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SAMMANFATTNING 
Under hösten 2007 har försöket med att framföra 4-axliga, 2-ledade ledbussar med en längd av 24 
meter inom Göteborgs kommun utvärderats. Olika grupper av aktörer har engagerats i projektet. 
Representanter från trafikhuvudmannen, entreprenören och väghållaren har deltagit i arbetet. Även en 
busschaufför och resenärer har intervjuats.  
 
Denna rapport syftar till att i ett första steg tillvara erfarenheter och ge ett kunskapsunderlag till 
väghållningsmyndigheten om de nya fordonens funktionalitet och acceptans hos 
kollektivtrafikresenärerna. Många av synpunkterna som inkommit under arbetets gång är positiva då 
de flesta tillfrågade är glada att det gjorts något för att förbättra kapaciteten och minska trängseln 
ombord på bussarna. Däremot har en del synpunkter från resenärerna inkommit gällande fordonens 
stabilitet och komfort. Exempel på synpunkter är att det på enledade bussar är lättare att medföra 
barnvagn och att de även upplevs som stabilare. Det ska dock nämnas att helhetsintrycket är att 
bussarna mottagits positivt och hos förarna finns förtroendet att den avancerade tekniken i de nya 
fordonen kan höja trafiksäkerheten. En slutsats av försöket är att tvåledsbussarna fungerar bra i 
tätortsmiljö. En annan slutsats är att bussarna bör utredas vidare med avseende på passagerarnas 
upplevelse av åkkomfort.   

1.1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
I april 2005 inkom Göteborgs Stad Trafikkontoret med en framställan till Vägverket i vilken de 
ansökte om att inom kommunen få införa nya bussar som är längre än vad som sedan den 1 juli 2004 
är tillåtet. I framställan anförde Trafikkontoret att ansökan avsåg ”framförande av 4-axliga, 2-ledade 
ledbussar med en längd av max 25 meter och bruttovikt om max 35 ton på gator och allmänna vägar 
inom Göteborgs kommun under perioden 2005-09-01—2015-08-31. Tidsperiodens längd är betingad 
av fordonens ekonomiska livslängd.”  
 
Anledningen till Trafikkontorets framställan var att sedan Göteborgs första stombusslinje (linje 16 
Högsbohöjd – Eketrägatan) inrättades år 2003 har antalet resande på linjen ständigt ökat och 
turtätheten var upptill var tredje minut med ledbuss. Det stora antalet fordon medförde både 
kapacitetsproblem vid hållplatser, negativ miljöpåverkan och höga driftkostnader. För att minska dessa 
olägenheter ville Göteborgs Stad Trafikkontoret och Västtrafik AB i trafik använda ledbussar med 
högre passagerarkapacitet.  
 
Med stöd av 4 kap. 12 och 17 b §§ trafikförordningen (1998:1276) föreskrev Vägverket att Göteborgs 
kommun under perioden 1 november 2005 till oktober 2015 får framföra 2-ledade ledbussar med 
högre passagerarkapacitet för färd inom Göteborgs kommun (VVFS 2005:103).  Föreskriften är dock 
förenad med sådana villkor att trafiksäkerheten inte äventyras. En tvåledsbuss får inte framföras på 
andra vägar än enskilda om fordonet är längre än 25,0 meter (4 § VVFS 2005:103) och en tvåledsbuss 
ska dessutom uppfylla de vändningskrav som anges i Vägverkets föreskrift (VVFS 2004: 141) om 
vändningskrav för bussar med eller utan därtill kopplade fordon.  
 
De första fordonen togs i drift i februari 2006. Fältförsöket genomfördes till en början med fyra bussar, 
men ytterligare sju tvåledsbussar tas i trafik under november och december 2007. För att ta tillvara på 
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erfarenheterna från det pågående projektet i Göteborgs kommun genomfördes en utvärdering under 
hösten 2007.  

1.2 Syfte och mål  
Sedan Göteborgs Stad fick sin framställan beviljad har fler kommuner uttryckt intresse för att få 
framföra 2-ledade ledbussar som har en utökad passagerarkapacitet och är längre än vad 
trafikförordningen tillåter. För att få underlag för fortsatt trafik med tvåledsbussar har en utvärdering 
av försöksverksamheten genomförts. Syftet har varit att skapa ett tillräckligt kunskapsunderlag för att 
Vägverket ska kunna ta ställning till om det är lämpligt att införa ett fortvarighetstillstånd nationellt av 
den tillfälliga föreskriften. Med andra ord kan nästa steg komma att bli att utreda förutsättningarna för 
att föreslå en lagändring av trafikförordningen, istället för att Vägverket ska bevilja tillfälliga 
föreskrifter till kommuner som önskar bedriva kollektivtrafik med fordon som överskrider gällande 
längd- och viktbestämmelser. Det fortsatta arbetet blir i så fall ett nytt projekt. 
 
Det är viktigt att ta till vara på den samlade erfarenheten av hur tvåledsbussarna fungerar i trafik. För 
att uppfylla syftet har faktorer som drift och underhåll, funktionalitet och behov, tillgängligheten för 
kollektivtrafiken samt trafiksäkerhet och miljö studerats. Alla aktörsgrupper som på ett eller annat sätt 
är involverade i fordonens funktionalitet och drift har deltagit i utvärderingen: förare, trafikhuvudman, 
väghållare, passagerare och entreprenör.  

1.3 Metod för utvärdering  
För att utvärdera fordonens funktionalitet har en kvalitativ metod med olika delmoment tillämpats. 
Först och främst har en genomgång gjort av den information som finns tillgänglig gällande 
försöksverksamheten i Göteborg. Även de lagar och föreskrifter som har en inverkan på projektet har 
beaktats. Därefter har berörda aktörer kallats till en gemensam överläggning eftersom en mycket viktig 
del i projektet har varit att samla in och utvärdera information och synpunkter kring användningen av 
fordonen. Ett diskussionsunderlag med frågor skickades ut i förväg så att respektive aktörsgrupp 
kunde förbereda sig innan mötet. Resenärernas synpunkter har tillvaratagits genom en 
ombordundersökning med förbestämda frågor. Passagerarundersökningen har genomförts av en extern 
konsult, men intervjuguiden har utformats i samråd med Vägverkets marknadsanalytiker. 
Avslutningsvis har insamlad information sammanställts och analyserats. Arbetsmetoden konkretiseras 
ytterligare i kapitel 3.2. 

1.4 Projektgruppen 
Arbetet har utförts av Vägverket och projektgruppen utgjordes av Anders Lundqvist (projektansvarig), 
Leila Kekkonen (utredare) och Åsa Nilsson (marknadsanalytiker), samtliga vid Vägverket Borlänge. 
Utöver projektgruppen har representanter från Göteborg Stad Trafikkontoret och Västtrafik AB 
medverkat och bidragit med lokala kunskaper. Göteborgs Spårvägar har bidragit med värdefulla 
synpunkter från drift och förarperspektivet. Dessutom har en separat ombordundersökning genomförts 
för att tillvarata resenärernas synpunkter.  Utredaren har haft sammanträde i Göteborg med företrädare 
för Göteborg Stad Trafikkontoret, Västtrafik AB och Göteborgs Spårvägar.  
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2 LAGSTIFTNING OCH STYRANDE DOKUMENT 
2.1 EG-direktiv 
Bestämmelserna om bussars längd är EU-gemensamma för såväl internationell trafik som för nationell 
trafik. Grunden till trafikförordningens längdbestämmelser för bussar finns i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/7/EG daterad 18 februari 2002 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största 
tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik 
för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (EGT L 67, 9.3.2002, s.47). Enligt artikel 1.3 i 
det ändrade direktivet 96/53/EG ska direktivet inte tillämpas på ledbussar som har mer än en ledad 
sektion. Direktivet har således lämnat möjligheten öppen för medlemsländerna att tillåta längre 
flerledsbussar än 18,75 meter. 

2.2 Bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) m.m. 
I 4 kap. 12§ trafikförordningen finns viktbestämmelser för motordrivna fordon eller därtill kopplade 
fordon. Enligt bilaga 1 till förordningen får bruttovikten för en ledbuss med tre axlar inte överstiga 28 
ton och för ett motordrivet fordon med fyra eller flera axlar inte överstiga 31 ton (eller i vissa fall 32 
ton). Vidare definierar 4 kap. 17 a § trafikförordningen gällande längdbestämmelser för bussar. 
Sistnämnda paragraf fastslår också att fordonen måste uppfylla de vändningskrav som Vägverket 
föreskriver. Vändningskraven, som återfinns i Vägverkets föreskrift (VVFS 2004: 141) om 
vändningskrav för bussar med eller utan därtill kopplade fordon, innebär bl.a. att varje buss med eller 
utan ett därtill kopplat fordon som är i rörelse måste kunna vända inom en cirkelring som har en yttre 
radie på 12,5 meter och en inre radie på 5,3 meter.  

2.3 Vägverkets föreskrifter 
Vägverket får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg får föras trots att 
viktbestämmelserna överskrids; se 4 kap. 12§ trafikförordningen (1998:1276). Vägverket får även 
enligt 4 kap. 17 b § trafikförordningen bland annat föreskriva att fordon eller fordonståg får föras trots 
att de längder som anges i 4 kap. 17 a § (längder för bussar) överskrids. Föreskrifterna ska dock vara 
förenade med sådana villkor att trafiksäkerheten inte äventyras. Med stöd av ovannämnda lagrum har 
Vägverket föreskrivit att 2-ledade ledbussar som överskrider gällande längd- och viktbestämmelser i 
trafikförordningen får användas för färd inom Göteborgs kommun (VVFS 2005:103).   

2.4 Nationella mål och transportpolitiska mål  
Regeringen har givit Vägverket i uppdrag att sköta det statliga vägnätet och ta ett övergripande ansvar 
för vägtrafiken. Inriktningen för arbetet har fastslagits i ett övergripande transportpolitiskt mål och sex 
delmål. Riksdagen har beslutat att det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige är att 
”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet”. Med ”långsiktigt hållbar” avses såväl ekologiskt och 
ekonomiskt som socialt och kulturellt hållbar.  Det övergripande transportpolitiska målet är nedbrutet i 
sex delmål som knyter an till mål inom andra politikområden: 

• Ett tillgängligt transportsystem 
• En hög transportkvalitet 
• En säker trafik 
• En god miljö 
• Positiv regional utveckling 
• Ett jämställt transportsystem 
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Vägverket har ett sektorsansvar för kollektivtrafiken som är en del av den grundläggande 
samhällsservicen. I regleringsbrevet som styr Vägverkets verksamhet fastslås att Vägverket ska arbeta 
på ett sådant sätt att andelen kollektivtrafikresenärer ska öka. Samma gäller för åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten samt att förbättra miljön.  
 
Vägverket gör den strategiska planeringen av vägtransportsystemet på nationell nivå medan 
länsplanerna för regional transportinfrastruktur upprättas och fastställs av länsstyrelserna eller de 
regionala samverkansorganen. De innehåller bl.a. investeringar på det regionala vägnätet samt 
statsbidrag till kollektivtrafikanläggningar, miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala 
vägnätet. Göteborgsregionens långsiktiga målsättning är att till år 2020 ska antalet 
kollektivtrafikresenärer öka från 450 000 till 1 000 000.  

3. UTVÄRDERINGEN AV TVÅLEDSBUSSARNA  
3.1 Utformning av fordonen och linjesträckning 
Tvåledsbussarna är i omlopp på stombuss 16 (Högsbohöjd- City- Eketrägatan) och sedan slutet av 
augusti 2007 går de i trafik från ändhållplatserna vilket är en sträcka om cirka 10 kilometer åt vardera 
riktningen från Göteborgs centrum. Majoriteten av resenärerna är skolelever och personer som reser 
till och från arbetsplatsen. Turtätheten på sträckan är hög och bussarna avgår med 2,5 minuters 
intervall i centrum. 
 
Fordonen har sju dörrar och passagerarkapaciteten är 165 resenärer varav 55 sittande och 110 stående. 
Med en rullstol ombord blir kapaciteten 55 sittande och 109 stående. Enligt Volvo som tillverkar 
bussarna kan fordonen registreras för totalt 200 passagerare. Vidare är tvåledsbussarna utrustade med 
avstigningskameror för att ge föraren uppsikt över av- och påstigande resenärer och bussarna ska även 
få övervakningskameror installerade.  Det föreligger en del skillnader i utformning mellan de fyra 
tvåledsbussar som togs i drift inledningsvis och de sju bussar som levererats under hösten 2007. De 
senast beställda fordonen har:  

• Dubbeldörr fram  
• Euro 5 incentiv (de första fordonen har Euro 3) 
• Lägre podester och lättare att stiga upp på sittplatserna samt lägre golv 
• Bakaxeln går att låsa vid backning 

3.2 Arbetsmetodik och avgränsning 
I september sammankallade Vägverket till en gruppdiskussion där berörda aktörer närvarade. 
Representanter för drift och underhåll av vägar och hållplatser, bussförare, trafikhuvudmannen samt 
ett urval av de kollektivtrafikresenärer som nyttjar bussarna har deltagit i diskussioner eller intervjuats. 
Under den gemensamma överläggningen ställdes frågor till aktörerna utifrån diskussionsunderlaget 
och de åsikter som framkom har varit mycket betydelsefulla i utvärderingen och analysen av försöket. 
Utifrån sina upplevelser fick deltagarna beskriva fordonens funktionalitet, framkomlighet, samt 
behovet och nyttan. De svarade även på frågor om fördelar respektive nackdelar med den nya 
fordonstypen.  Inriktningen på frågorna har preciserats efter respektive aktörs kunskapsområde. 
 
Antalet aspekter i utvärderingen har begränsats till endast de viktigaste. Utgångspunkten har varit att 
särskilt ta hänsyn till fordonens inverkan på trafiksäkerhet, framkomlighet samt miljö eftersom dessa 
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är parametrar som omfattas av de transportpolitiska målen. Vidare har utvärderingen och diskussionen 
koncentrerats till att utifrån kommunens framställan beakta måluppfyllelsen, dvs. om föreskriften 
lyckats reducera de problem som framfördes som skäl till kommunens framställan. Göteborg Stad 
Trafikkontoret önskade undantag från trafikförordningen (1998:1276) för att minska 
kapacitetsproblem vid hållplatser, minska negativ miljöpåverkan samt för att minska höga 
driftkostnader. 

4. SYNPUNKTER FRÅN BERÖRDA AKTÖRER 
4.1 Busschauffören 
Vid mötet närvarade en representant från förarsidan. Han var en av de första chaufförerna som började 
köra tvåledsbussarna när de togs i trafik för snart två år sedan. Föraren svarade på frågor om hur 
bussarna fungerar med hänsyn till hela sin längd, hur de fungerar i trafiken, hur han upplever fordonen 
ur trafiksäkerhetssynpunkt samt hur förarna värderar den genomförda åtgärden. Mer specifikt 
behandlades frågor om fordonets övergripande funktion, dess följsamhet, hur resenärer uttryckt sig om 
tvåledsbussarna, hur fordonet fungerar vid placering vid hållplats, hur han upplever 
passagerarkontakten och vad som krävs av föraren.  
 
Chauffören upplever många fördelar med den nya fordonstypen. Bussarna är smidigare att köra, de 
rymmer fler resenärer, är bra ur miljösynpunkt och mekaniskt krånglar de inte mycket. Trots att 
fordonen är längre, större och tyngre än andra ledbussar anser föraren att de fungerar mycket bra i 
tätortsmiljö. Fordonen är dessutom bättre för passagerarna eftersom de slipper stå och vänta på nästa 
avgång. Föraren har fått positiva kommentarer av resenärerna att ”bussen rymmer mer, vi slipper vänta 
på nästa”. Vidare framförde föraren att han med tvåledsbussarna upplever att han har mer ansvar, 
vilket han anser vara psykiskt bra och utvecklande. 
 
Den tillfrågade chauffören tycker att det körtekniskt är smidigare att köra 24-metersbussarna än 18-
metersbussarna. Bussen upplevs som stabilare och föraren säger att det ”känns som att köra ett tåg”. 
Tvåledsbussen har en styrande sista axel, men chauffören betonar att det viktigaste är att ha uppsikt på 
den tredje axeln eftersom den sista enbart följer efter i samma spår. Mottot förarna fått är ”Tänk 18 
meter, men kör 24”.  
 
Tillverkaren har haft en körutbildning för förarna med anledning av den nya fordonstypen och 
chaufförer som inte genomgått utbildningen får inte köra tvåledsbussarna. Kursen inleds med en 
genomgång av de tekniska aspekterna och därefter fordonets köregenskaper. Vidare behandlas bl.a. att 
planera körningen och att placera bussen rätt vid hållplatser och andra trånga utrymmen. 
Utbildningens längd anpassas till varje förares individuella behov. Den kan således pågå allt från fyra 
timmar som är ett minimum upp till en hel dag, men vanligast förekommande är ett pass om fyra 
timmar. Chauffören som deltog i mötet hade i sin tur haft vidareutbildning med andra förare.   
 
När det gäller trafiksäkerhetsaspekten anser föraren att tvåledsbussarna är bättre än andra bussar, 
eftersom de har extra utrustning när det gäller säkerhet. Det faktum att bussen är utrustad med 
avstigningskameror har inneburit att föraren har bättre uppsikt över av- och påstigande resenärer och 
att klämrisken minskas jämfört med 18-metersbussarna som endast är utrustade med backkameror. 
Vidare är fordonen utrustade med utvändig elektrisk backspegel som visar vänster och högersida 
utvändigt längs med bussen vilket gör det enkelt att placera fordonet intill kanten på hållplatsen. Tack 
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vare att fordonen har avancerad teknisk utrustning med ett flertal kameror så har föraren mycket bra 
uppsikt såväl över resenärerna som utvändigt på fordonets placering i gaturummet i relation till staket, 
refuger mm. Dock har den tillfrågade chauffören uppfattningen att det fortfarande är problem när man 
ska köra ut från ett par hållplatsen (t.ex. Grönsakstorget) och att utrymmet inte anpassats för de längre 
och bredare fordonen. Staket och räcken begränsar utrymmet vilket medfört att det är mest slitage vid 
höger sida på bussarna.  
 
Ett problem som föraren påpekade är att han inte kan backa en längre sträcka med tvåledsbussarna 
utan hjälp. Fordonet börjar då kränga och gå i zickzack. För en rutinerad förare går det dock bra att 
backa upp till 10 meter även med de nya fordonen. Vidare framförde chauffören att tvåledsbussarna är 
tyngre vilket medför en starkare stöt i ryggen vid passage av farthinder (väggupp). Föraren upplever 
att detta är ett problem som endast föreligger vid passage av den äldre formen av farthinder, men inte 
vid den nyare formen som byggs idag.  
 
Med avseende på passagerarkontakten så är nackdelen med de fyra tvåledsbussar som togs i drift 
inledningsvis att de endast har en dörr längst fram, vilket medför att det blir kö när äldre resenärer ofta 
vill stämpla biljetten framtill i bussen hos chauffören.  För att minska problemet med köbildning har 
biljettautomaten vid föraren blivit borttagen och de sju fordon som beställts senare har fått en annan 
utformning med två dörrar längst fram.  

4.2 Väghållaren 
Frågorna till deltagarna från Trafikkontoret koncentrerades till att behandla vilka åtgärder som behövts 
för att anpassa den befintliga vägen och hållplatsen till en ny funktion, utifrån aspekten av teknisk och 
ekonomisk genomförbarhet. Diskussionen kretsade kring vilka investeringar som genomförts på det 
kommunala vägnätet, om hållplatser byggts ut för att längre bussar ska få plats, om räcken och refuger 
flyttats, om bussprioriteringar (signaler, bussgator m.m.) genomförts, om hur urvalet av gator som 
trafikeras av tvåledsbussarna skett samt vad kostnaderna blivit för de genomförda åtgärderna.  
 
Stombusslinjerna utgörs av linje 16, 17, 18 och 19. Det som skiljer stombussarna från andra 
stadstrafikbussar är en högre turtäthet, något färre hållplatser och snabbare på- och avstigning genom 
alla bussens dörrar precis som på spårvagnarna. På en del platser har stombussarna även ett särskilt 
körfält medan vanliga ledbussar kör med övrig trafik. Längre ut från centrum har dessutom en del 
hållplatser för stombussar dragits in för att öka snabbheten.  
 
Tvåledsbussarna trafikerar linje 16, men på grund av fordons- och omloppstekniska skäl provkördes 
bussarna på linje 17. Någon ombyggnation av hållplatserna för att anpassa dem till de längre fordonen 
behövdes inte på den sistnämnda linjesträckningen. I centrum använder tvåledsbussarna på många 
platser samma hållplatser som spårvagnarna.  
 
Längst sträckan för stombuss 16 har ett antal hållplatser varit för korta för tvåledsbussarna, vilket 
medfört att de fått förlängas. Andra åtgärder som genomförts är att vändslinga breddats, hållmärke, 
ledstråk, vägmärkespaket samt övergångsställe har flyttats. Se Bilaga 1 för en detaljerad förteckning 
över infrastrukturåtgärder. Endast ett fåtal hållplatser har behövt byggas om och 
infrastrukturåtgärderna blev färre än väghållaren räknat med. Ytterligare två hållplatser återstår att 
åtgärdas så den sammanlagda kostnaden för att anpassa stombuss 16 till de nya fordonen uppgår till 
cirka en miljon kronor. 
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4.3 Entreprenören 
Ansvarig entreprenör för stombuss 16 är Göteborgs Spårvägar. Härifrån har trafikplaneraren och 
driftområdeschefen deltagit i diskussionen för att delge sina erfarenheter. Vidare har den tekniska 
chefen konsulterats i efterhand för specifika fordonsfrågor. Utföraren fick besvara frågor om hur 
bussarna fungerar logistiskt för företaget, deras olycksinblandning, turtäthet och omlopp samt 
investerings- och driftkostnader. 
 
Det upphandlade avtalet för att köra stombusslinjerna 16 och 17 är till viss del gemensamt. 
Tillsammans trafikeras sträckorna av 36 bussar, 18 fordon är alltså knutna till respektive linje. 
Stombuss 16 har således ytterligare 14 fordon som trafikerar sträckan utöver de fyra tvåledsbussarna. 
11 fordon är i omlopp på linje 17 och 10 fordon är i omlopp på linje 16. Sammantaget är 21 bussar i 
omlopp vilket innebär att det finns utrymme för 15 fordon som kan gå i insattstrafik. När de sju nya 
bussarna tas i trafik är tanken att det ska vara 10 tvåledsbussar i omlopp på linje 16. En buss kommer 
således vara reserv och inte i det ordinarie omloppet.  Senaste beskedet från tillverkaren är att samtliga 
beställda tvåledsbussar kan komma i drift i början av december, vilket är en försening med drygt tre 
månader eftersom de skulle ha levererats i augusti. 
 
Det största behovet att nyttja tvåledsbussarna föreligger under högtrafik och på dagtid då resenärerna 
på linje 16 till största delen är skolelever och personer som reser till och från arbetsplatsen. De behövs 
av kapacitetsskäl inte på natten eller helger, men tendensen är ändå ökad användning av fordonen även 
på helgerna. Det är idag mindre förekommande, men kommer att öka i omfattning eftersom området 
som trafikeras av linjen expanderar mycket vilket i sin tur innebär att andelen nöjesresenärer kommer 
att öka. Tanken är som tidigare framförts att tvåledsbussarna ska trafikera hela det ordinarie omloppet 
på linje 16, men blir det kapacitetsproblem på andra stomlinjer så kan det bli aktuellt att fordonen sätts 
i trafik på andra linjesträckningar. Både linje 16 och 17 är belägna inom Göteborgs kommun och 
fordonen provkördes dessutom på linje 17 så de kan förekomma på hela den linjesträckningen.  
 
En gemensam ståndpunkt kring trafiksäkerhetsaspekten som framkommer under diskussionen är att ett 
färre antal fordon leder till högre trafiksäkerhet. Inte en trafikolycka har skett med de fyra bussar som 
varit i drift sedan februari 2006. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att tvåledsbussarna gått mindre 
i trafik än andra bussar och mer i bara insatstrafik. Aktörerna är överens om att det är svårt att innan 
årsskiftet uttala sig om en jämförelse mellan 18- och 24-metersbussarna ur trafiksäkerhetssynpunkt 
eftersom så få fordon varit i trafik under en längre tid och leveransen av de sju senast beställda 
fordonen försenats. Sannolikhetsmässigt handlar det om att göra en bedömning om ökad längd på 
bussar mot antal fordon i trafiken. Olyckor som skulle kunna inträffa är inkörning i sidan för att någon 
medtrafikant inte beaktat fordonets längd.  
 
En punkt där det råder delade meningar är hur fordonen fungerat vid omledning av trafik.  Vid 
evenemang som t.ex. Göteborgsvarvet kan tvåledsbussarna komma att trafikera andra sträckor än det 
ordinarie omloppet och vid vägarbeten mäter vägarbetarna efter 18-metersbussarna och tänker inte på 
att även de längre bussarna kör där vid omledning. Föraren upplever inte detta som något större 
problem, men enligt driftområdeschefen tänker de inte på att hela fordonet måste ta sig förbi och han 
påpekar att man måste ha i beaktande hur tvåledsbussarna fungerar i förhållande till staket, 
avsvängningsradie, refuger osv. 
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Investeringskostnaden för tvåledsbussarna är större än för andra bussar, likaså är driftkostnaden högre 
eftersom de drar mer bränsle. Nästa steg är att utvärdera hur tvåledsbussarna fungerar i en större 
volym när de sju nya bussarna kommer i drift . Eftersom t.ex. slitage ännu inte kan utläsas är det svårt 
att få en företagsekonomisk analys enbart över tvåledsbussarna. 
 
Två 24-metersbussar motsvarar tre 18-metersbussar och kapacitetsmässigt ger de en ökning med 50 %. 
Det är svårt att rekrytera busschaufförer, vilket medfört en frågeställning hos entreprenören om hur 
många resenärer varje förare kan köra. Vidare anför entreprenören att den nya fordonstypen kan göra 
yrket mer attraktivt och ge statushöjning till föraren. 

4.4 Trafikhuvudmannen 
Västtrafik anser att lösningen med längre fordon som kan transportera fler resenärer fyller en funktion 
i tätorter där turtätheten redan är så hög att ytterligare avgångar inte kan sättas in och poängterar att 
förhållandena för kollektivtrafiken har förändrats. Spårvagnens fördelar har varit att den är 
kapacitetsstark (passagerarkapacitet för spårvagn är 186 personer) och har eldrift (miljöskäl), men nu 
har spårvagnens konkurrenskraft minskat ur den synpunkten eftersom tvåledsbussarna kan ta nästan 
lika många resenärer. Om behoven finns skulle fordonen kunna komma att trafikera även andra 
stomlinjer. Allteftersom regionen expanderar kan behovsbilden för fordonen komma att ändras, vilket 
innebär att bussarnas användning kan öka i omfattning. 
 
Tvåledsbussarna har större investeringskostnad och större driftkostnad. När det gäller driftkostnaden 
betalar Västtrafik en kostnad per fordon och per år samt ett kilometerpris.1 Detta måste jämföras 
kapacitetsmässigt med 18-metersbussen. 
 
Den senaste biljettförsäljningsanalysen från trafikhuvudmannen från perioden januari- oktober 2007 
visar att andelen resenärer på stomlinje 16 ökat med 8,4 % jämfört med motsvarande tidsperiod förra 
året. Belastningsberäkningen som var planerad till månadsskiftet oktober/ november för att mäta 
effektmålen har inte kunnat genomföras eftersom de beställda tvåledsbussarna inte kunnat tas i drift 
som planerat. 
 
Tvåledsbussarna har mindre påverkan på miljön och bidrar till en ökad trafiksäkerhet. Västtrafik 
påpekar att allmänheten inte längre klagar på diesellukt. Idag klagar folk istället på buller och 
vibrationer, vilket medför att det är bra om antalet bussar kan reduceras. Vidare uppfattade 
allmänheten de tidigare proppfulla ledbussarna över Götaälvbron med många stående resenärer som 
trafikfarliga och hörde av sig. 

4.5 Resenärerna 
I november 2007 intervjuades 309 kollektivtrafikresenärer på stombusslinje 16. Enkäten utformades 
med ett begränsat antal frågor för att hinna besvaras ombord och intervjuerna genomfördes såväl på 
förmiddagen som på eftermiddagen för att få ett så representativt urval som möjligt. Resenärerna 
svarade på frågor kring upplevelsen av bussresan, till exempel om komforten på bussarna, 
övergripande inställning till de nya fordonen samt om de känner sig trygga avseende fordonens 
stabilitet och möjligheten att få kontakt med föraren. Intervjuguiden finns att läsa i Bilaga 2.  

                                                 
1 Fasta fordonskostnader är 325 000 kr/år och rörlig kostnad 2,69 kr/km. Siffrorna avser merkostnaden 
per fordon jämfört med kostnaden för en konventionell 18 meters ledbuss i stombussutförande. Källa: 
Västtrafik AB 
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De tillfrågade passagerarna bestod till 96 % av personer som reser kollektivt varje vecka och hela 89 
% reser med just linje 16 åtminstone någon dag per vecka, men hur ofta det är med tvåledade bussar 
har passagerarna sämre koll på – hela 41 % kan inte svara på det.  I enkäten framkommer det att det 
inte har någon betydelse för den stora majoriteten (66%) om det är en en- eller tvåledsbuss. Bland 
resenärerna som har en synpunkt är det dock fler som föredrar tvåledsbussen (23 %) än enledsbussen 
(10 %).   
Tvåledsbussarna får huvudsakligen positiva omdömen, men kvinnorna ger den något lägre betyg på de 
tre trygghetsfaktorerna; förarkontakt, bussens stabilitet och trängsel vid av- och påstigning. Bättre 
förarkontakt och stabilitet i enledsbussarna, men mindre trängsel och fler sittplatser i tvåledsbussarna 
gör att den totala åkkomforten är densamma.  
 
Resultatet från passagerarundersökningen kan sammanfattas i följande punkter: 

• Tvåledsbussarna får något sämre betyg på trygghetsfaktorerna, men något bättre på 
trängselfaktorerna. 

• Totalt sett är åkkomforten ungefär den samma. 
• För de flesta har det ingen betydelse vilken busstyp som används, men något fler föredrar 

tvåledsbussarna. 
• De som föredrar enleds gör det framför allt för att de är stabilare. 
• Det finns inga stora skillnader i resultaten beroende på ålder eller kön. 

6. ANALYS OCH SLUTSATSER 
6.1 Aktörernas synpunkter 
Slutsatsen är att tvåledsbussarna fungerar tillfredsställande. Varken förare, trafikhuvudman eller 
väghållare har fått motta negativa synpunkter från allmänheten vad gäller de nya fordonen. För 
majoriteten av de tillfrågade resenärerna har fordonets längd ingen betydelse, men bland dem som 
uttryckt en synpunkt föredrar fler tvåledsbussen. För väghållaren blev anpassningen av den befintliga 
stadsmiljön till tvåledsbussarna en positiv överraskning då kostnaderna blev lägre än beräknat. 
 
Motstridiga synpunkter framkommer vad gäller hur fordonen fungerar vid omledning av trafik. Medan 
driftområdeschefen efterfrågar en större medvetenhet hos vägarbetarna då fordonen ska trafikera andra 
sträckor än det ordinarie omloppet anser föraren att detta inte varit något problem. Vidare råder skilda 
uppfattningar vad gäller fordonens stabilitet och trygghetsfaktorn. Chauffören upplever bussarna som 
stabilare och säkrare, medan resenärerna har uttryckt att tvåledsbussarna känns ostabila.  
 
Den tekniska utformningen av fordonen har mottagits positivt. Följsamheten är mycket bra och bussen 
kommer lättare intill hållplatskanten än andra fordon då den försetts med en utvändig elektrisk 
backspegel som visar vänster och högersida utvändigt längs med bussen. Vidare är en av de stora 
fördelarna med de nya fordonen att de har på- och avstigningskameror som minskar klämrisken. De 
krav och behov av smärre åtgärder i fordonens utformning som uppmärksammats under de drygt två år 
som försöksverksverksamheten pågått har korrigerats inför nästa tillverkningsomgång.  För att minska 
problemet med köbildning vid föraren har t.ex. biljettautomaten framtill blivit borttagen och bussarna 
som tillkommit under hösten 2007 har utrustats med två dörrar längst fram.  
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I utvärderingen finns ingenting som tyder på att trafiksäkerheten varit ett problem när det gäller 
tvåledsbussarna. Den gemensamma åsikten kring trafiksäkerhet är snarare att fordonen är mer 
trafiksäkra eftersom bussen har avancerad teknisk utrustning med ett flertal kameror som ger föraren 
bra översikt invändigt såväl som utvändigt.  Även indirekt anses fordonen ha en positiv inverkan på 
trafiksäkerheten, eftersom längre fordon kan transportera fler passagerare åt gången. Således behövs 
färre bussar och ett mindre antal fordon i trafiken minskar riskexponeringen. Samtidigt påpekar 
entreprenören att fordonens längd är en avvägning mellan olika risker. I det här fallet skulle det handla 
om en ökad längd på bussar vägs mot mindre antal fordon i trafiken. 
 
Den gemensamma överläggningen avslutades med en diskussion kring framtidsaspekten och 
kollektivtrafikens fortsatta utveckling. Diskussioner fördes kring föreskriftens möjlighet att ge en 
bättre kollektivtrafik och ett mer effektivt utnyttjande av kollektivtrafiksystemet, dvs.  hur det här 
försöket kan utvecklas framöver när det gäller effektivitet och framkomlighet samt om Västtrafik 
planerar att utöka verksamheten med ytterligare fordon. 
 
Beskedet från Västtrafik är att de anser att det i framtiden kommer att finnas fler 2-ledade ledbussar. 
Trafiken till Älvstranden kommer öka markant närmaste åren. Ytterligare 2000 elever väntas börja 
skolan där år 2010 och detta är ett område där det redan idag råder en konflikt mellan attraktivt 
område och problemet att det inte finns en väl utbyggd kollektivtrafik sedan tidigare. Vidare påtalas att 
om målsättningen i den långsiktiga kollektivtrafikförsörjningsplanen om en fördubbling av andelen 
resenärer till år 2020 ska uppnås krävs nya lösningar eftersom turtätheten på vissa sträckor inte kan 
ökas. 
 
Däremot uttrycker samtliga tillfrågade att det inte skulle gå att öka fordonens längd ytterligare. Det 
skulle inte vara funktionsbart för föraren om fordonet är längre än 25 meter. I så fall skulle det vara 
nödvändigt med ett separat linjenät för enbart bussar.  
 
Den avslutande frågan till respektive aktör var om oförutsedda svårigheter tillkommit under 
försöksverksamheten med de nya fordonen. Från Västtrafiks sida anser man att man inte har full 
erfarenhet att besvara frågan. Entreprenören berättade att 24-metersbussarna blev språngbrädan till att 
skaffa en ny depå i Angered, eftersom det helt enkelt inte fanns plats för så långa bussar. De nya 
tvåledsbussarna går inte att backa med och hantera lika enkelt viket man måste tänka på vid förvaring. 
För Trafikkontoret blev inventeringen av åtgärderna som behövts med anledning av de nya fordonen 
en positiv överraskning då anpassningarna som krävts i gaturummet samt kostnaderna för dessa blev 
lägre än de räknat med. Väghållaren anförde vidare att deras uppfattning är att den nya fordonstypen är 
viktig konkurrensmässigt för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Han påpekar även att det är 
väsentligt att föreskriften omfattar hela landet. Entreprenörer förlorar ibland uppdrag och om de 
förlorar upphandlingen så står de med fordon som är obrukbara och otillåtna i resten av landet 
eftersom den gällande föreskriften endast tillåter trafik med tvåledsbussar inom Göteborgs kommun. 
Han betonar vidare att man inte kan tvinga entreprenörer att upphandla fordon om den framtida 
lönsamheten för dem är oviss. 

6.2 Slutsatser 
Vid en samlad bedömning kan konstateras att åtgärden mottagits väl av användarna och att de 
tillfrågade aktörerna anser att föreskriften varit lönsam. Föreskriften har uppnått förväntat resultat vad 
gäller att minska kapacitetsproblemen vid hållplatserna. Däremot saknas tillräckligt underlag för att 
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utvärderingen ska kunna uttrycka graden av måluppfyllelse när det gäller miljöpåverkan och 
driftkostnaderna. Entreprenören arbetar för närvarande med att följa fordonen för att få fram 
kostnaderna, men anför samtidigt att det ännu är för tidigt att utläsa t.ex. slitage. 
 
Det är förvisso en nackdel att fordonen drar mer bränsle, men i och med att varje fordon rymmer 
många fler passagerare blir bränsleförbrukningen per resenär lägre.  Åtgärden är för begränsad för att 
man ska kunna uttala sig om det medfört förbättrad miljökvalitet i tätorten, men som påtalats från 
trafikhuvudmannens sida klagar allmänheten på buller och vibrationer och ett reducerat antalet bussar 
som istället har en utökad kapacitet är ett steg i rätt riktning. Vidare är det ett faktum att fler bussar 
medför en ökad bränsleförbrukning och detta i sin tur leder till dyrare transporter. Således kan 
konstateras att bussarna är samhällsekonomisk effektiva i ett vidare perspektiv.  
 
Försöket med tvåledsbussarna har givit erfarenheten att det ställer krav såväl på gaturummet som på 
förarnas kompetens att få så långa fordon att fungera i tätortstrafik. Detta innebär att varje hållplats 
måste ses över och anpassas efter fordonens längd. Valet av linjesträckning blir därför viktig dels med 
avseende på vilka anpassningar som behövs i gaturummet samt kostnaderna för dessa, men också med 
avseende på vad busschauffören påtalade om att föraren kan få ont i ryggen vid passage av farthinder. 
Således behövs samverkan mellan olika parter för en god helhetslösning. 
 
Inventeringen som väghållaren genomfört visar att kostnaderna för anpassningen av gaturummet blev 
lägre än beräknat. Det är av betydelse att man har i åtanke att inom statskärnan i Göteborg utnyttjar 
bussarna till viss del samma hållplatser som spårvagnarna. Dessa hållplatser är således sedan tidigare 
anpassade för en längre fordonstyp vilket innebär att de inte behövde anpassas för en ny funktion.  
 
Det är viktigt oavsett vilka fysiska förutsättningar som råder att väghållaren beaktar de krav och 
rekommendationer Vägverket ställer i VGU (Vägar- och gators utformning) vid ett anläggande, 
särskilt med avseende på att det alltid ska vara möjligt för bussresenärer att både gå på och av bussen 
via plattform.  Vidare kan det vara lämpligt att standarder tas fram för t.ex. hållplatser, depåer och 
terminaler allteftersom nya busstyper tillkommer. Detta skulle underlätta för det framtida 
investeringsarbetet som då kan bedrivas på ett mer enhetligt och systematiskt sätt.  
 
Det har inte varit möjligt att jämföra olycksinblandning och incidenter för bussarna som har högre 
passagerarkapacitet jämfört med övriga bussar då det inte finns en enda dokumenterad olycka för 
tvåledsbussarna. Men det går inte att dra slutsatsen att fordonen är mer säkra, eftersom man måste ha i 
åtanke att populationen är färre och dessutom har varit i trafik mindre än övriga bussar. Ur 
trafiksäkerhetssynpunkt kan dock konstateras att de nya bussarna minskat problemet med proppfulla 
ledbussar över Götaälvbron med många stående resenärer vilka uppfattats som trafikfarliga av 
allmänheten. 
 
Tvåledsbussarna skapar en känsla av ökad stabilitet och trygghet för föraren, men passagerarenkäten 
visar att resenärerna inte delar denna uppfattning. Synpunkter som lämnats på enkäten innehåller bl.a. 
kommentarer om att enledsbussen är att föredra då den känns tryggare och chauffören har lite mer 
kontroll över bussen. Att sätta upp skyltar som informerar resenärerna om att fordonet är utrustad med 
avstigningskameror skulle kunna vara ett sätt att öka trygghetsfaktorn. Samtidigt är det viktigt att 
poängtera att nästan hälften av resenärerna inte visste om de reste med en enleds- eller tvåledsbuss.   
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Synpunkterna kan därför inte direkt hänföras till 24-metersbussarna utan kan anses gälla generellt för 
uppfattningen om ledbussar.   
 
Trafikhuvudmannen har inte utfört en effektutvärdering eftersom leveransen av de bussar som skulle 
ha tagits i drift efter sommaren försenats och belastningsberäkningen var planerad att genomföras först 
när samtliga tvåledsbussar tagits i bruk. Inte heller har entreprenören ännu kunnat redovisa uppgifter 
om driftkostnader och bränsleförbrukning. Dessa uppgifter hade naturligtvis varit önskvärda, likaså att 
utvärderingen kunnat omfatta fler fordon då de fyra bussar som varit i drift under en längre tidsperiod 
är ett litet urval i förhållande till hela populationen bussar. 
 
Utifrån Vägverkets kunskap och de tillfrågade aktörernas synpunkter har slutsatsen blivit att tvåleds- 
bussarna skulle kunna användas på ett antal nya platser. Kundens behov måste vara styrande och 
föreskriften bidrar till att olika nyttjares och kundgruppers behov kan tillgodoses.  Göteborgs Stad har 
skapat nya kvaliteter och funktioner för stomlinjen. Samtidigt har försöksverksamheten 
vidareutvecklats såväl vad gäller antalet fordon som fordonens utformning utan att några negativa 
konsekvenser för trafiksäkerhet, framkomlighet eller miljö kunnat påvisas. 
 
Det är viktigt att utifrån de transportpolitiska målen prioritera åtgärder som leder mot uppsatta mål och 
som är samhällsekonomiskt effektiva. En rätt utformad kollektivtrafik ger ökad välfärd, bättre 
ekonomi för samhället, den enskilde och näringslivet, ökad tillgänglighet, bättre miljö, ökad 
trafiksäkerhet och bidrar till regional utveckling. Tvåledsbussarna har större passagerarkapacitet än 
vanliga ledbussar, vilket medför att kollektivtrafiken blir effektivare och att tillgängligheten till 
kollektivtrafiken därigenom kan ökas, vilket ligger helt i linje med Vägverkets strävanden att 
kollektivtrafikens tillgänglighet och konkurrenskraft ska öka.  
 
Inför ett beslut att föreslå lagändring bör det utredas hur fordonen fungerar vid högre hastigheter med 
avseende på stabilitet och styregenskaper, t.ex. om högre hastigheter förutsätter att bakaxeln är låst. 
Mot bakgrund av passagerarenkäten föreligger också ett behov av att närmare utreda resenärernas 
upplevelse av bussarna som ostabila och vingliga.  
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Bakgrund

1.Bakgrund etc.

Göteborgs Stad Trafikkontoret har fått en 
dispens för tvåledsbussar med större 
total bruttovik och längd än vad som 
normalt är tillåtet. 

>> Undersökningens bakgrund

Dessa tvåledsbussar körs idag på linje 
16, som trafikerar sträckan Eketrägatan-
Högsbohöjd i Göteborgs kommun.

Vägverket står nu inför ett beslut om 
huruvida man bör införa ett 
fortvarighetstillstånd nationellt

Som en del av underlaget för detta beslut 
önskar Vägverket genomföra en 
undersökning blad passagerare som 
reser med denna typ av bussar.
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• Känner som passagerarna trygga avseende möjligheterna att få 
kontakt med föraren?

• Upplevs bussarna som säkra avseende fordonens stabilitet?

• Hur upplevs komforten på bussarna, avseende:
• Upplevelse av trängsel vid på- och avstigning?

1. Background etc.
Undersökningens syfte
>> Undersökningen ska ge följande information

1.Bakgrund etc.

• Upplevelse av trängsel vid på- och avstigning?
• Sittmöjligheter?

• Övergripande inställning till tvåledsbussarna?
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Metod

2. Metod etc.

Undersökningen är giltig för resenärer som reser 
med dubbelledade bussar på linje 16 mellan 
Eketrägatan och Högsbohöjd i Göteborgs kommun.

>> Målpopulation

>> Datainsamlingsmetod

Informationen har samlats in med hjälp av 
ombordintervjuer på tvåledade bussar på 
linje 16. 

Totalt har 309 personer intervjuats.

Intervjuerna har genomförs under för och 
eftermiddagstid, vecka 45-46 2007.  
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Ålder
>> Urvalets fördelning över olika åldersgrupper

3. Bakgrundsdata

Total

n: 309

%

16-19 år 17

20-29 år 40

30-39 år 14

40-49 år 12

50-59 år 12

60+ år 6

100
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Kön
>> Urvalets fördelning mellan män och kvinnor

Total

n: 309

%

Man 43

3. Bakgrundsdata

Man 43

Kvinna 57

100
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Huvudsakligen flitiga resenärer
>> Fråga: Hur ofta reser du …?

80 14 3 4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kollektivt

3. Bakgrundsdata

54

11

27

19

8

13

11

16 41

Med linje 16

Med tvåledsbuss

5-7 dgr/vecka 2-4 dgr/vecka 1 dag/vecka Mer sällan Vet inte

Passagerarna består till 96 % av personer som reser kollektivt varje vecka  och hela 89 % reser med 
just linje 16 åtminstone någon dag per vecka. Hur ofta det är med tvåledade har passagerarna sämre 
koll på – hela 41 % kan inte svara på det.
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De flesta är nöjda med tvåledsbussarna
>> Fråga: Bedömning av några olika aspekter av en-, respektive tvåledsbussar

13

18

34

31

34

34

14

13

5

4

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Trygghet/förarkontakt

Trygghet/stabilitet

4. Omdömen

16

19

14

35

34

41

25

24

33

16

14

10

7

8

3

Trygghet/av-, påstigning

Tillgång, sittplatser

Åkkomfort

Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte

Tvåledsbussarna får huvudsakligen positiva omdömen. Totalt sett är 13 % direkt missnöjda med 
åkkomforten, mot 55 % som ger den en fyra eller femma i betyg.
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Mer trängsel och färre sittplatser på enledsbussarna
>> Bedömning av några olika aspekter av en-, respektive tvåledsbussar
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23

42

43

30

23

6

8

3

3

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Trygghet/förarkontakt

Trygghet/stabilitet

4. Omdömen

8

6

13

29

24

39

34

30

34

20

27

11

7

14

3

1Trygghet/av-, påstigning

Tillgång, sittplatser

Åkkomfort

Mycket bra Ganska bra Varken eller Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte

Enledsbussarna avviker tydligt vad gäller trygghet vid av- och påstigning och tillgång till sittplatser, 
där andelen missnöjda är större.
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För- och nackdelar med båda busstyperna

4

4,5

5

Enleds-
buss

4. Omdömen

>> Bedömning av några olika aspekter av en-, respektive tvåledsbussar

Bättre förarkontakt 
och stabilitet i 
enledsbussarna…

…men mindre 
trängsel och fler 
sittplatser i 
tvåledsbussarna…

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4buss

Tvåleds
-buss

…gör att den totala 
åkkomforten är 
densamma.
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Kvinnorna ger något lägre betyg på tryggheten

4

4,5

5

Man

4. Omdömen

>> Bedömning av några olika aspekter av en-, respektive tvåledsbussar

Kvinnorna ger något lägre betyg på de 
tre trygghetsfaktorerna; förarkontakt, 
bussens stabilitet och trängsel vid av-
och påstigning.

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4Man

Kvinna
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Små skillnader beroende på ålder

4

4,5

5
16-19 år

20-29 år

30-49 år

4. Omdömen

>> Bedömning av några olika aspekter av en-, respektive tvåledsbussar

Omdömena varierar något med 
åldern, men det är inga dramatiska 
skillnader. 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

430-49 år

50+ år
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Något fler föredrar tvåledsbussarna
>> Fråga: Om du jämför tvåledsbussarna med enledsbussar. Tycker du att…?

5. Prerferens

8%
15%

7%

3% 1%

Tvåled mycket bättre

Tvåled något bättre

Ingen betydelse

För den stora majoriteten har det ingen betydelse om det är en en- eller tvåledsbuss. Bland de som 
har en synpunkt är det dock fler som föredrar tvåledsbussen (23 %) än enledsbussen (10 %).

66%

Ingen betydelse

Enled något bättre

Tvåled något bättre

Vet inte
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� Det är lättare att få plats med barnvagn. 

� Det är mindre folk, sannolikheten att få sitta är större. 

� Den går snabbare. 

� De känns stabilare. 

1. Background etc.
Nackdelar med tvåledsbussar, listade svar
>> Anledningar till att föredra en- framför tvåledsbussar

6. Nackdelar

� Den är skönare. Tvåledsbussen är för lång. 

� Tvåledsbussar känns skrytigt. 

� Det finns alltid sittplatser. 

� De är stabilare. De har lättare att ta sig fram och kränger inte lika mycket. 

� De långa skumpar väldigt mycket. 

� De långa vinglar och skumpar, jag mår illa av att åka med dem. 

� Det blir lite vingligt med de tvåledade bussarna och sitter man långt bak är man lite långt 
ifrån föraren. 
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� De långa vinglar och hoppar mer. Sämre komfort och trängre. 

� De har lite mera utrymme på något konstigt sätt. Fler turer. 

� De känns bättre. De skumpar inte lika mycket och har mer plats för de kör fler turer. 

� De korta är inte så vingliga och skakiga. 

1. Background etc.
Nackdelar med tvåledsbussar, listade svar
>> Anledningar till att föredra en- framför tvåledsbussar

6. Nackdelar

� Det är lättare med barnvagnar på de enledade bussarna. 

� Jag blir lätt åksjuk och de tvåledade svänger mer. 

� De är bekvämare. 

� De är bekvämare. De kränger inte lika mycket. 

� De är inte lika varma! Bättre platsplacering. Inte lika skumpigt. 

� Skönare att åka med, inte lika skumpig. 

� De korta vinglar inte lika mycket. 
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� Fler sittplatser. Det är för smal gång i tvåledsbussarna och inte bra planering av hur stolarna 
placerats. 

� Tvåledsbussarna känns ostabila. 

� Känns tryggare, det är lättare att nå busschauffören och chauffören har lite mer kontroll över 
bussen. 

1. Background etc.
Nackdelar med tvåledsbussar, listade svar
>> Anledningar till att föredra en- framför tvåledsbussar

6. Nackdelar

bussen. 

� De känns bekvämare. Åkkomforten är bättre, de är mindre skumpiga. 

� Inte lika skumpig och ostabil, den är mer stabil.

� Känns stabilare att åka med, skakar inte lika mycket. 

� De känns bättre. Bekvämare. Skönare att åka med och stabilare. 

� De tvåledade svajar så mycket, den enledade är stabilare. 

� Den är snabbare. 
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• Tvåledsbussarna får något sämre 
betyg på trygghetsfaktorerna, men 
något bättre på trängselfaktorerna.

• Totalt sett är åkkomforten ungefär 

Små skillnader, men tvåledsbussarna föredras

Sammanfattning

7. Sammanfattning

den samma.

• För de flesta har det ingen 
betydelse vilken busstyp som 
används, men något fler föredrar 
tvåledsbussarna.

• De som föredrar enleds gör det 
framför allt för att de är stabilare.

• Det finns inga stora skillnader i 
resultaten beroende på ålder eller 
kön.
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  Vägverkets författningssamling 

 
 
 
 Vägverkets föreskrifter 

om största tillåten bruttovikt och längd på 
tvåledsbussar; 

VVFS 2005:103 
 
Utkom från trycket 
den 20 oktober 2005 
 

 
beslutade den 4 oktober 2005. 
 
Vägverket föreskriver med stöd av 4 kap. 12 och 17 b §§ 
trafikförordningen (1998:1276) följande. 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 §  Dessa föreskrifter avser färd inom Göteborgs kommun 
med tvåledsbuss.  
 
Definitioner  
 
2 §  De beteckningar som används i dessa föreskrifter har 
samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefini-
tioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. 
I övrigt har följande beteckning nedan angiven betydelse. 
 
Beteckning 
 
Tvåledsbuss 

 

Betydelse 
 
En buss som har fyra eller fler axlar och 
består av tre fasta sektioner som är 
sammanfogade till varandra med ledade 
sektioner.  

 
Största tillåten bruttovikt 
 
3 §  På vägar som tillhör bärighetsklass 1 (BK1) får en 
tvåledsbuss föras med en bruttovikt av högst 38 ton, om de 
värden som anges i tabellen i bilaga 1 till trafikförordningen 
(1998:1276) inte överskrids. 
 
Största tillåten längd 
 
4 §  En tvåledsbuss får inte föras på andra vägar än enskilda 
om fordonet är längre än 25,0 meter.  

   ISSN 0283-2135 



VVFS 2005:103 
 
 

 
 

Villkor 
 
5 §  En tvåledsbuss skall uppfylla vändningskraven som 
anges i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2004:141) om 
vändningskrav för bussar med eller utan därtill kopplade 
fordon. 
___________________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2005 och 
upphör att gälla senast vid utgången av oktober 2015. 
 
 
 
INGEMAR SKOGÖ    

 
Mari-Louise Lundgren            
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