i bruk oktober 2013 då den gick från Alvik till Solna centrum.  Den sista delen mellan 

Solna Centrum och Solna station blev klar i augusti 2014. Solnagrenen går genom tre 

kommuner, Stockholms, Sundbybergs och Solna kommun, genom tre tunnlar och över tre 

broar. Den har fyra viktiga knutpunkter: Alvik där tunnelbanans gröna linje och 

Nockebybanan finns, Sundbybergs centrum där tunnelbanans blå linje, pendeltåg och 

fjärrtåg går, Solna centrum där både tunnelbanans blå linje och bussar går och slutligen 

Solna station där det går pendeltåg. Alla dessa knutpunkter har också busstrafik.  

Tvärbanans Solnagren är den senaste stora kollektivtrafikssatsningen i Stockholm och dess 

implementering har varit dyr och komplicerad. Signalsystemet som har upphandlats har inte 

fungerat som det var planerat. Finns det ett bättre alternativ?  

Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att utröna om det finns ett bättre alternativ till Tvärbanan vad 

gällande kollektivtrafik i Stockholm. Målet är finna ut om Tvärbanans norra del erbjuder 

tillräckligt bra kvalité och standard i förhållande till dess kostnad. 

Avgränsning 

Analysen kommer bara att genomföras på Norra delen av Tvärbanan. Detta på grund av den 

naturliga avgränsning den har från resten av Tvärbanan då det krävs ett byte om passagerare 

vill fortsätta från Alvik vidare till Solna station. 

Metod 

En litteraturstudie gjordes först där det uforskades vad Bus Rapid Transit är. 

Litteraturstudien fortsätter med implementering av BRT i Sverige. Litteraturstudien avslutas 

med en undersökning om Tvärbanans Solnagren och dess kostnad. En inventering på 

Tvärbanans Solnagren gjordes sedan med hjälp av BRT Standard för att ta reda på vilken 

service den erbjuder. 
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Litteraturstudie 

En litteraturstudie har gjorts för att utreda vad Bus Rapid Transit är och vad det inte är. Det 

finns en stor mängd dokumentation om BRT generellt och även om dess implementering i 

Sverige. Ett flertal konsultrapporter finns även om uppgraderingen av befintliga buslinjer till 

en BRT-standard. Tvärbanans solnagren har  

Bus Rapid Transit 

Bus Rapid Transit är ett bussystem med hög kapacitet och kvalitet. Ett helhelhetsperspektiv 

anses vara nödvändigt för att uppnå denna höga kvalitet. Det ska bland annat vara raka 

linjesträckningar, egna körfält och minst 800 meter mellan stationerna, syftet med det är att 

uppnå en hög hastighet mellan stationerna. För att göra stoppen vid hållplatserna så snabba 

som möjligt så ska det vara avisering av färdbevis innan ombordstigningen sker och 

ombordstigning ska kunna ske i alla dörrar. Det ska då vara möjligt att uppnå en 

medelhastighet på 30-40 km/h vilket motsvarar äldre tunnelbanesystem. Det krävs även en 

hög turtäthet på minst 7,5 minuters headway och systemet ska ha en kapacitet på mer än 2 

000 per riktning och timme för att rättfärdiga investeringen, både monetärt och i fysiskt 

utrymme (X2AB, 2015). 

Implementering av BRT 

Det finns flera publikationer som har vägledningar för hur bus rapid kan implementeras. En 

svensk variant är rapporten ”Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT” som 

gavs ut av X2AB1 2015. I denna rapport ges det genomgående instruktioner till hur bus rapid 

transit kan och ska implementeras. Det finns också en graderingstabell där olika funktioner 

av ett trafiksystem ges antingen grön nivå, som är komplett BRT och gul nivå, som är en 

sämre standard men är ändå acceptabelt (X2AB, 2015). 

BRT Standard är ett utvärderingsverktyg som ges ut av Institute for Transportation & 

Development Policy (ITDP). Denna rapport ges ut för att skydda varumärket BRT eftersom 

det finns en oro att varumärket kan komma att devalveras. På grund av detta är BRT 

Standard till största delen ett utvärderingsverktyg som ger ett visst antal poäng till ett 

kollektivtrafikssystem beroende på dess kvalitet och funktion (Institute for Transportation 

and Development Policy, 2014). 

BRT i Sverige  

Är Bus Rapid Transit relevant för svenska förhållanden? Det finns idag inte ett fullgott BRT-

system, dock finns det busstråk som uppfyller delar av BRT-kraven. Stockholms stombussar 

(kallas även blåbussar) är ett exempel på det; de är blå till färgen, en färg de delar med den 

spårbundna kollektivtrafiken i Stockholm, och de har egna bussfiler i delar av sin sträckning 

(Andersson, Gibrand, & Kottenhoff, 2009).  

Stombusslinje 4 i Stockholms innerstad 

Linje 4, en av stombusslinjerna i Stockholms innerstad, är den busslinje med flest 

påstiganden av alla busslinjer i hela SL:s system. Den går mellan ändhållplatserna 

Radiohuset och Gullmarsplan. Ett pilotprojekt har utförts på linjen under 2013-2014 för att 

                                                             

1 X2AB är nu en del av Samtrafiken (X2AB, 2016) 
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förbättra regulariteten, minska trängseln och minska restiden.  Detta skulle genomföras med 

hjälp av påstigning i alla dörrar, ökad prioritering i gaturummet och i trafiksignaler och även 

borttagande av vissa hållplatser. Resultatet blev en minskning av restiden mellan drygt 3 

minuter och 5,5 minuter beroende på riktning och tidpunkt längs hela sträckan, den totala 

restiden är mellan 50 och 60 minuter. Projektet ansågs lyckat av Stockholms stad som behöll 

en del av gatuåtgärderna som gav prioritet till bussarna, dock återinrättades de hållplatser 

som hade borttagits (Trafikkontoret, Stockholms Stad, 2015). Även om BRT inte nämns i 

slutredovisningen från Trafikkontoret av projektet så nämns det ett flertal gånger i WSP:s 

rapport om samma projekt (WSP Analys och Strategi, 2014). 

Stombusslinje 2 i Gävle 

Trivector fick uppdrag av Gävle kommun att utreda hur stombusslinje 2 kunde förbättras och 

ges en standard som påminner om bus rapid transit. I en rapport från Trivector ger de förslag 

till förbättringar som bör genomföras på linje 2. Dessa förbättringar är bl.a. borttagning av 

vissa hållplatser, öka signalprioriteten, uppgradera de hållplatser som finns kvar och inrätta 

fler separata busskörfält. Detta ska leda till en lägre restider och en allmänt mer attraktiv 

kollektivtrafik. Värt att notera är att de nämner X2AB:s rapport ”Guidelines för attraktiv 

kollektivtrafik med fokus på BRT” och även har den grön/gula graderingstabellen som finns 

med där (Nordström, Sjaunja, Blank, & Slotte, 2015). 

Malmöexpressen 

Malmöexpressen är det nya namnet på busslinje 5 i Malmö. Den har blivit uppgraderad med 

nya bussar som är 24 meter långa och de har en annan design än övriga bussar i Malmö. 

Linjen har också fått mer separata körfält, högre prioritet vid trafiksignaler och avvisering av 

biljetter sker innan ombordstigning (Malmö stad, 2012). Projektet har enligt Skånetrafiken 

varit lyckat med mer nöjda resenärer och ökad framkomlighet för bussarna (Skånetrafiken, 

2016). 

Tvärbanans Solnagren 

Tvärbanan är en snabbspårväg som går från Sickla udde i Stockholms stad till Solna station i 

Solna kommun. Den är tänkt att vara en tvärförbindelse för att avlasta de radiella 

förbindelserna som tunnelbana och pendeltåg på grund av den höga trängseln i innerstaden. 

De är radiella i den mening att de går i linjer ut från mitten utav staden. Den höga trängseln 

är främst vid rusningstid. (Stockholms läns landsting, 2015) 

Solnagrenen av tvärbanan började byggas 2009 och togs i bruk oktober 2013 då den gick från 

Alvik till Solna centrum.  Den sista delen mellan Solna Centrum och Solna station blev klar i 

augusti 2014. Solnagrenen går genom tre kommuner, Stockholms, Sundbybergs och Solna 

kommun, genom tre tunnlar och över tre broar. Den har fyra viktiga knutpunkter: Alvik där 

tunnelbanans gröna linje och Nockebybanan finns, Sundbybergs centrum där tunnelbanans 

blå linje, pendeltåg och fjärrtåg går, Solna centrum där tunnelbanans blå linje går och 

slutligen Solna station där det går pendeltåg. Alla dessa knutpunkter har också busstrafik. 

(Stockholms läns landsting, 2015) 

Enligt en rapport från WSP är investeringskostnaderna för spårväg minst 60 % dyrare än för 

BRT räknat per kilometer. I rapporten är det två olika beräkningar för spårväg, en hög och en 

låg; detta beror på att kostnaden skiljer sig mycket beroende på var den byggs. Den dyrare är 

beräknad till 483 miljoner kronor per kilometer (Mkr/km) och den billigare är 101 Mkr/km. 
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Kostnaden för BRT är beräknad till 61 Mkr/km (WSP Analysis & Strategi, 2011). Tvärbanans 

solnagren som går från Alvik till Solna har en beräknad kostnad i rapporten på 776 Mkr/km. 

Tvärbanans solnagren har längden på 6,7 km så kostnaden skulle ha blivit 776 * 6,7 = 5 200 

miljoner kronor. Enligt SL:s investeringsplan 2010-2014 skulle slutkostnaden för tvärbanans 

solnagren vara 5 785 miljoner kronor (Landstingsrevisorerna SLL, 2011). På grund av 

felaktigheter i signalsystemet och andra problem är den slutgiltiga kostnaden oklar i 

dagsläget (Forslund & Fredlund, 2015). 

Om tvärbanan Solnagrenen hade byggts med en BRT-lösning istället kan kostnaden ha blivit 

6,7 km * 61 Mkr/km = 409 miljoner kronor. Denna uträkning är mycket schablonmässig och 

det ska tilläggas att Solnagrenen av tvärbanan går i tunnel under delar av sträckan. Detta 

innebär att en eventuell BRT-lösning med största sannolikhet hade varit längre än den 

nuvarande sträckan på tvärbanans Solnagren. Dock är det klart att tvärbanan har kostat 

betydligt mer än en eventuell BRT-lösning. Frågan kvarstår då om tvärbanan erbjuder en 

högre standard än Bus Rapid Transit.  
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Inventering 

Denna inventering har gjorts på tvärbanans Solnagren med hjälp av BRT Standard. 

Anledningen till att BRT Standard har använts istället för ”Guidelines för attraktiv 

kollektivtrafik med fokus på BRT” som båda har nämnts tidigare är att BRT Standard har ett 

komplett poängsystem som passar mycket väl för en inventering (Institute for Transportation 

and Development Policy, 2014). 

BRT Standard har ett poängsystem som har sex olika kategorier där kollektivtrafikssystemet 

kan få poäng och en kategori där poängavdrag görs för negativa saker på systemet. Dessa är 

som följer: BRT Basics, Service planning, Infrastructure, Stations, Communications, Access 

and Integration och Point Deductions. Alla dessa kategorier har underkategorier som kan ge 

1 till 8 poäng (dock kan det ges tio minuspoäng i en underkategori). Det totala antalet poäng 

kommer då att ange hur bra systemet är utifrån de kriterier som anges. I BRT standard finns 

det tre olika nivåer som kan uppnås; guld 85 poäng eller över, silver 70-84 poäng och brons 

55-69 poäng. Om systemet får under 55 poäng, men uppnår 20 poäng i kategorin BRT Basics 

får det kallas BRT (Institute for Transportation and Development Policy, 2014). 

I slutet av BRT Standard finns det en sektion som heter ”Application to Rail Corridors” där 

författarna går igenom hur poängssystemet kan appliceras på spårbundna system.  Detta 

kommer att användas i detta arbete i de fall där det är relevant. En del av frågeställningarna 

kommer att besvaras med hjälp av inventering och det kommer på grund av detta bli 

subjektiva bedömningar i svaren på en del av dessa frågeställningar. Andra frågeställningar 

kommer att besvaras med hjälp av SL:s egen dokumentation (Institute for Transportation 

and Development Policy, 2014). 

The BRT Basics  

I denna kategori finns grunderna till att ett system ska få kalla sig ett BRT-system 

överhuvudtaget. Kategorin har fem delar som författarna till BRT Standard anser är 

nödvändiga för ett BRT-system.  

Dedicated right-of-way 

För att uppnå åtta poäng i denna kategori ska 90 procent av sträckningen vara antingen 

dedikerade körfält eller helt avskild från annan trafik. För sju poäng är 75 procent tillräckligt. 

Den totala sträckningen för solnagrenen är 6,7 kilometer, den större delen av den är avskild 

eller på eget körfält. Den första delen som går i biltrafik är mellan stationen Bällsta bro längs 

med Landsvägen fram tills tvärbanan svänger av vid Ekensbergsvägen. Den andra delen går 

längs med Svetsarvägen i Solna Business Park. Den totala sträckan för de delar som inte är 

avskilda från annan trafik är ca 1200 meter. Med en total sträckning på 6 700 meter blir 

andelen som är avskild ca 82 procent, vilket uppfyller kriteriet för att få sju poäng i denna 

kategori. (Stockholms läns landsting, 2015) 

7 av 8 poäng 
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Busway alignment 

Denna kategori undersöker hur många konflikter som kan uppstå vid BRT-sträckningen. 

Författarna till BRT Standard anser att sträckningen ska gå i mitten av vägen med biltrafik på 

sidorna, med stationerna i mitten så att trottoaren kan användas för andra ändamål som t.ex. 

parkering och upphämtning. Vid tvärbanans solnagren finns det i princip bara två typer av 

sträckningar: antingen helt avskild eller vid trottoar med vanlig trafik. För de helt avskilda 

delarna ges åtta poäng och för delarna som går med biltrafik ges noll poäng och den totala 

poängen ska viktas med den procentandel som varje andel har. Den avskilda delen är 85 

procent av den totala sträckan av solnagrenen och då blir det: 8 ∗ 0,85 = 6,8 poäng. Eftersom 

den ej avskilda delen ger noll poäng ger den inget tillägg så totalen blir 6,8 poäng vilket 

avrundas till sju poäng. 

7 av 8 poäng 

Off-board fare collection 

Att betalningen sker innan påstigning anses vara viktigt för att onödig tid inte ska spenderas 

innan bussen kan avgå från stationen. Författarna anser att ett spärrsystem, som i 

Stockholms tunnelbana, är att föredra framför ett förtroendesystem där kontrollanter går 

runt och tar kontroller på biljetter som i tvärbanan idag. Anledningen till detta är t.ex. att det 

minimerar risk för plankning och att det kan orsaka ångest om resenären har tappats sin 

biljett. Från och med den 10 juni 2016 har det installerats stolpar vid alla stationer på 

tvärbanan och det genomförs slumpmässiga kontroller på fordonen. Detta ger 7 poäng enligt 

BRT Standard. 

7 av 8 poäng 

Intersection treatments 

Hur korsningar hanteras har betydelse för hur bra ett BRT-system är enligt BRT Standard. 

Eftersom de anser att ett system där bussarna går i mitten av vägen som har nämnts tidigare 

så ger de här poäng beroende på hur stor andel av korsningar där 

vänstersväng otillåten. Eftersom tvärbanans solnagren har ett 

mindre antal korsningar så kan relevansen ifrågasättas, men 

poängen kommer ändå att sättas enligt vad kriterierna anger. I de 

korsningar som finns har tvärbanan signalprioritet och därför har 

alternativet ” Some turns prohibited across the busway and signal 

priority at most intersections” vilket ger fyra poäng.  

4 av 7 poäng 

Platform-level boarding 

Den sista av de grundläggande kriterierna är huruvida det 

ombordstigningen sker vid plattformsnivå, alltså om bussen, eller 

vagnen i vårt fall, är på samma nivå som plattformen vid 

stationerna. Det är också viktigt att glappet mellan vagn och 

plattform är litet. På tvärbanan är alla vagnar på platformsnivå 

och glappet är mycket litet, vilket ger 7 poäng. 

7 av 7 poäng 
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Sammanfattning av BRT Basics 

Tvärbanans norra del får 32 av 38 poäng i denna kategori som får anses vara bra. På grund av 

att den är rälsburren och till stora delar helt skild från annan trafik ger det många poäng.   

Service planning 

Denna kategori går igenom hur bra planerat systemet är med avseende på rutter, efterfrågan 

och drift. 

Multiple Routes 

Denna kategori ger poäng om det finns flera rutter i längs med en BRT-korridor. Eftersom 

tvärbanan bara har en rutt så blir det noll poäng här. Dock är flera rutter planerade till 

framtiden. (Stockholms läns landsting) 

0 av 4 poäng 

Express, Limited, and Local Services 

En del BRT-system, som t.ex. TransMilenio i Bogota, har expressbussar som passerar vissa 

stationer för att minska tiden för resande. Detta förekommer i vissa rälsburna system som 

t.ex. tunnelbanan i New York. Det har dock inte tvärbanan så den får noll poäng även här. 

(Wikipedia, 2015) 

0 av 3 poäng 

Control Center: 

I BRT-standard anses det att det ska finnas ett ”control center” där det ska finnas möjlighet 

till att bl.a. spåra var fordonen är, kontrollera avståndet mellan dem och registrera antalet av 

och påstigande. Det är oklart exakt vilka funktioner som finns? när detta skrivs, maj 2016, 

eftersom signalsystemet gradvis uppdateras och tom kommer att stängas av under sommaren 
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2016 för att uppgradera positioneringssystemet. Dock så är det klart att det inte registreras 

avstigande och det nya systemet med stolpar innebär att de flesta påstigande inte heller 

kommer registreras. (Forslund & Fredlund, 2015) 

1 av 3 poäng 

Located In Top Ten Corridors 

Frågan i denna del är om systemet som undersöks är bland de tio största korridorerna för 

flödena av resande i staden. Det framgår även om att om de tio största flödeskorridorerna 

redan har utvecklad kollektivtrafik så ska full poäng ges. Enligt SL:s rapport Fakta om SL och 

länet 2013 var den totala påstigningen på en vinterdag på Tvärbanans solnagren 8 900 på 

åtta stationer. Det kan jämföras med resterande tvärbanan som hade 61 900 påstigande på 17 

stationer viket är mer än tre gånger antalet per station. Alla pendeltågslinjer och 

tunnelbanelinjer har även de ett högre påstigande än tvärbanans solnagren så det är 

osannolikt att solnagrenen skulle vara en av de tio största flödeskorridorerna, däremot på 

grund av Stockholms väl utvecklande kollektivtrafik så får det antas att de tio största 

flödeskorridorerna har någon form av kollektivtrafik. Därför blir det två poäng i denna 

kategori.   (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2014) 

2 av 2 poäng 

Demand Profile 

Enligt BRT Standard ska BRT-korridorer ha den högsta kvalitén där mest personer reser så 

att så många som möjligt får nytta av den. På tvärbanans norra del är de med mest 

påstigande stationerna ändstationerna Alvik och Solna station, därefter kommer 

Sundbybergs centrum. Från Alvik och Solna station är tvärbanan helt planskild, vid 

Sundbybergs centrum går den i vanlig trafik. Därför blir det två poäng i denna kategori. 

2 av 3 poäng 

Hours of Operations 

För att ha en tillfredställande kollektivtrafik ska det finnas turer på helgen och på sena 

kvällar enligt BRT Standard. Definitionen av sen kväll är här fram till midnatt. Tvärbanan 

uppfyller båda dessa enligt tidtabell så två poäng ges här. (Stockholms läns landsting) 

2 av 2 poäng 

Multi-corridor Network 

Bus Rapid Transit-system ska enligt BRT Standard helst vara ett nätverk. Poäng ges därför 

här om BRT-korridoren som analyseras anknyter till en existerande korridor eller om nästa 

korridor som planeras anknyter till den undersökta. Eftersom det finns en plan på att bygga 

ut tvärbanan mot Kista med planerad byggstart 2016 så kan kriteriet anses vara uppfyllt och 

därför får tvärbanan 2 poäng här. (Trafikförvaltningen, SLL, 2014) 

2 av 2 poäng 
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Sammanfattning av service planning 

Tvärbanans norra del får 9 av 19 poäng i denna kategori. Avsaknad av olika rutter och 

expresservice innebär ett bortfall av poäng, dock så kommer det att tillkomma fler rutter i 

framtiden.  

Infrastructure 

Denna kategori handlar om kvalitén på infrastrukturen och utsläpp av växthusgaser och 

mikropartiklar. 

Passing Lanes at Stations 

Om ett BRT-system har expressbussar som passerar vissa stationer utan att stanna är det en 

fördel om de kan köra om det finns omkörningsfiler vid stationen. Detta är inte relevant för 

tvärbanan eftersom den är spårbunden och omkörning är omöjlig och därför blir det noll 

poäng i denna kategori.  

0 av 4 poäng 

Minimizing Bus Emissions 

Denna kategori involverar utsläpp av kväveoxider och mikropartiklar, där det finns olika 

kategorier för amerikanska och europeiska utsläppsstandarder. Eftersom tvärbanan är 

eldriven så har den inga direkta kväveoxidutsläpp. Det finns inga uppgifter om den 

förväntade spridningen av partiklar i dokumentation om de A35-vagnarna som används på 

tvärbanans solnagren. Enligt Trafikverket har järnväg en icke försumbar spridning av 

partiklar, men eftersom tågen på tvärbanan har så låga hastigheter och att tågen väger så 

mycket mindre än ett järnvägståg kan det antas att spridningen av partiklar från tvärbanan är 

liten. På grund av detta och att all inköpt el till spårtrafiken av SL är förnyelsebar så får 

tvärbanan tre poäng i denna kategori. (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), 

2013) (AB Storstockholms lokaltrafik, 2013) 

3 av 3 poäng 

Stations Set Back from Intersections 

Avstånd till korsningar anses viktigt för författarna till BRT Standard, om stationen är nära 

efter en korsning finns det en risk att bussen, eller tåget i vårt fall, stannar för länge och då 

förhindrar de som vill svänga in på samma väg. Om stationen är för nära före en korsning 

finns det en risk att om bussen stannar vid korsningen så kommer den inte tillräckligt långt 

fram för att låta nästa buss att stanna vid stationen. Enligt BRT Standard är det önskvärt att 

ha minst 40 meter från stationerna och om det kravet uppfylls får systemet tre poäng. Det är 

även acceptabelt om systemet är helt avskilt eller om kravet på 40 meter inte kan uppfyllas på 

grund av att kvarterslängden är för liten. Detta ska gälla för minst 75 procent av alla stationer 

i systemet. I Tvärbanans solnagren finns det två stationer som inte uppfyller kravet: Bällsta 

bro och Solna Business Park. Vid Bällsta bro finns det en korsning bara några meter väster 

om stationen.  Vid Solna Business Park ligger stationerna åt de olika hållen inte mittemot 

varandra och det finns det en infart mellan stationerna. Dock uppfyller de andra stationerna 

kravet och eftersom det är åtta stationer totalt och det är exakt 75 % godkända, så får 

tvärbanan tre poäng i denna kategori. 

3 av 3 poäng 
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Center Stations 

I BRT-system förekommer det att stationer är i mitten av vägen så att en station kan ge 

service till båda riktningarna. Detta förekommer inte alls i Tvärbanan där spåren åt båda 

hållen är bredvid varandra och stationerna är på vardera sidan, noll poäng i denna kategori. 

0 av 2 poäng 

 

Pavement Quality 

I BRT Standard rekommenderas det att körbanan beläggs med ett material som håller i minst 

30 år, antingen med asfalt eller förstärkt betong. I fallet med spårväg rekommenderar den på 

samma sätt att spåren ska ha en livslängd på minst 30 år och eftersom det framgår av Solna 

kommuns översiktsplan att livslängden är längre än så får Tvärbanans norra del två poäng 

här.  

2 av 2 poäng 

Sammanfattning av Infrastructure 

Tvärbanans norra del får 8 av 14 poäng i denna kategori. Poängförlusten är delvis på grund 

av avsaknad av passerande körfält, vilket inte är en möjlighet på tvärbanan som den nu är 

utformad. Det får ses som en fördel med just bussar att de har en möjlighet att passera 

fordon som har stannat, av vilket skäl det nu är. 

Stations 

Denna kategori rör utformning av stationer, både designen och avståndet mellan dem. 

Distances Between Stations 

Eftersom avståndet mellan stationer är avgörande för hur långt resenärer måste gå för att ta 

sig till kollektivtrafik anses det i BRT Standard att ett medelavstånd mellan 0,3 och 0,8 

kilometer är optimalt. Tvärbanans solnagren är 6,7 lång och har 8 stationer vilket ger ett 
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medelavstånd på 0,96 kilometer. Det är över det rekommenderade och därför får tvärbanan 

noll poäng i denna kategori. (Stadsbyggnadsdivisionen Solna Stad, 2006) 

0 av 2 poäng 

Safe and Comfortable Stations 

En viktig del av ett attraktivt BRT-system är att tillhandahålla stationer som är breda, 

attraktiva, väderskyddade och erbjuda skydd från värme eller kyla där det är lämpligt. 

Tvärbanans solnagrens stationer har busskursliknande väderskydd utan sidor och uppnår 

därför inte kraven, noll poäng. 

0 av 3 poäng 

Number of Doors on Bus 

Eftersom antalet dörrar som resenärer kan borda vagnen har betydelse för hur lång tid 

fordonet måste stanna vid varje stationen anses det i BRT Standard att fordonet ska ha minst 

tre vanliga eller två större dörrar. Tvärbanans solnagren har vagnar av typen A35 som har tre 

dörrar med en bredd på 1,3 meter och det är då nog för att tillfredsställa kategorin, tre poäng. 

(Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), 2013) 

3 av 3 poäng 

Docking Bays and Sub-stops 

I BRT Standard rekommenderas ett system där stationer med större efterfrågan har en 

uppdelad station så att ett större antal fordon kan ”docka” samtidigt. Detta är inte fallet i 

tvärbanan där bara ett tåg kan stanna i taget, noll poäng. 

0 av 1 poäng 

Sliding Doors in BRT Stations 

En annan viktig del i ett attraktivt system enligt BRT Standard är att stationerna har dörrar 

som öppnas när fordonet kommer till stationen. Så är inte fallet med tvärbanan där 

stationerna är helt öppna, noll poäng. 

0 av 1 poäng 

Sammanfattning av Stations 

Tvärbanans norra del får bara 3 av 10 poäng i denna kategori. Stationerna har inte alls den 

kvalité som efterfrågas i BRT Standard. På tvärbanan är det bara ett tak på stationerna, men 

det efterlyses helt skyddade stationer. Att avståndet mellan stationerna är något längre än det 

som efterfrågas behöver inte nödvändigtvis vara negativt om det innebär högre hastigheter. 

Communications 

Denna kategori berör hur information förmedlas till resenären och hur stark varumärkning 

det är på systemet. 
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Branding 

Branding (varumärkning) är viktigt i ett BRT-system enligt BRT Standard där tanken är att 

brandingen ska ge resenärerna en positiv association till systemet. I fallet med tvärbanan 

finns det en viss tendens till branding. Vagnarna är blå precis som de andra stomlinjerna, 

tunnelbanan, pendeltågen och en del bussar. De skyltar som visar i vilken riktning som 

tvärbanan finns i t.ex. Alvik har en speciell symbol som tvärbanan delar med t.ex. 

Nockebybanan. På grund av den svaga brandingen får tvärbanan ett poäng i denna kategori.  

1 av 3 poäng 

 

Passenger Information 

I denna kategori i BRT Standard anses det att realtidsinformation är viktig för att passagerare 

ska ha en positiv upplevelse av sina resor. Tvärbanan har fungerande realtidsinformation på 

stationerna på stationerna, men ej i fordonen när detta skrivs (2016-05-31) på grund av fel i 

signalsystemet. Det räcker dock med realtidsinformation på stationerna för att uppnå två 

poäng. 

2 av 2 poäng 

Sammanfattning av Communications 

Tvärbanans norra del får 3 av 5 poäng i denna kategori där den svaga brandingen är orsaken. 

Relevansen kan ifrågasättas eftersom tvärbanan är tänkt som en tvärförbindelse och 

komplement till övrig kollektivtrafik.  

Access and Integration 

Denna kategori rör frågan om tillgänglighet till systemet och integration med övrig 

kollektivtrafik. 
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Universal Access 

Allmän tillgänglighet är viktig både i BRT Standard och i svensk trafikplanering. Tvärbanans 

solnagren har taktila plattor som ger vägledning till synskadade och vägledning vid följande 

stationer: Alvik, Sundbyberg och Solna centrum.  Där det finns trappor finns det också ramp 

eller hiss, däremot finns det inte punktskrift som är ett krav för att få tre poäng, och därför 

får tvärbanans solnagren två poäng i denna kategori. (SL) 

2 av 3 poäng 

Integration with Other Public Transport 

I BRT Standard anses det att integrering med övrig kollektivtrafik är viktig för att systemet 

ska vara attraktivt. Integreringen är tudelad: fysisk integration och ett integrerat 

betalningssystem. Hela SL:s kollektivtrafik har ett betalsystem där man med samma 

kortsystem kan resa med alla trafikslag. Angående den fysiska integrationen med andra 

trafikslag så är den olika vid olika stationer. Vid Alviks station går gröna linjen och 

Nockebybanan och de kan nås utan att korsa en väg eller liknande. Tvärbanans station vid 

Solna centrum ligger precis vid en av ingångarna till tunnelbanan och resenären kan lätt ta 

sig mellan dem via en tunnel. Pendeltåget har två stationer nära tvärbanans solnagren, 

Sundbyberg och Solna. Vid Sundbybergs station är stationerna nära varandra och det tar 

bara någon minut att gå mellan dem, vid Solna station tar det däremot flera minuter att gå 

från tvärbanan till pendeltågsstation via en dåligt skyltad gång. I BRT standard framgår det 

att resenären inte ska behöva lämna systemet för att det ska räknas det ska räknas som fysisk 

integration. På grund av detta får tvärbanans solnagren 2 poäng i denna kategori.  

2 av 3 poäng 

 

Pedestrian Access 

För att ett BRT-system ska fungera måste det finnas god och säker tillgång till stationerna för 

fotgängare, vilket gäller för alla kollektivtrafiksystem. För att få full poäng här bör det finnas 
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bra tillgänglighet för fotgängare vid alla stationer. Detta undersöktes vid inventeringen och 

den generellt höga standard vi har i Sverige uppfylls vid tvärbanans norra del.  

3 av 3 poäng 

 

Secure Bicycle Parking 

Enligt BRT Standard är det viktigt att det finns tillräcklig cykelparkering vid stationerna så 

att cykelvägarna kan användas som feeder till kollektivtrafiken. För att få full poäng i denna 

kategori krävs det att det finns cykelparkering som är bevakad, antingen av en vakt eller med 

övervakningskamera. Detta finns inte alls längs med tvärbanans solnagren. För att få en 

poäng krävs det att det finns cykelställ vid de flesta av stationerna vilket det finns, om än inte 

i så stor utsträckning som skulle kunna behövas, och därför får tvärbanan ett poäng. 

1 av 2 poäng 

Bicycle Lanes 

Cykelvägar som går längs med korridoren anses också vara ett viktigt komplement.  Längs 

med tvärbanan finns det på de flesta platser cykelvägar, men inte överallt. Kravet i BRT 

Standard för att få två poäng är att det ska finnas cykelvägar längs med hela korridoren vilket 

inte är fallet med Tvärbanans solnagren. Det räcker dock med att det finns cykelvägar i delar 

av korridoren för att få ett poäng. 

1 av 2 poäng 

Bicycle-Sharing Integration 

I BRT Standard anses det att lånecyklar är så viktiga att de får en egen kategori där kravet för 

att få en poäng är att det finns lånecyklar i 50 procent av stationerna. Det finns ett 

lånecykelsystem i Stockholm, men det finns bara två stationer längs tvärbanans solnagren: 

Sundbybergs centrum och Alvik. Därför blir det inga poäng i denna kategori. 

0 av 1 poäng 
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Sammanfattning av Pedestrian Access 

I denna kategori får tvärbanans norra del 9 av 14 poäng. Den förlorar poäng på flera av 

kategorierna; vissa saker som bevakad cykelparkering finns det inte ett stort behov av i 

Sverige som i andra länder och eftersom tvärbanans norra del går i tunnel blir det svårt att ha 

cykelvägar längs hela sträckan. Integrationen med annan kollektivtrafik är generellt god för 

tvärbanan, men i BRT Standard ska det finnas en direkt kontakt med de andra 

kollektivtrafiksystemen för att uppnå full poäng. 

Point Deductions 

I denna kategori får systemen minuspoäng för brister i hur systemet fungerar när det är i 

drift.  

Commercial Speeds 

Om ett system har för låg medelhastighet kan det få poängavdrag för det. Den totala sträckan 

från Alviks station till Solna station är 6,7 km och enligt SL:s reseplanerare tar hela resan 23 

minuter. Den inventering som har gjorts visar på ungefär samma tid. Medelhastigheten 

räknas ut på följande sätt: 
6,7∗60

23
= 17,5 𝑘𝑚/ℎ. I BRT Standard krävs det en medelhastighet 

över 20 km/h för att inte få poängavdrag, medelhastigheten 17,5 km/h ger tre minuspoäng. 

Värt att notera är att tågen har en maxhastighet på 90 km/h enligt tillverkaren. 

(Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), 2013) 

-3 av -10 poäng 

Minimum Peak Passengers per Hour per Direction (pphpd) Below 1,000 

Enligt BRT Standard ska en BRT-korridor ha en PPHPD (passengers per hour per direction) 

på minst 1 000 under rusningstrafik, annars anses det inte vara nödvändigt att ge upp så 

mycket plats i det fysiska rummet. Enligt SL:s ”Fakta om SL och länet 2014” var det totalt 

1 940 påstigande mellan 07:30 – 08:30 och mellan 16:30 – 17:30 var det totalt 1670 

påstigande på tvärbanans solnagren. Detta är för båda körriktningarna vilket inte räcker för 

kravet. Därför blir det fem minuspoäng i denna kategori. Dock har resandet ökat mycket från 

2013 vdär det var 720 påstigande mellan 07:30 – 08:30 och 770 påstigande mellan 16:30 och 

17:30.  (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2014) (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2015) 

-5 av -5 poäng 

Lack of Enforcement of Right-of-Way 

Förkörsrätt är viktigt för ett BRT-system enligt BRT Standard och bristen på densamma kan 

ge minuspoäng. Denna del fokuserar på risken att andra fordon än de tillåtna kör på de filer 

eller planskilda färdvägar som har rekommenderats i BRT Standard. De rekommenderar att 

ha kameror på fordonen och att poliser som ger böter till de som förhindrar BRT:ens 

framfart. Detta utgör inte ett problem för Tvärbanans norra del eftersom det bara finns ett 

litet antal övergångar över den och de är alla bevakade och det blir därför inga minuspoäng i 

denna kategori. 

0 av -5 poäng 
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Significant Gap between Bus Floor and Station Platform 

Även om systemet har plattformar och fordon på samma nivå kan det finnas problem med att 

glipan är för stor så att tillgängligheten kan minska. Detta kan vara på grund av designfel 

eller att chaufförerna är dåligt utbildade. Detta är inte ett problem för tvärbanan där glipan 

är mycket liten, inga minuspoäng. 

0 av -5 poäng 

Overcrowding 

I denna del kan ett system få minuspoäng för överbeläggning. Det formella kravet BRT 

standard har är att det inte får vara mer än fem personer per kvadratmeter i mer än 25 % av 

bussarna i den dominerande riktningen eller om medelpassagerardensiteten är mer än tre 

personer per kvadratmeter. Ett annat sätt att mäta överbeläggning är om det är uppenbart att 

det är för trångt i fordonen eller på stationerna, som t.ex. att dörrarna regelbundet inte går 

att stänga eller att passagerare måste stanna på stationerna för att fordonen är för fulla. 

Enligt den inventering som har gjorts är detta inte fallet med tvärbanans norra del där det 

ibland är fullt på sittplatserna, men det har alltid funnits plats att stå.  

0 av -5 poäng 

Poorly Maintained Busway, Buses, Stations, and Technology Systems 

Även om ett system är välplanerat och attraktivt så kan det förfalla. I BRT Standard är det så 

viktigt att systemet är i gott skick att det får minuspoäng om så inte är fallet. Förfallet 

definieras som att underhållet på bussar, stationer och vägbana är så dåligt att kvaliteten 

minskar. Det kan vara graffiti, skräp, säten i förfall, icke-fungerande tekniska system, 

uteliggare, tiggare eller försäljare. Under inventeringen av tvärbanans norra del fanns det 

inga större fall av förfall i det fysiska skicket på varken fordon, stationer eller räls eller dess 

omedelbara närhet, dock fanns det en mindre mängd klotter på ett flertal av stationerna. Ett 

problem som har nämnts tidigare är att signalsystemet för närvarande inte fungerar optimalt 

på tvärbanans norra del och på grund av det så finns det inte realtidsinformation om 

resetider vid stationerna, vilket ger ett minuspoäng. Ordet som har använts i BRT Standard 

som här har valts att definieras som uteliggare och tiggare är ”vagrant”, även om det finns 

tiggare i andra delar av kollektivtrafikssystemet i Stockholm som i tunnelbanan och på 

pendeltågen så har det inte varit fallet i på tvärbanans norra del under inventeringen.  

-1 av -10 poäng 

 

Low Peak Frequency 

I BRT Standard anses det vara viktigt att väntetiderna är låga så att det blir attraktivt att 

använda systemet och därför ska rutterna i systemet under rusningstrafik ha minst åtta 

bussar per timme. Tvärbanan har tiominuterstrafik mellan 07:30 och 08:30 vilket ger sex 

fordon per timme. Enligt definitionen i BRT Standard så är det den procentandel av rutter 

som har minst åtta bussar per timme som bestämmer hur många minuspoäng som systemet 

får. I fallet med tvärbanans norra del finns det bara en rutt och därför har 100 procent av 

rutterna för liten turfrekvens, tre minuspoäng. Det finns dock planer på att utöka antalet 

turer till så många som 16 per timme. (Stockholms läns landsting) (Forslund & Fredlund, 

2015) 
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-3 av -3 poäng 

Low Off-Peak Frequency 

Denna del påminner om den föregående fast den istället ger minuspoäng om turfrekvensen 

är för låg utanför rusningstid. Turfrekvensen anses för låg om den är lägre än fyra bussar per 

timme under off-peak, där off-peak betyder mitten på dagen. Eftersom tvärbanans norra del 

har en turfrekvens på sex turer per timme så får den inga minuspoäng i denna kategori. 

(Stockholms läns landsting) 

0 av -2 poäng. 

Sammanfattning av Point Deductions 

I denna kategori får tvärbanans norra del 12 minuspoäng av 45 möjliga. Enbart det låga 

antalet resenärer ger fem minuspoäng. Tvärbanans norra del hade varit i drift i lite mer än ett 

år hela vägen till Solna station och två år till Solna centrum när mätningen gjordes så 

reseantalet kan fortsätta att öka. Dock som har nämnts tidigare så kommer tvärbanans norra 

del stängas av under flera kommande perioder vilket kan minska antalet resenärer, i alla fall 

en kortare tid. Det låga antal fordon per timme ger tre minuspoäng och det kan också 

påverka antalet resenärer negativt. 

Poängresultat 

Tvärbanans norra del får 52 av 100 poäng vilket inte räcker för att komma upp till bronsnivå 

som kräver minst 55 poäng, dock räcker det till att få kallas grundläggande BRT om 

tvärbanan hade varit ett bussystem. 

I figuren nedan jämförs det maximala antalet uppnåeliga poäng med det uppnådda 

poängresultatet. 
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Slutsats 

Bus Rapid Transit hade med största sannolikhet varit ett mycket billigare alternativ än 

Tvärbanan och som har visats i litteraturstudien så finns det flera exempel på 

implementering eller påbörjan av implementering av BRT i Sverige. Det tycks även finnas två 

varianter på hur implementeringen kan ske; antingen med små steg som i exemplet med 

stombuss linje 4 i Stockholm eller i större steg som i fallet med Malmöexpressen. Med tanke 

på den höga kostnaden för Tvärbanans Solnagren så hade en högre kvalité varit väntad, men 

så var ej utfallet på inventeringen som påvisade att den generella standarden var alltför låg. 

Diskussion 

BRT Standard ger bra vägledning till hur olika saker ska bedömas och det är just därför som 

BRT Standard är ett utmärkt verktyg för att bedöma kvalitén på kollektivtrafiksystem, även 

om systemet är rälsburet. Det finns också ett komplement i slutet av BRT Standard där det 

beskrivs hur ett rälsburet system ska bedömas som har nämnts tidigare. Däremot är det 

tydligt att systemet som ska analyseras helst ska vara mycket större än den jämförelsevis 

korta sträckan som har analyserats i detta arbete. Att systemet ska ha express-tåg och ett 

specifikt ”brand” för att locka resenärer är svårt för ett så litet system, även om hela skulle ha 

tvärbanan räknats med. Därför bör det inte fästas alltför stor vikt vid det totala antalet poäng 

tvärbanans norra del fick. 

I inventeringen som utgjorde huvuddelen av utvärderingen så var vissa delar subjektiva 

bedömningar, som angående branding och pedestrian access. Hur ska till exempel ”Good safe 

pedestrian access” bedömmas? En del är objektiva mätningar som avståndet mellan stationer 

som enkelt kan mätas och antal resande som SL för statistik om. De flesta är dock en 

blandning av subjektiva bedömningar och objektiva mätningar där bedömningarna från 

författaren har varit förhållandevis hårda. På grund av den stora plats som tvärbanan upptar 

i det fysiska rummet och med tanke på att den är rälsburen så bör den kunna uppnå en hög 

standard. 

Med hänsyn till detta får 52 av totalt 100 anses vara ett dåligt resultat. De tolv minuspoäng 

som lades till på slutet bidrar mycket till det dåliga resultatet. De gällde främst den låga 

frekvensen av fordon vid rusningstrafik, den låga medelhastigheten och det låga antalet 

resenärer. Dessa tre faktorer bör beaktas som viktiga för ett kollektivtrafiksystem och det är 

väldigt negativt att tvärbanans norra del inte lyckas bättre på detta område. Den låga 

frekvensen kommer att förbättras när det nya signalsystemet fungerar fullt och då ökar 

förhoppningsvis antalet resenärer. Det tar också tid innan personer använder nya resvägar i 

kollektivtrafiken och det kan också observeras en ökning från 2013 till 2014 så de krav som 

ställs i BRT Standard kommer med största sannolikhet att uppfyllas inom några år. Dock är 

problemet med den låga hastigheten något som kommer att kvarstå, att ett system som är 

helt avskilt från annan trafik 85 % av sträckan har en medelhastighet på 17,5 km/h måste 

anses vara för dåligt. 
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