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Vägverket har sektorsansvar för kollektivtrafik på väg
Vägverket har ett övergripande ansvar för att utveckla ett miljöanpassat
vägtransportsystem som klarar höga krav på trafiksäkerhet med hänsyn
tagen till tillgänglighet och regional utveckling.

Vägverket ska bl a särskilt verka för att kollektivtrafikens konkurrenskraft
stärks och att andelen funktionshindrade som kan utnyttja kollektivtrafiken
ökar. Sektorsansvaret innebär att verket har en samlande, stödjande och
pådrivande roll inom kollektivtrafikområdet.

Ett sätt att utöva sektorsansvar är att bedriva och stödja forsknings- och
utvecklingsprojekt.

Denna rapport redovisar de huvudsakliga resultaten av ett forskningspro-
jekt genomfört med stöd av Vägverket. Publiceringen innebär inte att Väg-
verket tar ställning till framförda åsikter, slutsatser eller resultat. Huvud-
rapporten är på drygt 160 sidor och kan beställas hos Vägverket enligt
nedan. Titeln är densamma men publikationsbeteckningen är 2001:1.



Förord
Denna skrift är en sammanfattning av en omfattande utvärdering av ett antal buss-
prioriterande åtgärder. Sammanfattningen vänder sig i första hand till branschfolk som
arbetar med kollektivtrafikplanering.

Syftet med utvärderingen har varit att samla ihop den kunskap och de erfarenheter
som finns idag – nationellt och internationellt. Den baserar sig dels på omfattande
studier och undersökningar som genomförts av Trivector Traffic AB i Lund mellan
åren 1998 och 2001, dels på tidigare studier som gjorts inom området.

Vägverket har stått för 66 % av projektets totala kostnader. Gatukontoret i Malmö
har bidragit med 19 % och Skånetrafiken med ca 3 % av de totala kostnaderna. Tri-
vector Traffic AB har bidragit med investeringar i nödvändig utrustning, vilket motsva-
rar ca 12 % av projektkostnaden.
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Utvärderingens bakgrund
och syfte

Arbetet för ett ökat kollektivt resande är viktigt, bl a för att uppnå de transportpolitiska
delmålen om tillgänglighet, trafiksäkerhet och god miljö. I jämförelse med privatbilism
är ett väl fungerande kollektivtrafiksystem både avsevärt säkrare och mer miljövänligt.
Vägverket, som har det samlade ansvaret för vägtransportsystemet och att detta utfor-
mas samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart, vill därför stödja arbetet
för ett förbättrat kollektivtrafiksystem. En viktig del i denna satsning är att skaffa mer
kunskap om vilka åtgärder som är mest effektiva för att skapa en konkurrenskraftig
kollektivtrafik som uppfyller krav på de transportpolitiska delmålen om tillgänglighet,
trafiksäkerhet och god miljö.

Busstrafik utgör den klart dominerande delen av kollektivt resande i våra tätorter.
Trots att samhället satsar stora resurser för att tillhandahålla busstrafik, är resandet
med buss ringa i jämförelse med privatbilismen. Busstrafiken har svårt att konkurrera
med bilismen. Detta beror framförallt på den tidsbesparing bilen innebär jämfört med
buss, mellan flertalet resmål.

Att prioritera busstrafik som färdmedel i tätorterna framför privatbilism är inte bara
en trafikal fråga, utan det handlar också om stadsplanering. Det gäller att skapa goda
förutsättningar för kollektivtrafik redan då nya områden planeras. Att i efterhand för-
söka skapa konkurrensfördelar är mycket svårare.

Syftet med det här projektet har i huvudsak varit att studera vilka effekter buss-
prioriterande åtgärder har på framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga berörda
trafikantgrupper. Framkomlighet och trafiksäkerhet är de faktorer som är avgörande
vid bedömningen om en åtgärd ska genomföras eller ej. Ytterligare ett syfte har varit
att belysa olika trafikantgruppers attityder till åtgärderna.

De bussprioriterande åtgärder som studerats är:

��bussgata
��signalprioritering i cirkulationsplats
��klackhållplats
��timglashållplats
��prioriterat stråk i blandtrafik.

Bussgator är kanske det mest optimala sättet att ge busstrafik prioritet. Om buss-
trafiken kan köra på en egen gata kan den ta sig fram utan hinder av övrig trafik, vilket
kan ge stora konkurrensfördelar.

Cirkulationsplatser – rondeller – blir allt vanligare i våra tätorter. Ofta ersätter de
signalreglerade korsningar. Men busstrafiken störs betydligt mer än biltrafiken av ron-
dellen. En lösning för att prioritera busstrafiken i rondeller är att ge busstrafiken före-
träde genom signalprioritering. Signalprioritering i cirkulationsplats är ännu en ovan-
lig lösning.

”Kantstenshållplatsen” är utan tvekan den vanligaste hållplatstypen i tättbebyggt om-
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råde. Bussficka är vanlig på gator med mycket trafik. På senare tid har klackhållplatser
börjat införas, framför allt på grund av att de är så lätta att angöra och sparar tid för
bussen. På vissa håll har man infört s.k. timglashållplatser, vilka hindrar all annan
biltrafik utmed gatan när bussen står på hållplats. Prioriteringen är uppenbar – men
åtgärden är framför allt genomförd av trafiksäkerhetsskäl.

I de centrala delarna av en tätort kan det vara svårt att bygga om befintliga gator till
bussgator. Däremot kan man med olika typer av åtgärder underlätta för bussar och
busstrafikanter på bekostnad av framkomligheten för biltrafiken. Att belysa effekter
av sådana samlade insatser på ett längre stråk där biltrafiken i huvudsak finns kvar,
s.k. prioriterade stråk i blandtrafik är av stort samhällsintresse.

Dessa fem bussprioriterande åtgärder kommer alltså att beskrivas med avseende på
effekterna för olika trafikantkategoriers framkomlighet och trafiksäkerhet respektive
deras attityder till de olika åtgärderna.

Så här genomfördes projektet
Projektet påbörjades i mars 1998 och avslutades i januari 2001. Det har bestått av:

� Litteraturgenomgång och kontakter
� Enkät till trafikhuvudmännen, samt till boende och skolelever i de områden som
          studerats
� Jämförande observationsstudier av situationen före med den efter införandet av
          åtgärden, då detta varit möjligt
� Funktionsstudier av befintliga åtgärder när jämförande studier inte varit möjliga
� Intervjuer

Vi har fokuserat på fyra områden
Trafikmängd och trafikantbeteende, har i huvudsak studerats utifrån videofilmat ma-
terial. Då trafiken på parallellgator varit av intresse har denna mätts med vanliga slang-
försedda trafikräknare. Eventuell cykelräkning har skett manuellt.

Framkomligheten för samtliga trafikantgrupper har mätts. Bussars framkomlighet har
studerats utifrån videofilmat material och i vissa fall även mätts med färdtidsstudier
med hjälp av bussdatorer. Framkomlighet för biltrafiken och för oskyddade trafikanter
har studerats genom att utvärdera det videofilmade materialet.

Trafiksäkerheten har bedömts utifrån inträffade registrerade trafikolyckor samt allvar-
liga konflikter som observerats genom videofilmning och i vissa fall även genom ma-
nuella observationsstudier direkt på platsen.

Attityder och åsikter har inhämtats genom intervjuer med busschaufförer och andra
trafikanter, samt i vissa fall med enkäter till boende.

Bakgrund och syfte
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Bussgata
Med bussgata avses en gata där motorfordon endast utgörs av bussar. Det är dock
vanligt att viss annan motorfordonstrafik ges dispens att köra på bussgator, ibland
under vissa tider eller på vissa delar av gatan. Bussgatan anses vara en mycket viktig
åtgärd för att göra kollektivtrafiken konkurrenskraftig. Uppskattningsvis finns cirka
250 bussgator i Sverige idag. Längderna varierar mellan 50 meter och 1,2 kilometer.

Enligt enkätstudierna uttrycker trafikhuvudmännen nästan enbart fördelar med buss-
gator. De fördelar man lyfter fram är:

� framkomligheten ökar väsentligt
� centrala och gena körvägar nära tunga målpunkter möjliggörs
� tidtabellerna är lättare att hålla
� bättre trafiksäkerhet och
� viktigt symbolvärde för kollektivtrafiken.

Få personer anger några nackdelar med bussgator. Sammanfattningsvis handlar de om
att bussgator skapar problem för varudistributionen och att bussarnas konfliktrisk
med gc-trafikanter ibland ökar.

Trots övervägande fördelar med bussgator är det få kommuner som har planer på att
införa nya sådana. Förutom problem att få fram ekonomiska medel nämner trafik-
huvudmännen ett antal faktorer som hindrar genomförandet av bussgator:

� brist på stöd för kollektivtrafiksatsningar, annan trafik prioriteras högre
� svårt att skapa bussgator i befintlig bebyggelse
� ofta lokal opinion mot bussgator i eget område
� svårt lösa bra anslutningspunkter till övrig trafik
� oklart om vem som ska vara väghållare (ansvar för snöröjning etc.)
� brist på kunskap om effekter av bussgatan och attityder gentemot den.

Tidigare studier
Enligt tidigare studier förbättras framkomligheten för bussar av bussgator. Störst ef-
fekt för resenärerna är därmed restidsbesparing vid rusningstid. Hur framkomligheten
för övrig trafik påverkas går inte att uttala sig om, då det saknas entydiga resultat. Vad
gäller bussgatans trafiksäkerhet så finns det en svensk KTB-rapport från 1982 som
behandlar ämnet och som de nya studierna bygger vidare på. I övrigt finns det få andra
studier och tyvärr har dessa stora brister.

Nya undersökningar
Störst är behovet av separata bussgator i de centrala delarna av tätorter samt i vissa
bostadsområden. I centrala delar behövs bussgatan för att primärt förbättra bussarnas
körhastigheter. I bostadsområden är behovet främst att skapa kortare färdvägar och
ökad tillgänglighet för resenärerna.

Studierna av bussgator har genomförts på en centralt belägen bussgata samt på två
bussgator genom bostadsområden. Den centralt belägna bussgata som valdes var Södra
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Strandgatan i Jönköping. Södra Strandgatan blev bussgata i samband med en större
trafiksanering i centrum 1991. Det intressanta med denna bussgata är att den även
upplåts till viss annan behörig trafik, samt att många oskyddade trafikanter korsar
gatan. Gatan studerades genom videofilmning som i efterhand analyserades. Därutö-
ver genomfördes intervjuer med busschaufförer och trafikanter utmed gatan.

Bussgator genom bostadsområden representeras i denna studie av en gata genom Vallås-
området i Halmstad och av en bussgata genom Gunnesboområdet i Lund. Bussgatan i
Vallåsområdet exploaterades under 1970-talet och var en av de första bussgatorna i
landet. Bussgatan genom Gunnesboområdet byggdes under 1980-talet. Dessa båda buss-
gator studerades kvalitativt med hjälp av intervjuer och enkäter.

För att närmare studera trafiksäkerheten har en olycksuppföljning gjorts på 102 buss-
gator i Sverige, likt den som gjordes 1982.

Bussgata

Framkomlighet
Vi kan konstatera att bussgator kraftigt förbättrar framkomligheten för busstrafiken;
det visar såväl denna studie som tidigare undersökningar. Hur stora tidsvinsterna blir
varierar, beroende på busslinjens längd och sträckning samt färdhastighet. I bostads-
områden är det främst busslinjens avkortning som skapar vinster. I centrala delar av
tätorter är det istället den ökade och jämnare medelhastighet som bussgatan möjliggör
som bl a ger tids- och bekvämlighetsvinster. Också busskörfält ger framkomlighet-
svinster för busstrafiken, men de har fler nackdelar jämfört med bussgator, både för
busstrafiken och för övriga berörda.

Våra studier visar att bussarna håller en medelhastighet på gott och väl 30 km/h mellan
hållplatserna på centrala bussgator, trots korsande trafikströmmar. 30 km/h är maxha-
stighet ur säkerhetssynpunkt, med hänsyn till de oskyddade trafikanter som normalt
rör sig längs centrumgator.

Att ta en befintlig gata i anspråk som bussgata skapar givetvis försämringar vad gäller
framkomlighet och tillgänglighet för övrig motorfordonstrafik utmed gatan. Det om-
vända gäller för korsande trafikanter – för dem innebär bussgatan förbättrad fram-
komlighet. Genomförda intervjuer med boende i närhet av bussgata visar att 3 av 4
upplever bussgatan som positiv och inte som ett hinder.
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Trafiksäkerhet
Det inträffar relativt få trafikolyckor på bussgator. De nya studierna stämmer i stort
väl överens med de resultat som erhölls 1982. Sammantaget sker det 60 % färre olyckor
per körd sträcka på bussgator jämfört med i blandtrafik. Jämförs endast polis-
rapporterade personskadefall är skillnaden något mindre, se tabell nedan. Negativt är
dock att bussar faktiskt är inblandade i fler olyckor med oskyddade trafikanter på
bussgator jämfört med vanliga gator. Detta kan bero på att det rör sig fler oskyddade
trafikanter på bussgator, och att de oskyddade trafikanter som rör sig på bussgator är
mindre försiktiga än de är på blandtrafikgator, där trafiken är mer intensiv. Ytterligare
en faktor som kan inverka på olycksstatistiken är att bussarna håller en alltför hög
hastighet och inte tar tillräcklig hänsyn till oskyddade trafikanter.

Tidigare studier visar på samband mellan antal olyckor och huruvida bussgatan upp-
låts för dispenstrafik – t ex varutransporter, trafik till och från bostad, taxi. Troligt är
att det inte är dispenstrafiken i sig som orsakar fler olyckor, utan att upplåtelsen för
viss dispenstrafik medför en stor mängd obehörig trafik.

Enligt denna studie är det dock varken dispenstrafiken, eller den obehöriga trafik den
för med sig, som orsakar störst trafiksäkerhetsproblem, utan i första hand den trafik
som korsar bussgatan. Den dispenstrafik som parkerar utmed bussgatan utgör däre-
mot en potentiell risk eftersom den skymmer vid omkörning.

Attityder och åsikter
Attityderna till bussgator är mestadels positiva från samtliga intervjuade grupper. Trafik-
huvudmännen vill ha fler bussgator, bussförarna tycker att gatorna fungerar bra, när-
boende i områden med bussgata är till ca 90 % positiva och ser flest fördelar med
bussgator. Också lärare och elever på skolor i närheten till bussgator är mestadels
positiva.

Med tanke på de övervägande positiva attityderna mot bussgatan - varför byggs det då
inte fler? Det är få kommuner som har planer på att bygga bussgator idag. Flera orsa-
ker nämns, varav den viktigaste enligt vår mening är bristen på stöd från politiker och
andra trafikansvariga. En hypotes till detta bristande stöd är att man saknar kunskap
om bussgatans effekter och olika trafikantgruppers attityd gentemot denna åtgärd.

Personskadeolyckor med buss inblandad

Antalet olyckor per miljon vagnkm, på bussgator
respektive på övriga gatunätet.

     Bussgator        Övriga gatunätet
Buss-GCM 1,3 0,6
Buss-motorfordon 0,1 1,7
Övrigt 0 0,1
Totalt 1,4 2,4

Bussgata
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Bra bussgator borde ingå som en självklarhet i planering av nya bostads- och affärsom-
råden idag. De fördelar bussgatan ger kollektivtrafiken är uppenbara: kortare färdväg
och bättre framkomlighet. Dessutom gör bussgatan kollektivtrafiken mer tillgänglig
för gemene man. Att skapa bussgator i redan befintligt gatunät – till exempel på en
centrumgata – är däremot mer problematiskt. Det kräver stora ingrepp i den befintliga
trafikmiljön. Omfattande förändringar i befintlig miljö leder ofta till fokusering på de
negativa effekter ingreppet för med sig – speciellt om det saknas ett ordentligt faktaun-
derlag. I de fall man ser betydande vinster med att omvandla en redan befintlig gata till
bussgata, bör man därför genomföra en grundlig utredning av tänkbara effekter. En
viktig del i utredningen är att studera berörda parters attityd till förändringen. Det är
mycket viktigt att berörda parter känner sig välinformerade, redan i ett tidigt skede av
processen.

Vår rekommendation blir att dispenstrafik inte tillåts på bussgator i bostadsområden
eller på bussgator mellan områden. Dock är det ofta nödvändigt att tillåta viss dispens-
trafik på centrala bussgator. Däremot är det högst tveksamt om man ska tillåta taxitra-
fik på bussgator. Det är också viktigt att tillse att tillåten distributionstrafik kan par-
kera utan att störa busstrafiken.

I Sverige saknar vi idag kriterier för vilka omständigheter som bör råda för att det ska
vara aktuellt med en bussgata eller andra lösningar för att separera busstrafiken. I
Norge har man satt upp sådana kriterier för Oslotrafiken. De norska kriterierna skulle
kunna tjäna som utgångspunkt för en svensk kriterielista. Denna bör arbetas fram i
samarbete mellan trafikhuvudmännen, Svenska Kommunförbundet och Vägverket.

Bussgata

Rekommendationer
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Signalprioritering
i cirkulationsplats
Cirkulationsplatsen – rondellen – blir ett allt vanligare inslag i trafiken. Denna korsnings-
utformning har generellt sätt många fördelar framför andra alternativ, bl a hög trafik-
säkerhet, hög kapacitet och små fördröjningar för trafikanterna. Från busstrafiksynpunkt
har cirkulationsplatser dock vissa nackdelar. Dels försämras komforten för passage-
rarna, dels får bussen en  tidsförlust jämfört med bilen, som lättare kan ta sig genom
cirkulationsplatser. Det är därför viktigt att hitta lösningar som förbättrar bussarnas
framkomlighet genom cirkulationen.

Det finns flera olika sätt att underlätta för busstrafiken vid en cirkulationsplats. I detta
projekt har vi koncentrerat våra studier till en åtgärd som går ut på att ge bussarna ett
eget körfält rakt över rondellen och samtidigt styra övrig trafik med en trafiksignal och
ge bussen signalprioritet. Med signalprioritering menas här aktiv prioritering av buss,
där bussen på något sätt kan ge sig till känna och påverka signalbilden. Den här typen
av åtgärd kan bara genomföras i större cirkulationer.

Prioritering för kollektivtrafik i cirkulationsplatser är ovanligt. I vår enkät riktad till
trafikhuvudmännen framkom sex cirkulationsplatser, tre i Norrköping för spårvagns-
trafik, två i Jönköping för busstrafik och en i Stockholm (Nybroplan). Det kan finnas
ytterligare några, bl a i Göteborg, då vi inte fått svar från samtliga.

En rad fördelar med denna typ av åtgärd lyfts fram i intervjuerna, men betydligt fler är
skeptiska. Åtgärden passar i stora cirkulationsplatser med mycket trafik.

Fördelar som angavs var:

� kortare restid med kollektivtrafiken, vilket ökar attraktiviteten
� rak körväg utan sidoförflyttningar
� högre komfort för resenärerna
� bättre framkomlighet
� inga onödiga stopp
� relativ förbättring av busstrafik gentemot privatbilismen
� symbolvärde att prioritera kollektivtrafiken.

Nackdelar som angavs var:

� kräver alltid signalreglering
� kan ge en oklar trafiksituation för övriga trafikanter, följer kanske bussen
� olika regler kan skapa förvirring och trafiksäkerhetsproblem.

Få kommuner har planer på att införa denna typ av åtgärd. Många pekar på ett all-
mänt motstånd från politiker och kolleger på gatukontoret, platsbrist samt att rondelle-
rna oftast är en utsmyckningsplats.
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Tidigare studier
Endast en tidigare studie, från England, finns dokumenterad. Där fann man att tids-
besparingen för bussarna var liten, medan försämringen för övriga var stor. Det finns
dock andra studier som pekar dels på att signalprioritering kan ge en körtidsvinst för
bussen på ca 5-35 % genom en korsning, dels på att framkomligheten för andra trafi-
kanter inte påverkas nämnvärt. Det tycks vara stor skillnad mellan olika studier, så de
individuella förutsättningarna har säkert stor betydelse för utfallet.

Utförliga studier avseende trafiksäkerheten vid signalprioritering saknas. I en studie
konstaterades att rödgåendet ökar, vilket kan medföra en ökad olycksrisk, men olycks-
siffror saknas.

Nya undersökningar
Signalreglering i cirkulationsplats är en ovanlig åtgärd, varför det var svårt att finna
bra studieplatser. Torpaplan i Jönköping, ombyggd 1996, var i stort sett den enda
givna kandidaten. Korsningen videofilmades med efterföljande analyser. Trafikanter
och busschaufförer intervjuades.

Den andra studieplatsen var svårare att finna. Studien utfördes därför i en korsning
med prioriterad spårvagnstrafik i Göteborg, utmed Fridhemsgatan nära Kungstensmo-
tet, eftersom förhållanden som gäller för spårvagnstrafik är fullt möjliga att överföra
på busstrafik. Samma typ av studier som på Torpaplan genomfördes här.

De båda studieplatserna är något olika. Torpaplan ligger nära centrala Jönköping och
cirkulationsplatsen trafikeras av många oskyddade trafikanter. I Göteborg ligger
cirkulationsplatsen nära en stor trafikled och relativt få oskyddade trafikanter har an-
ledning att korsa här.

Framkomlighet
Enligt våra studier är det uppenbart att framkomligheten i systemet främjas genom
denna åtgärd. Fördröjningen för de icke prioriterade bilarna ökar, medan den minskar
för busstrafiken. Enligt våra beräkningar är dock tidsförlusterna för bilisterna margi-
nella, i medeltal ca 2 sekunder per fordon. Det har inneburit att medelbeläggningen i
bussarna endast behöver vara ca 7-10 passagerare för att trafikanterna totalt ska öka
sin framkomlighet i korsningen. Detta trots 10-14 000 inkommande motorfordon/
dygn i cirkulationerna, och endast 200-250 bussar/dygn.

Ett av våra exempel visar att även gc-trafikanterna kan vinna mycket framkomlighet
genom åtgärden. Här återstår dock vissa oklarheter om hur denna lösning i detalj ska
utformas för att åstadkomma en optimal trafiksäkerhet.

Signalprioritering i cirkulationsplats

Signalreglering i cirkulationsplats,
Torpaplan i Jönköping. Foto:Trivector
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Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten är enligt undersökningen fullgod på båda de studerade platserna. Det
krävs dock en tydlig och funktionell signalreglering. Sedan röd signal för bilarna i
cirkulationsplatsen infördes i Göteborg, när spårvagnen ska passera, har inga olyckor
skett. Den tidigare gulblinkande signalen respekterades inte av övriga trafikanter, vil-
ket ställde till med problem. På Torpaplan följs signalerna kring bussgatan bra. Däre-
mot saknas signalreglering vid en korsningspunkt strax efter cirkulationsplatsen, vilket
har medfört konflikter och olyckor när bilarna inte följer väjningsplikten.

Cyklisterna kan uppleva korsningsutformningen som riskfylld. Det beror antagligen
på att många cyklister använder bussgatan, trots att det inte är meningen. Man bör ta
med i beräkningen att även cyklister kan  använda det prioriterade stråket, och därför
anpassa utformningen efter det.

Attityder och åsikter
Till övervägande del har trafikanterna förståelse för åtgärden och är positivt inställda.
De som passerar platsen ofta har mer positiva omdömen än de som passerar sällan.
Vissa trafikanter kan tycka att cirkulationsplatserna är röriga och otydliga.

Alla busschaufförer respektive spårvagnsförare är positiva. På Torpaplan tycker chauf-
förerna att konflikten med högersvängande trafik från Torpagatan ska undvikas med
signalreglering. Cyklisterna som olovligt kör på bussgatan (för att vinna tid) utgör inte
något problem tycker de. Spårvagnschaufförerna i Göteborg menar att cirkulationen
på Fridhemsgatan blivit mycket säkrare med den nya signalen och övriga tycker fram-
förallt att det för samtliga trafikantkategorier blivit tydligare var man ska köra i cirku-
lationen.

Med reservation för detaljlösningarna i de enskilda fallen kan vi rekommendera att
bussgata/busskörfält anläggs genom rondellen på en cirkulationsplats, om alla konflikt-
punkter med övrig trafik regleras med trafiksignaler.

Signalprioritering i cirkulationsplats

Rekommendationer
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Klackhållplats

Klackhållplatsen är utformad som en utbuktning i gatan och kallas ibland just ”ut-
byggd hållplats”. På en gata med endast ett körfält i vardera riktningen innebär ett
hållplatsstopp att all trafik bakom bussen tvingas stanna. Av trafiksäkerhetsskäl är det
viktigt att förhindra omkörning av buss vid hållplats.

Klackhållplatser är ganska sällsynta i Sverige idag. Flest finns i stockholmsområdet.
Trafikhuvudmännen ser både för- och nackdelar med klackhållplatser. Mest positiva
till denna typ av hållplats är de som har erfarenhet av dem. Flera av de kommuner som
har klackhållplatser har också planer på att bygga flera hållplatser av denna typ.

Fördelarna med klackhållplatsen är enligt trafikhuvudmännen:

� förbättrad framkomlighet för bussen
� kortare uppehåll vid hållplats
� lättare för bussen att angöra med alla dörrar nära kantstenen
� bättre säkerhet för passagerare genom färre sidoförflyttningar
� viktigt symbolvärde för kollektivtrafiken
� möjlighet till mer kantstensparkering
� mindre risk för problem med felparkerade bilar
� hastighetsdämpande på övrig trafik
� hållplatsen blir tydligare såväl för bussresenärer som övriga trafikanter.

De som tar upp nackdelar med klackhållplatser saknar i nästan samtliga fall erfarenhet
av denna typ av hållplats. De vanligaste kommentarerna om nackdelar som lyfts fram
är att hållplatsen kan uppfattas som hinder för övrig trafik och att de krävs en bred
gata för att inte minska kapaciteten. Många undrar också var man placerar cykel-
banan.

Anledningen till att man inte infört denna hållplatstyp i ökad utsträckning uppges
framförallt vara att kommun, gatukontor och politiker är rädda för att åtgärden kan
försämra framkomligheten för biltrafiken. Förmodligen är det kunskap som saknas
om var det är lämpligt att anlägga klackhållplatser och effekterna av dessa.

Klackhållplats på Hantverkargatan i
Stockholm. Foto: Trivector
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Tidigare studier
Enligt tidigare studier medför klackhållplats flera positiva effekter på framkomlighe-
ten. Den mest betydelsefulla för busstrafiken är den tidsvinst bussen kan göra vid håll-
platsen, till följd av att bussen snabbt kan angöra och köra ut från den.

För biltrafikens del försämras dock framkomligheten enligt studier, på grund av för-
längda köer. Köerna leder till fördröjningar på mellan 6-20 sekunder vid hållplatsen.

Trafiksäkerheten vid hållplats är ett generellt problem. Vid klackhållplatser är det sär-
skilt många gående som korsar gatan för att dra fördel av den minskade bredden mel-
lan trottoarerna. Man kan därför befara att antalet oförsiktiga gående skulle kunna
öka, vilket kan medföra en trafiksäkerhetsrisk. Samtidigt finns det fördelar med denna
åtgärd som minskar olycksrisken:

� den trafiklugnande effekten
� minskade konflikter med andra fordon när bussen ej behöver återvända
          till körfältet utan redan befinner sig där
� mindre risk för olyckor i bussen p g a minskat antal tvärförflyttningar.

Dessa antaganden är dock inte underbyggda med olycksstudier.

Nya undersökningar
Av olika skäl valdes ursprungligen två studieplatser i Malmö, där man under 1999
planerade att bygga klackhållplatser på två större gator - Södra Förstadsgatan och
Regementsgatan - båda centrala gator med mycket trafik. Åtgärderna skulle studeras
genom före- och eftermätningar. Förestudierna genomfördes under hösten 1998 res-
pektive våren 1999. Eftermätningarna på en av gatorna, Södra Förstadsgatan, genom-
fördes våren 2000. Studierna bestod av videofilmningar och manuella konfliktstudier i
korsningar med efterföljande analyser, samt intervjuer.

På grund av politisk oenighet försenades byggandet av klackhållplatsen på Regements-
gatan. Därför beslöts, efter noggrant övervägande, att använda resurserna för efterstu-
dien till att studera en timglashållplats på Bräckevägen i Göteborg. (Se vidare detta
avsnitt sidan 17.) Trivector Traffic hade ett annat uppdrag där, varför en samordning
kunde göra studien tillräckligt omfattande.

Klackhållplats
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Ombyggnaden av Södra Förstadsgatan i Malmö genomfördes i syfte att ge busstrafiken
en högre prioritet än tidigare. Vid två av de ställen gatan korsas av tvärgator har klack-
hållplatser anlagts. Bussarna stannar direkt i körfältet för av- och påstigning, och bak-
omvarande fordon får vänta tills bussen kör vidare. Förutom att gatan försetts med
klackhållplatser har korsningarna höjts upp något för att sänka hastigheterna och höja
säkerheten för oskyddade trafikanter, gångbanorna har breddats och parkeringsplatser
har fått en tydligare utformning.

Framkomlighet
Att utvidga hållplatsen med en klack på körbanan är tänkt att minimera den tid som
bussen behöver för att släppa på och av passagerare.

Resultaten från de fältstudier som gjorts vid klackhållplatser på Södra Förstadsgatan i
Malmö visar att hållplatstider minskat ganska kraftigt vid en av de två studerade håll-
platserna, vilket tyder på en förbättrad framkomlighet. Dessa resultat sammanfaller
med resultat från andra undersökningar, som visar en minskad hållplatstid på cirka 5
sekunder. Vid en annan hållplats på samma gata verkar dock resultatet gå i motsatt
riktning, där ökar stopptiderna något. Skillnaderna kan bero på var på sträckan håll-
platserna är placerade. Hållplatsen där man uppmätt något ökade stopptider är place-
rad nästan mitt för en hållplats på motsatt sida och nära en korsning, vilket kan leda
till att andra faktorer än hållplatsen i sig fördröjer den studerade busslinjen. De håll-
platser där bussarna fått en minskad stopptid är placerade en bit ifrån hållplatsen på
motsatt sida och efter korsningen i respektive riktning.

Att vi i våra studier inte fått entydigt positiva resultat i minskade stopptider för bus-
sarna, beror troligen också på att busstrafiken är för omfattande på den studerade
gatan (cirka 800 bussar/dygn). Gatan är så smal vid klackhållplatserna att bussar som
inte behöver stanna så länge – eller inte alls – vid hållplatsen, tvingas stanna lika länge
som framförvarande buss. Eftersom det i högtrafik går i genomsnitt en buss per minut
är sannolikheten hög att detta inträffar.

Klackhållplatser drar ner tempot på trafiken. Medelhastigheterna på gatan har sjunkit
med cirka 5 %. Den försämrade framkomligheten för övrig trafik stämmer väl med
tidigare studier inom området. Det har också skett en omfördelning av fordonstrafik
som i våra studier är relativt stor; 35-40 % väljer andra vägar.

Klackens minskning av gatubredden gör att fler gående väljer att korsa gatan vid denna
punkt. I vårt fall ingick ett övergångsställe i klackens ena ända. Efter klackens tillkomst
valde 15 % fler gående att korsa vid sidan om övergångsstället, trots att gatubredden
även minskat vid övergångsstället. På övergångsstället ökade andelen bilister som stan-
nar för att släppa fram gående från 35 % till 62 %. För de gående som måste stanna
för bilister har den genomsnittliga väntetiden halverats. Framkomligheten för gående
får därmed anses ha ökat efter ombyggnaden.

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsmässigt kan åtgärden sägas vara neutral. Vissa risker minskar och an-
dra ökar. Den smalare sektionen minskar hastigheterna och därmed allvarlighetsgraden
i uppkomna incidenter. Samtidigt har utformningen lett till att fotgängarna korsar ga-
tan mer spritt, vilket också påvisats i andra studier. Detta har också lett till att antalet
uppkomna incidenter med fotgängare ökat. Omkörningar av bussar vid hållplatserna
är också ett beteende som ökat antalet incidenter. För passagerarna i bussarna blir

Klackhållplats
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resan dock säkrare eftersom bussarnas krängningar minskar. Inga personskadeolyckor
som har samband med hållplatsen har registrerats.

Cykeltrafiken förbi en klackhållplats är ett problem. Om det inte finns utrymme för en
cyklist att köra om en buss vid hållplatsen utan att komma över i motriktat körfält, bör
en alternativ cykelbana erbjudas. Våra studier visar att cyklisterna sällan väntar bakom
en buss som står stilla, utan de försöker av förklarliga skäl ta sig förbi, och utsätter sig
därmed ofta för stora risker.

Attityder och åsikter
Bussresenärerna har i vår undersökning inte visat någon större entusiasm för klack-
hållplatserna. Detta kan bero på att den studerade hållplatsen inte är så tydlig som
normala klackhållplatser. Men även om bussresenärerna inte tycker att hållplatserna
blivit bättre anser de flesta att de blivit säkrare. Busschaufförer känner sig dock stres-
sade av att de stoppar upp trafiken när de står på hållplats, eftersom det ibland före-
kommer riskfyllda omkörningar av bussen.

Med hänsyn till den kunskap som idag föreligger om klackhållplatser, rekommenderar
vi att sådan anläggs som standard i tätortstrafiken. Undantag från denna generella
rekommendation bör dock övervägas i följande fall:

Gatan trafikeras av mer än 5000 fordon/dygn, samtidigt som bilister inte
kan passera bussar utan att komma över i motsatt körfält.

Den normala normala hållplatstiden överskrider 30 sekunder samtidigt
som gatan har mycket trafik och bilister inte kan passera bussar utan att
komma över i motsatt körfält.

Cykeltrafiken är omfattande samtidigt som cyklister inte kan passera bus-
sar utan att komma över i motsatt körfält.

Hållplatsen ligger i brant lutning samtidigt som bilister inte kan passera
bussar utan att komma över i motsatt körfält.

Våra och andras studier visar att avsmalningen av gatan vid klackhållplatser utnyttjas
av de gående som en attraktiv korsningspunkt. Det är därför lämpligt att samordna
dessa hållplatser med övergångsställen.

Klackhållplats
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Timglashållplats

Timglashållplatsen är utformad med avsmalningar på båda sidor av vägen. Då bussen
stannar på hållplatsen måste alltså fordon i båda riktningar stanna. Inga studier av
timglashållplatsers effekt har tidigare gjorts.

Nya undersökningar
När det gäller timglashållplatser finns inga förestudier att jämföra med. Den timglas-
hållplats som studerats på Västra Bräckevägen i Göteborg anlades då vägen byggdes
om från hårt trafikerad fyrfilig genomfartsled till en 50/30-gata 1999. Merparten av
trafiken förflyttades till den nybyggda Lundbytunneln. Timglashållplatsen är utformad
så att körbanan smalnas av från 6.5 m till 3.5 m på hållplatsområdet, vilket gör att
ingen kan köra om bussen vid hållplats. Två fordon kan inte heller mötas på hållplat-
sen utan ett måste lämna företräde. Det finns inga skyltar som talar om vilket fordon
som ska lämna företräde.

Framkomlighet
Vi kan konstatera att även om biltrafiken får en liten fördröjning är kapaciteten god.
Enligt de kapacitetsberäkningar som gjorts skulle denna typ av timglashållplats klara
en belastning på ca 40 bussar/h och 650 fordon/h. Idag är trafiken 12 bussar/h och 240
fordon/h och ett köande fordon får i genomsnitt vänta 8,5 sekunder vid hållplatsen.
Den sammanlagda fördröjningen är 2 sekunder per passerande fordon.

Den timglashållplats vi studerat saknar helt företrädesregler. Här gäller regeln att den
som först kommer till hållplatsen kör först. Under våra studier uppkom samtidiga
möten vid 250 tillfällen. Vid två av dessa, färre än en procent, kunde trafikanterna inte
komma överens innan båda var ”inne i timglaset”, vilket resulterade i att en av dem
fick backa. Den lilla andelen incidenter av denna typ tyder på att trafikanterna på ett
bra sätt löser mötesproblemet i timglashållplatsen själva.

Trafiksäkerhet
Busshållplatser är riskfyllda platser. Flera undersökningar visar att en stor andel olyckor
med fotgängare inblandade sker vid hållplatser. Timglashållplatsen är en typ av lösning
som tagits fram för att göra området kring busshållplatsen trafiksäkrare. Genom att
timglashållplatser omöjliggör omkörningar av bussarna ökar trafiksäkerheten, fram-

Timglashållplats på Västra Bräckevä-
gen i Göteborg. Foto: Trivector
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Med hänsyn till den kunskap som idag föreligger om timglashållplats, rekommenderar
vi att dessa används där trafiksäkerheten kring hållplatsen prioriteras högt. Undantag
bör övervägas i följande fall:

Gatan trafikeras av mer än 6000 fordon/dygn och busstrafiken samtidigt
överstiger 40 fordon/timme.

Busstrafiken är omfattande i båda riktningarna.

Trafiken är omfattande och bussarnas normala hållplatstid överstiger 30
sekunder.

Det innebär två timglashållplatser efter varandra.

Hållplatsen ligger i brant lutning.

Att vi i våra rekommendationer accepterar något högre trafikmängder med timglas-
hållplatser än klackhållplats beror på bilisternas benägenhet att köra om bussarna vid
klackhållplatser. Denna risk förekommer inte vid timglashållplatser.

Våra och andras studier visar att avsmalningen av gatan vid timglashållplatser utnytt-
jas av de gående som en attraktiv korsningspunkt. Det är därför lämpligt att samordna
dessa hållplatser med övergångsställen.

Timglashållplats

för allt för passagerarna. De boende i hållplatsens närområde är också mycket positiva
till utformningen och tycker att hållplatsen är säker. Liksom för klackhållplatserna
verkar många gående dra nytta av den avsmalnade delen vid timglashållplasten när de
korsar gatan. Detta kan naturligtvis utgöra en risk, men inga konflikter har registrerats
under den studerade tiden och inga olyckor har heller förekommit.

Ett riskfyllt beteende som noterats är att bilister ibland ökar hastigheten en bit före
hållplatsen för att komma före en mötande bilist. Ett annat är att förare på tvåhjuliga
fordon kan försöka ta sig förbi stillastående bussar vid hållplatsen, vilket kan innebära
stora risker om bussen samtidigt startar för att lämna hållplatsen. Denna trafik, fram-
för allt cykel- och mopedtrafik, bör därför ges möjlighet att passera hållplatsen bakom
väntande passagerare.

Om man lägger flera timglashållplatser efter varandra kan det finnas risk att bilister
gör chansartade omkörningar av bussarna mellan dessa hållplatser. Detta är en hypo-
tes som vi inte har verifierat. Men för att  vara på den säkra sidan bör en timglas-
hållplats följas av en hållplats där omkörning av bussen är möjlig. En annan hypotes är
att det kan vara riskfyllt att lägga timglashållplatser i branta lutningar.

Attityder och åsikter
Merparten av Bräckeborna är positiva till timglashållplatsen. De upplever hållplatsen
som säkrare än tidigare, och att det blivit enklare att korsa gatan på väg till/från håll-
platsen. De negativa åsikterna handlar om att hållplatsen medför köer för bilister och
att det lätt blir missförstånd om vem som ska lämna företräde.

Rekommendationer
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Prioriterat stråk
i blandtrafik
1997 genomförde Länstrafiken i Malmöhus län (numera Skånetrafiken) en rad studier
som visade att busstrafiken genom centrala Malmö hade problem med låga kör-
hastigheter och dålig regularitet. Länstrafiken bestämde sig tillsammans med gatukon-
toret för att bygga ett s.k. Citybusstråk. Förhoppningen var att lösa aktuella problem
och göra kollektivtrafiken mer attraktiv. En stor mängd bussar trafikerar stråket, då
främst de två gatorna Djäknegatan med en trafik på ca 350 bussar/dygn och Södra
Förstadsgatan med ca 800 bussar/dygn (regionbussar undantagna). Ganska snart for-
mulerades målet att minska körtiderna med 3-4 minuter under högtrafiktiderna på den
ca 3 km långa sträckan.

Tidigare studier
Dokumenterad kunskap kring effekterna av bussprioriterade stråk är mycket begrän-
sad. Det finns ett fåtal studier om enskilda åtgärder som ofta ingår i stråk, t ex klack-
hållplatser. Dessa resultat har vi redan tidigare behandlat i denna skrift. Vad vi kan
konstatera är att restidsreduktionerna på prioriterade sträckor enligt tidigare studier
varierar mellan 5-35 %. Hur trafiksäkerheten förändras beror på faktorer som till
exempel grad av separering, blandning av trafikantkategorier, beläggning, fysisk ut-
formning m m.

Nya undersökningar
Efter genomgång av olika möjliga åtgärder i Malmö utkristalliserades en lösning där
radikala förändringar skulle genomföras på åtminstone halva det 3 km långa stråket
genom staden. Projektet fick namnet Citybusstråket och är en av få helhetslösningar
för att prioritera busstrafiken på en sträcka med mycket övrig trafik.

Den planerade insatsen låg väl i linje med detta forskningsprojekts syfte. Därför kom
en samfinansiering av utvärderingen till stånd med Skånetrafiken och Malmö Gatu-
kontor. Föremätningar genomfördes under hösten 1998 och våren 1999. Ombyggna-
den stod klar hösten 1999 och eftermätningarna kunde genomföras under våren 2000.
Mätningarna bestod av videofilmning och manuella konfliktstudier med efterföljande
analyser, samt attitydundersökningar bland trafikanter, busschaufförer och näringsid-
kare.

Efter att ha övervägt flera åtgärder beslutade man sig för två huvudlösningar: buss-
körfält längs Djäknegatan och smalare körbanor med klackhållplatser på Södra Förstads-
gatan. Tillsammans med mer effektiva trafiksignaler, varav en togs bort, skulle detta
kunna ge stora tidsvinster för kollektivtrafiken. Det innebar att åtgärder till slut ge-
nomfördes utmed 1,5 km av den 3 km långa sträckan.

Ombyggnaden av gatorna till ”Citybusstråket” ger upphov till en mängd frågeställ-
ningar av stort samhällsintresse. De viktigaste, som vi bl a försökt besvara i utred-
ningen är följande:
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� Vilka tidsvinster kan uppnås för busstrafiken?
� Hur påverkas resandet med kollektivtrafik?
� Hur påverkas övriga trafikanter?
� Vad tycker berörda trafikantgrupper och näringsidkare?
� Vilka effekter har ombyggnaderna på trafiksäkerheten?
� Är satsningen samhällekonomiskt lönsam?

Framkomlighet
Det är framför allt två åtgärder på stråket som förbättrat framkomligheten för buss-
trafiken. Slopandet av trafiksignalen i en av korsningarna har i högtrafik inneburit en
minskad körtid på i genomsnitt 30 sekunder för bussarna i en av körriktningarna.
Införandet av busskörfält har ytterligare reducerat körtiderna med ca 50 sekunder per
buss under högtrafiktid (klockan 15-18) i samma riktning. I övrigt har tidsvinster och
tidsförluster för busstrafiken utefter stråket i stort sett tagit ut varandra.

Det stora antalet bussar utmed stråket är en bidragande faktor till att körtidsvinsterna
begränsats. Med den nya utformningen hindrar bussarna varandra i större utsträck-
ning än tidigare. Bussarna får ofta vänta på framförvarande bussar vid flera hållplatser,
trots att de kanske inte behövt stanna själva. Andra bidragande orsaker är slarvigt
parkerade bilar som gör körbanan ännu smalare och cyklister i körbanan, vilka är
svåra att köra om.

Biltrafiken har minskat på såväl Djäknegatan som Södra Förstadsgatan, något som
också bidragit till bussarnas framkomlighet. På Djäknegatan är minskningen cirka 10-
15% och på Södra Förstadsgatan så stor som 35%. Trafikminskningen är naturlig
eftersom framkomligheten för bilar begränsats med framför allt smalare gatusektion
och upphöjda korsningar. Bilisternas reducerade framkomlighet kan uppskattas ligga
kring 10%.

Prioriterat stråk

Norra delen av ”Djäknegatan”, dvs.
Mäster Nilsgatan norr om Själbod-
gatan, efter ombyggnad.
Foto: Trivector
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Norra delen av ”Djäknegatan”, dvs.
Mäster Nilsgatan norr om Själbod-
gatan, före ombyggnad.
Foto: Bertil Lindahl



Det är tydligt att denna typ av ombyggnad i sin helhet gynnar fotgängarnas framkom-
lighet. En anledning är förstås att antalet motorfordon minskar, men fordonsförarna
stannar också i större utsträckning för de gående som vill korsa. Ombyggnaden, sma-
lare passagesträcka och mittremsa, gör att de gående korsar gatan på fler platser än
tidigare.

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten har inte direkt förbättrats genom ombyggnaden, trots att fordons-
hastigheterna på de flesta ställena sjunkit med ca 10 %. Fotgängarna tycks ta något
större risker i och med att det känns enklare att korsa gatorna efter ombyggnaden. Den
minskade biltrafiken bidrar nog också till detta. Cyklisterna blir mer trängda vid om-
körningarna och bilisterna vet ej riktigt vilka företrädesregler som gäller i korsningar-
na, vilket skapar onödiga risksituationer. Riskerna för svåra personskador tycks dock
minska men inte risken för lindriga skadefall. Omkörningar av buss vid klackhållplat-
ser är ett av de nya riskfyllda beteendena. Riskfyllda omkörningar av bussar görs av
alla fordonsslag, även cyklister. Ibland företas omkörningar av flera bussar samtidigt.

Attityder och åsikter
Djäknegatan
Attitydundersökningen visar att ombyggnaden av Djäknegatan uppskattas av en stor
majoritet av trafikanter, busschaufförer och affärsinnehavare. Allra mest positiva är de
gående, busschaufförer och affärsinnehavarna. Bland bilisterna finns den största ande-
len negativa, men det är ändå över hälften som tycker ombyggnaden är bra.

De flesta busschaufförerna anser att framkomligheten har förbättrats, åtminstone i
den ena riktningen. Chaufförernas kritik gäller främst olika detaljutformningar och
bristfällig skyltning. Affärsinnehavarna tycker att Djäknegatan har blivit en trevlig af-
färsgata och hoppas och tror att ombyggnaden kan göra gatan attraktivare. Deras
kritik är att antalet parkeringsplatser skulle vara fler, samt att det finns för lite ”grönt”
(träd, buskar etc).

Prioriterat stråk

Södra Förstadsgatan söder om
Möllevångsgatan, före ombyggnad.
Foto: Bertil Lindahl
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Södra Förstadsgatan, söder om
Möllevångsgatan, efter ombygg-
nad. Foto: Bertil Lindahl



Södra Förstadsgatan
Resultaten från attitydundersökningen för Södra Förstadsgatan ger en mer splittrad
bild. Nästan samtliga busschaufförer och ungefär hälften av cyklisterna och bilisterna
är missnöjda med gatans nya utformning. Bland de gående finns mycket få negativa
synpunkter, likaså bland bussresenärerna. Det är ungefär lika många affärsinnehavare
som är positiva som negativa.

Busschaufförernas kritik gäller främst att framkomligheten har försämrats eftersom
gatan blivit allt för smal. De menar att när det blir totalstopp på grund av att två bussar
möts vid hållplatserna, uppstår stor irritation hos andra trafikanter. Detta leder till
riskfyllda situationer, då vissa fordon försöker köra om, trots att det inte borde gå.

Affärsinnehavarna tillfrågades också om deras omsättning hade påverkats under res-
pektive efter ombyggnaden. Svaren visar överlag att omsättningen av förklarliga skäl
hade minskat under byggtiden, men att den efter att ombyggnaden var klar, var i sam-
ma nivå som tidigare. Flera affärer kunde dessutom visa att omsättningen ökat efter
ombyggnaden.

Prioriterat stråk

För att uppnå det ursprungliga målet om att korta körtiderna med 3-4 minuter på det
ca 3 km långa stråket skulle det ha krävts bussgata utefter i stort sett hela dess längd.
Detta var inte möjligt att genomföra med hänsyn till alla andra krav som ställs på dessa
gators funktion. Det slutliga förslaget var en kompromiss.

Ombyggnaderna av de båda gatorna har kostat ca 15 Mkr. Det är svårt att uttala sig
om huruvida detta är en samhällsekonomiskt lönsam investering. Djäknegatans om-
byggnad för 5,5 Mkr är förmodligen en lönsam investering rent trafikekonomiskt.
Investeringen på Södra Förstadsgatan kan nog endast bedömas vara lönsam om man
även tillgodoräknar sig andra faktorer som ökad trivsel, förhöjda värden på fastighe-
terna, omsättningsökningar i affärerna m m.

Med utgångspunkt från våra studier kan vi göra följande rekommendationer vid byg-
gande av centralt belägna busstråk:

Försök separera övrig trafik från busstrafiken så långt möjligt

Försök reducera antalet trafiksignaler om stråket är en huvudled

Inför signalprioritering för busstrafiken där stråket korsar huvudled

Inför klackhållplatser, men inte där bussarna har behov av att komma för-
bi varandra

Förekommer cykeltrafik i mer än ringa omfattning på gatan, bör bussarna
ha möjlighet att köra om cyklister utan att behöva inkräkta på motsatt
körfält

Gör parkeringsfickor utmed gatan stora till ytan så att manövertiden för
bilisterna kan bli kort (cirka 2,5 meter breda)

Utforma tydliga passageställen för fotgängarna, gärna med markerat över-
gångsställe, så att en bra kanalisering av fotgängarna åstadkoms

Se till att distributionstrafiken har goda möjlighet att stanna för på- och
avlastning utan att hindra bussarna.

Rekommendationer
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Slutsatser och kommentarer
Om man ska arbeta för att fler åker kollektivt i stället för i egen bil, så krävs att åtgärder
för att prioritera busstrafikens framkomlighet genomförs. Om inte skillnaderna i restid
utjämnas blir inte heller kollektivtrafiken ett konkurrenskraftigt alternativ. Helst ska det
gå fortare med kollektivt resande. Många av de bussprioriterande åtgärder som genom-
förs innebär att framkomligheten för bussarna förbättras på bekostnad av försämringar
för andra trafikanter, framför allt då för bilisterna. Det finns givetvis gränser för hur långt
man bör gå i varje enskilt fall, men det är rimligt att genomföra åtgärder redan nu, där den
totala tidsvinsten för trafikanterna överstiger noll, d v s att busstrafikanterna tillsammans
sparar mer tid än vad bilisterna tillsammans förlorar.

Fler bussgator bör byggas i våra tätorter. Där nya bostadsområden planeras bör bussgator
vara en självklar utgångspunkt. Inte minst eftersom våra undersökningar visar att folk i
allmänhet har en positiv attityd till bussgator, framför allt när de finns där från början.
Genom dialog med berörda kan lösningar med bussgata i många fall komma till stånd
även i befintliga områden.

Cirkulationsplatser är generellt en trafiksäker korsningsutformning. Farhågor för försäm-
rad framkomlighet och bekvämlighet kan lösas genom att låta bussarna passera på egen
bana genom cirkulationsplatsens rondell. Lösningen är ovanlig, men enligt våra studier
helt rekommendabel. Vissa förutsättningar krävs dock. Alla övrig trafik bör t ex separeras
med signal vid bussarnas passage om säkerheten ska bli tillfredsställande.

Klackhållplatser bör kunna rekommenderas som standard i tätortsmiljöer. Det finns gi-
vetvis omständigheter där de negativa effekterna överväger de positiva, men dessa har vi
försökt definiera i rapporten. Det är viktigt att fordonshastigheterna är låga kring just
hållplatserna, eftersom olycksriskerna där är särskilt stora. Timglashållplatser kan vara
ett alternativ där riskerna är stora eller upplevs som oacceptabla. Trots att all annan mo-
torfordonstrafik står stilla när passagerarna går av och på bussen, så är den extra fördröj-
ningen som drabbar bilister mycket liten. Åtgärden är tänkbar även på relativt trafikerade
gator. Det tycks finnas stor förståelse för denna åtgärd, i alla fall i Göteborg.

I de centrala och halvcentrala delarna av en tätort samlas olika busslinjer på samma gator
och bildar stråk. Här ger bussprioriterande åtgärder bäst effekt eftersom det är så många
bussar som får del av förbättringarna. Men samtidigt är det här som utmaningen är som
störst. I denna miljö påverkar åtgärderna så mycket annat, inte bara trafikanterna. Här är
det svårt att genomföra radikala lösningar. Malmöstudien gav många svar. Det går t ex att
få in ett busskörfält i mitten av en relativt smal gata. Det var denna åtgärd som gav den
största framkomlighetseffekten på hela stråket. De befarade trafiksäkerhetsproblemen med
lösningen uteblev. Det fanns exempelvis farhågor att bussarna i busskörfältet skulle utgö-
ra en fara för korsande fotgängare om bussarna körde om andra fordon i det parallella
körfältet. Tack vare utformningen flöt trafiken lugnt i dessa korsningspunkter. Även bus-
sarna körde sakta, och de befarade riskerna kunde inte observeras.

Man bör inte göra körbanorna för smala på stråk där cyklister cyklar i körbanan och där
den motriktade trafiken kan vara omfattande. Att inte kunna passera en cyklist med bus-
sen minskar framkomligheten och samtidigt ökar olycksrisken för cyklisterna. En annan
detalj vi fann var att parkeringsplatserna i parkeringsfickorna utmed busstråken bör vara
väl tilltagna i djup och längd. Det gäller att parkeringen kan ske snabbt och smidigt så att
bilisterna inte utgör ett hinder i onödan. Distributionsfordonen bör också ha gott om
ställen att stanna på utan att komma i vägen. En genomgående reflektion man gör när
effekterna av olika åtgärder studerats på det sätt som gjorts i denna undersökning, är att
detaljerna i varje lösning har stor betydelse för utfallet. Det är viktigt att ha detta i åtanke
när man ska utforma olika bussprioriterande åtgärder. Det går då att samtidigt uppnå bra
framkomlighet och hög trafiksäkerhet.

Bussgator

Cirkulations-
platser

Hållplatser

Stråk

Detaljerna
viktiga
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