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Abstract:  
 

The aim of the study is to take a closer look on what measures that have been taken in 
three Swedish cities in order to prioritize the public transport. In Malmö and Helsingborg, 
Malmöexpressen and Helsingborgsexpressen are studied. They constitute so called BHLS-
systems and were planned after the concept “Think tram, drive bus”. In Gothenburg the 
tramway system was studied. In order to put things into perspective a literature study was 
carried out covering some of the most common passability measures that are being used 
for the public transport today. Measures to prioritize the public transport include different 
variants of dedicated lanes for the vehicles and prioritization of the vehicles in traffic 
signals. Signal priority can be divided into active and passive priority and is made possible 
by GPS-positioning, inductive beacons and RFID-tags among others. After that interviews 
with experts within the field were carried out to contribute to a detailed and nuanced view 
of the theory. Based on the material produced, including the interviews and the literature 
study, three case studies were made covering how the cities are working with passability 
measures for high qualitative public transport corridors. The result shows that all cities 
have implemented measures to prioritize the public transport, both at intersections and 
between intersections. 
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Sammanfattning 
 

 

För skapa ett transporteffektivt samhälle kommer kollektivtrafiken att spela en allt större roll i 

framtidens transportsystem. Om kollektivtrafiken utgör ett reellt alternativ till bilen kan den 

bidra till både sänkta utsläpp av växthusgaser och marknära partiklar och bidra till en mer 

effektiv användning av stadens yta. Speciellt i större städer ställs allt högre krav på en effektiv 

markanvändning. Men för att bidra till ett attraktivt och högkvalitativt kollektivtrafiksystem 

behöver bussar och spårvagnar prioriteras mot andra trafikslag. Det finns olika sätt att göra detta 

på, exempelvis via Bus rapid transit (BRT), buses with a high level of service (BHLS) eller 

spårvägar. Syftet med detta arbete är att kolla närmare på vilka åtgärder som har genomförts i tre 

svenska städer för att prioritera kollektivtrafiken. I Malmö och Helsingborg studerades 

Malmöexpressen och Helsingborgsexpressen, som är s.k. BHLS-stråk och planerades utefter 

devisen ”Tänk spårvagn, kör buss”. I Göteborg studerades spårvägssystemet. För att sätta 

sakerna i ett perspektiv gjordes en litteraturstudie över några av de vanligaste 

framkomlighetsåtgärderna som används för kollektivtrafiken idag. Åtgärder för att prioritera 

kollektivtrafiken inkluderar olika varianter av dedikerade körfält för fordonen och prioritering av 

fordonen i trafiksignaler. Signalprioritering i sin tur kan delas in i aktiv och passiv 

signalprioritering och möjliggörs genom bl.a. GPS-positionering, induktiva slingor eller RFID-

taggar. Därefter genomfördes intervjuer med experter inom området för att bidra till en utförlig 

och nyanserad bild av teorin.  

 

Därefter studerades de åtgärder som Malmö, Helsingborg och Göteborg har gjort för att 

prioritera kollektivtrafiken i staden. I fallstudierna intervjuades en representant från respektive 

stad för att förklara hur staden har resonerat kring val av olika åtgärder. I samband med detta 

studerades respektive stads signalsystem på en mer detaljerad nivå för att belysa hur städerna 

jobbar med signalprioritering ur ett planeringsperspektiv. Därtill studerades planeringsdokument 

såsom trafikprogram och översiktsplaner som hämtades från respektive stads hemsida.  

 

Baserat på det framtagna materialet, intervjustudierna och litteraturstudien gjordes sedan en 

sammanställning hur städerna jobbar med framkomlighetsåtgärder för högkvalitativa 

kollektivtrafikstråk. Resultatet visar på att samtliga städer har genomfört åtgärder för att 

prioritera kollektivtrafiken, både vid korsningar och mellan korsningar. Slutligen gjordes 

bedömningen huruvida BHLS-system eller spårvägssystem tillåter tydligast prioritering av 

kollektivtrafiken. Att planera för spårväg tycks medföra en något bättre praktisk möjlighet att 

genomföra kollektivtrafiksprioritering på, även om det teoretiskt sett verkar finnas samma 

möjligheter för BHLS-system att införa liknande prioritering. Skillnaden mellan teori och praktik 

anses i slutändan ligga i spårvägens symbolvärde och den eventuellt större acceptansen som 

finns för att prioritera det färdsättet i allmänhet. Men för att bekräfta den tesen behöver 

ytterligare städer studeras på liknande sätt.  
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Summary 
 

 

In order to create a more transport efficient society public transport has to play an even bigger 

role in the future transportation system. If public transport constitutes a realistic alternative to the 

car it can contribute to both the decrease of greenhouse gases and particles harmful for health, as 

well as contributing to a more efficient use of city spaces. Especially in larger cities ever higher 

demands are put on an efficient land use. But to contribute to an attractive and high qualitative 

public transport system buses and trams needs to be higher prioritized compared with other 

means of traffic. There are different ways of doing this, for example by Bus rapid transit (BRT), 

Buses with a high level of service (BHLS) or tramways. The aim of the study is to take a closer 

look on what measures that have been taken in three Swedish cities in order to prioritize the 

public transport. In Malmö and Helsingborg, Malmöexpressen and Helsingborgsexpressen are 

studied. They constitute so called BHLS-systems and were planned after the concept “Think 

tram, drive bus”. In Gothenburg the tramway system was studied. In order to put things into 

perspective a literature study was carried out covering some of the most common passability 

measures that are being used for the public transport today. Measures to prioritize the public 

transport include different variants of dedicated lanes for the vehicles and prioritization of the 

vehicles in traffic signals. Signal priority can be divided into active and passive priority and is 

made possible by GPS-positioning, inductive beacons and RFID-tags among others. After that 

interviews with experts within the field were carried out to contribute to a detailed and nuanced 

view of the theory.  

 

After that the measures implemented by Malmö, Helsingborg and Gothenburg for prioritizing 

public transport in the city were studied. In the case studies a representative from each city was 

interviewed in order to explain how the city had reasoned around choices of different measures. 

Simultaneously the signal system of each city was studied on a more detailed level in order to 

highlight how the cities are working with signal priority from a planning perspective. In addition 

to that planning documents such as traffic programs and city plans that were collected from the 

website of each city were studied.  

 

Based on the material produced, including the interviews and the literature study, a compilation 

was made covering how the cities are working with passability measures for high qualitative 

public transport corridors. The result shows that all cities have implemented measures to 

prioritize the public transport, both at intersections and between intersections. Lastly an 

assessment whether BHLS-systems or tramway systems enable the sharpest prioritization of 

public transport was made. Planning for tramways seems to enable a slightly better possibility of 

prioritizing public transport in practice, although theoretically the same possibilities seem to 

exist for BHLS-systems of implementing similar measures. The difference between theory and 

practice is considered to be due to the symbolic value of the tramway and the possibly higher 

acceptance that may exist to prioritize that mean of transport in general. But in order to confirm 

that thesis additional cities need to be studied in a similar way.  
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1 Introduktion 
 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Varför kollektivtrafik? 

 

Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige är att erbjuda en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och företag i hela landet. För 

att göra trafiksystemet mer hållbart behöver biltrafikens andel att minska. Men planeringen görs 

ofta från ett perspektiv som uppmuntrar till ökat bilresande, ofta på bekostnad av gång, cykel och 

kollektivtrafik. Samtidigt pågår den globala uppvärmningen. År 2019 motsvarade Sveriges 

utsläpp från inrikes transporter 16 428 kton koldioxidekvivalenter, vilket innebar ca 32% utav 

Sveriges totala territoriala utsläpp på 50 900 kton (Naturvårdsverket 2020a). Av detta utgjorde 

biltrafiken 10 081 kton vilket innebar att ca 20% av Sveriges inrikes utsläpp år 2019 kom från 

biltrafiken (Naturvårdsverket 2020b). Samtidigt har de senaste årtiondena sett antalet 

registrerade bilar i Sverige stadigt öka (SCB, 2020a) och år 2018 uppgick antalet till 4 870 783 

fordon (Trafa, 2019a). 2021 säljs fortfarande bilar som drivs på fossilt bränsle i Sverige och det 

senaste förslaget är att det ska vara tillåtet att sälja fossilt drivna bilar fram till år 2030 (Dagens 

industri 2021). Oavsett vilket år slutdatum sätts kommer det att ta många år innan de fossila 

fordonen kan fasas ut och även om fordonen blir mer och mer bränsleeffektiva motverkar den 

ökade biltrafiken de utsläppsminskningar som sker till följd av teknikutvecklingen (Trafikverket 

2020d). På lång sikt är denna trend ohållbar då utsläppen omedelbart måste minska. I 

transportsektorns klimatmål fastställs att utsläppen måste minska med 70% till 2030 jämfört med 

2010 års nivå (Trafikverket 2020a). Trafikverket själva säger även de att förutom mer 

energieffektiva fordon så bör bilismen minska för att uppnå de klimatmål Sveriges regering har 

satt upp (Trafikverket 2016). Men idag planeras inte infrastrukturen för en minskad biltrafik. Ett 

sätt att minska andelen biltrafik är att öka andelen kollektiva resor. Men under coronapandemin 

har uppmaningen varit att undvika kollektivtrafiken i största möjliga mån. För att bibehålla och 

framöver öka kollektivtrafikens andel av resenärer behöver därför kollektivtrafikens 

konkurrenskraft öka jämfört med bilens.  

 

Trafikverket använder sig av en fyrstegsmodell där transportbehovet ska hanteras i första hand, 

följt av effektivisering av infrastruktur, därefter mindre ombyggnationer och till sist 

nybyggnation. Om fyrstegsmodellen ska följas innebär det att åtgärder på nivå 2 och nivå 3 ska 

genomföras innan åtgärder på steg 4 (större ombyggnationer). Signalprioritering motsvarar steg 2 

enligt Trafikverkets egen fyrstegsmodell medan busskörfält motsvaras av steg 3-4. Speciellt i de 

fall där omständigheterna inte rättfärdigar storskaliga ombyggnationer är signalprioritering ett 

sätt att ytterligare kunna förbättra befintlig infrastruktur för att på så vis göra kollektivtrafiken 

mer konkurrenskraftig. 

 

En ökad andel kollektivtrafik skulle bidra till en minskning av inte bara växthusgaser, men även 

utsläpp av hälsoskadliga partiklar orsakade av vägtrafiken såsom kväveoxider, partiklar, kolväten 

och kolmonoxid (Trafikverket 2020e). Vidare ockuperar biltrafiken en stor andel av stadens yta. 
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Dels i form av körfält och dels i form av parkeringsyta. En viss andel av denna yta gör även 

kollektivtrafiken anspråk på, men sett till antalet transporterade passagerare per m2 tar biltrafiken 

större anspråk på stadens yta än kollektivtrafiken (Hermansson & Ekström 2014). Speciellt i 

trånga stadsmiljöer kan detta innebära bekymmer. Därtill kan ett väl utbyggt 

kollektivtrafiksystem om det är rätt utformat vara en viktig del i att underlätta för gång och 

cykling i staden, och därigenom minska biltrafiken ytterligare (Henderson & Gulsrud, 2019).  

 

1.1.2 Vad görs idag? 

 

För att höja kollektivtrafikens kvalitet behöver bl.a. frekvensen, restiden och pålitligheten 

förbättras (Karlsson et al.2011). Det finns redan idag flera olika tillvägagångssätt för att skapa 

högkvalitativ kollektivtrafik, där en högkvalitativ busstrafik ofta ses som ett första steg till 

spårväg (Trafikverket 2013). Internationellt är BRT (Bus rapid transit) ett välkänt koncept vilket 

innebär att bussarna ges egen bussbana samtidigt som systemet har hög turtäthet med egna 

stationsliknande hållplatser med långa avstånd sinsemellan, lågt insteg mellan station och buss 

och förköpta biljetter. Stationsavstånden är vanligtvis 500-1 000 m men kan variera från 300 m 

upp till 2 000 m, vilket är fallet i Los Angeles BRT-system (Andersson et al.2009). Andra källor 

säger att det optimala avståndet är 450 m och enligt bedömningsverktyget för svensk BRT ska ett 

hållplatsavstånd på minst 500 m eftersträvas (Odbacke 2018). Fullt integrerade BRT-system 

finns främst i sydamerikanska och asiatiska städer som Bogota, Lima, Guangzhou och Jakarta. I 

Sverige är inte BRT lika etablerat men finns sedan 2020 i Stockholmsförorten Barkarby enligt 

utsaga (finns dock ej vetenskaplig litteratur som bekräftar detta). Inom Europa talas det istället 

oftast om ”Buses with a high level of service”, BHLS, vilket är en variant på BRT (Finn et 

al.2010). Malmöexpressen och Helsingborgsexpressen har båda visat på intentioner att ge bussar 

större framkomlighet i linje med BHLS-konceptet.  

 

Dessa åtgärder rör investeringar i bussinfrastrukturen. Att anlägga spårvägar är ett annat sätt att 

ge kollektivtrafiken hög framkomlighet och det finns många likheter mellan spårvägssystem och 

högkvalitativa bussystem. Vanligtvis har dock spårvägssystem högre kapacitet än BHLS-system 

vilket på vissa ställen är önskvärt. Idag finns spårvägar endast i Göteborg, Lund, Norrköping och 

Stockholm i Sverige, men fler städer planerar att införa detta trafikslag (Uppsala 2021).  

 

1.1.3 Varför framkomlighetsåtgärder? 

 

Åtgärder behöver genomföras för att undvika den onda cirkeln i kollektivtrafiken, se figur 1 

nedan. En försämrad framkomlighet leder till färre resenärer, vilket leder till mindre intäkter, 

vilket leder till färre avgångar vilket leder till färre resenärer återigen (Ortúzar & Willumsen 

2011).  
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Figur 1. Samband mellan kvaliteten i kollektivtrafiken och ökat bilanvändande (Ortúzar & Willumsen 2011)  

 

Att möjliggöra för prioritering av kollektivtrafiksystem till en billig kostnad är därför av högsta 

relevans för att minska restidsosäkerheten, vilken resenärerna värderar negativt (Trafikverket 

2020c). Genom att planera för prioritering av kollektivtrafiken ökar dess framkomlighet vilket 

minskar risken för förseningar. Med tiden framstår då systemet som mer pålitligt för resenärerna.  

Medan en bilresenär blir ett par minuter försenad i en korsning kan en försening för 

kollektivtrafikresenär innebära att nästa buss missas, vilket kan ge en ytterligare reell försening. 

Studier visar att signalprioritering kan bidra till punktligheten för kollektivtrafiken (Deshpande 

2003). Då signalprioritering underlättar för framkomligheten resulterar det även i ökad pålitlighet 

samtidigt som det minskar restiden. Bussarnas förseningstid kan upp till 80% härledas till 

avsaknad av signalprioritering (KolTrast 2012).  

 

I Sverige blandas ofta kollektivtrafiken med övrig trafik, framför allt i korsningar. 

Signalprioritering är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att öka kollektivtrafikens 

framkomlighet i just korsningar (Yang et al.2015). I en studie finansierad av Svenska 

Bussbranschens Riksförbund har Keolis tillsammans med Sweco, Region Stockholm och 

Stockholms stad tagit fram exempel på hur olika åtgärder genererar tidsvinster för 

kollektivtrafiken. I studien studerades respektive åtgärd var för sig, tillskillnad från många andra 

studier där varje åtgärdstyp genomförts i kombination med andra åtgärder och respektive enskild 

åtgärds påverkan därmed ej kunnat bedömas. En av de åtgärder som studerades var 

signalprioritering. I studien studerades ett 70-tal åtgärder i flera svenska städer närmare. Sedan 

räknades resultatet om för att motsvara ett genomsnittligt resultat för en linje med 10 000 

resenärer per dygn, varav 1 000 i maxtimman i högtrafik. Använda värden var linjelängden 10 

km, medelhastigheten 15 km/h under högtrafik och 20 km/h i lågtrafik, en restid på 40 minuter 

under högtrafik och 30 minuter under lågtrafik och en antagen restid per resenär på 40% av 

linjelängden. Med dessa givna förutsättningar visade studien på att korrekt införande av 

signalprioritering på linjen kan medföra samhällsekonomiska nyttor på 800 000 kr årligen. 

Därtill bedömdes antalet resenärer att öka till följd av linjens ökade attraktivitet. I relation till 

andra framkomlighetsåtgärder bedömdes signalprioriteringen stå för ca en fjärdedel av den 

vunna nyttan (Keolis 2020).  

 

Med kortare restid kan även avgångsfrekvensen ökas till bibehållen kostnad, vilket ökar 

kollektivtrafikens konkurrenskraft ännu mer. När detta sker kan även driftskostnaderna för 

systemet på sikt sänkas. Med detta i åtanke verkar det motiverat att införa 

framkomlighetsåtgärder på fler ställen i Sverige idag. Men samtidigt som det underlättar för 
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kollektivtrafiken kan det finnas tillfällen när de negativa effekterna på övrig trafik överstiger den 

vunna framkomligheten för kollektivtrafiken. De köer som uppstår från övrig trafik skapar 

förseningar vars förseningstid också har ett negativt värde (likt all restid). Att minimera antalet 

onödiga köer är också önskvärt för att skapa ett jämnare trafikflöde, vilket också bidrar till 

minskade utsläpp (Nilsson 2019).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Det här arbetet syftar till att ge en sammanställning över olika sätt som framkomlighetsåtgärder 

används på och därigenom bedöma var det kan vara lämpligt. Fokus kommer att vara på 

signalprioritering men det kommer även att ses ur ett större sammanhang. I nuläget saknas det 

kunskap kring om det finns någon skillnad i möjligheten att genomföra signalprioritering för 

spårvägar respektive för högklassiga busstråk.  

 

Det övergripande målet med examensarbetet är att besvara följande frågor: 

 

• Hur jobbar Malmö, Helsingborg och Göteborg med framkomlighetsåtgärder för 

kollektivtrafiken?  

• Hur resonerar dessa städer kring prioritering av kollektivtrafik och finns det skillnad i 

ambitionsnivå mellan städerna?  

• Tillåter buss eller spårväg tydligast prioritering av kollektivtrafik?  

 

1.2.1 Avgränsningar 

 

Tanken var från början att inkludera Lunds spårväg, men då Lund inte hade tid att ställa upp för 

frågor ströks de ur fallstudierna. Utan intervju hade det varit alltför svårt att på ett rättvist sätt 

beskriva hur staden jobbar med dessa frågor. Därför valdes att fokusera på de andra städerna.  

 

1.3 Metod 
 

Arbetet är uppdelat i en litteraturstudie, tre stycken fallstudier och sju stycken intervjustudier.  

Baserat på resultatet ur fallstudierna och litteraturstudien och svaren från intervjustudierna 

gjordes sedan bedömningen huruvida spårväg eller buss tillåter tydligast prioritering av 

kollektivtrafiken. I intervjustudierna fastställdes även varför städerna jobbar med framkomlighet 

på det sätt de gör idag. För att analysera svaren gjordes även en analys av de dokument och 

planeringsstrategier som finns tillgängliga på kommuners och myndigheters hemsidor. 

Dokument som är inflytande vid trafikplanering valdes ut och i den grad det gick användes 

motsvarande dokument för samtliga fallstudier. Diskussionsdelen återknöt sedan till samtliga 

delar och för- och nackdelar diskuteras där i kombination med analys av dokument och de svar 

som gavs i intervjudelen.  

 

1.3.1 Litteraturstudie  

 

För att hitta material användes Lunds universitets databas LubSearch och Googles vanliga 

sökmotor. Exempel på sökord som användes är "prioritering" "signalprioritering", 

"framkomlighet", "signal", ”buss”, ”spårväg”, ”brt”, ”bhls”, ”public transport”, ”kollektivtrafik”, 
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”transit signal priority”, ”tsp”. Sökorden kombinerades med varandra vid ett fåtal tillfällen på 

sätt som fanns vara lämpligt. Litteraturstudien är disponerad enligt följande:  

 

- Olika typer av kollektivtrafik: Här beskrivs BRT, BHLS och spårvägssystem utifrån 

olika aspekter som inverkar på kollektivtrafikens attraktivitet och miljövänlighet. Det 

gäller investeringskostnad, kapacitet, ytbehov, driftskostnader och utsläpp.  

 

- Signalprioritering: Här beskrivs hur signalprioriteringen fungerar idag. Kapitlet är 

uppdelat i delar som beskriver vad signalprioritering är, vilka typer av signalprioritering 

som finns, hur signalsystemen fungerar sinsemellan, vilka tekniker som används för 

detektering av fordonen, vilken kapacitet signalanläggningar har och en närmare 

beskrivning av ett system som används för bussar idag.   

 

- Signalprioritering ur ett framkomlighetsperspektiv: Här beskrivs andra 

framkomlighetsåtgärder, samt ges det exempel på vanliga utformningar i olika 

sammanhang.  

 

- Konsekvenser av signalprioritering: Här beskrivs vilka följder prioritering av 

kollektivtrafiken får. Vem som ska prioriteras, trafiksäkerhetsaspekter, punktlighet och 

restidsbesparingar till följd av kollektivtrafikprioritering beskrivs.  

 

1.3.2 Fallstudier  

 

- Insamling av dokument: De städer som bedömdes vara aktuella ur bussynpunkt var 

Malmö och Helsingborg, medan Göteborg studerades som spårvägsstad. Malmö och 

Helsingborg har nyligen byggt om varsitt stråk till BHLS och Göteborg valdes då staden 

har spårväg på flera ställen. Dessa städer studerades på nära håll för att beskriva hur 

signalprioriteringen fungerar längs med respektive busstråk. Dessutom analyserades olika 

informationskällor/policys från kommunerna, exempelvis Malmös trafik- och 

mobilitetsplan, Helsingborgs trafikprogram, Göteborgs allmänna trafikstrategi och 

liknande dokument. Kunskapen härifrån användes sedan som bas vid intervjudelen.  

 

- Intervjuer: Intervjuer genomfördes med personer som bedömdes vara relevanta för 

studien. De personer som ansågs vara intressanta var en person från respektive stad i 

fallstudien, som jobbar med trafiksignaler och framkomlighetsfrågor. Därtill intervjuades 

en trafikplanerare på Afry, en kollektivtrafikexpert på Trivector, en tekniskt kunnig 

person på Skånetrafiken och en specialist på trafiksignaler vid Trafikverket för att bidra 

till en nyanserad bild inom ämnet. Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade 

intervjuer, där frågorna fungerar som ett riktmärke för vad som tas upp medan det 

fortfarande tillåter viss flexibilitet för att anpassa intervjuerna beroende på vem som 

intervjuas. Intervjumall fastställdes under arbetets gång och hade liknande upplägg för 

samtliga personer, men ändrades något mellan intervjuerna för att passa in för respektive 

person. Intervjuerna skedde via teams och transkriberades direkt efteråt. Intervjuerna 

varade normalt runt 1h. Från intervjuerna med en representant från respektive stad 

användes stora delar av intervjuerna, medan det ur övriga intervjuer plockades ut delar 

som ansågs vara intressanta och bidragande till att ge en nyanserad bild av 
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litteraturstudien. Dessa övriga intervjuer sammanställdes i kapitlet ”Framkomlighet enligt 

experter”. Intervjumall för respektive person finns att hitta i bilaga 4 och bilaga 5.   

 

- Platsbesök: För att få en känsla för städerna och deras utformning av kollektivtrafiken 

och för att kunna ge en nära beskrivning av hur prioriteringen på en viss plats ser ut 

genomfördes platsbesök i respektive stad. Denna input har sedan varit till hjälp i 

fallstudierna.  

 

1.3.3 Diskussion och förslag på förbättringar 

 

Baserat på litteraturstudien och fallstudierna diskuterades huruvida spårväg eller BRT/BHLS 

möjliggör kollektivtrafikprioritering bäst. Diskussionen har försökt återspegla en helhetlig bild 

av de aspekter som togs upp i litteraturstudien och fallstudien. Baserat på allt material som 

framkommit gjordes sedan slutsatser och förslag på vidare studier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Högkvalitativ kollektivtrafik – BRT, BHLS och Spårvägar 
 

Det finns flera olika typer av kollektivtrafik idag men i detta arbetet studeras två färdmedel 

särskilt ingående: buss- och spårvägstrafik. Buss studeras som BRT-system, även kallat bus rapid 
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transit, och som BHLS-system (buses with a high level of service). Spårvägssystemen studeras 

som moderna spårvägar och duospårvagnar.  

 

2.1 Bus rapid transit – BRT 
 

BRT definieras som följer i BRT planning guide (2017).  

 

“a bus-based rapid transit system that can achieve high capacity and speed at 

relatively low cost by combining segregated bus lanes that are typically median 

aligned, off-board fare collection, level boarding, bus priority at intersections, and 

other quality-of-service elements (such as information technology and strong 

branding).” 
BRT planning guide (2017), s.24.  

 

Huvudsyftet med ett BRT-system är att på ett snabbt och bekvämt sätt transportera många 

passagerare med hög tillförlitlighet. I framförallt Asien och Sydamerika finns många exempel på 

fullt integrerade BRT-system, exempelvis i Bogota, Lima, Guangzhou och Jakarta. I Bus rapid 

transit är följande aspekter väl fungerande:  

 

• Raka och tydliga linjesträckningar 

• Full prioritet på egna körbanor 

• Stationsliknande hållplatser med långt avstånd sinsemellan 

• Låga insteg till bussen 

• Biljetter köps på förhand och scannas ofta av på förhand 

• Hög turtäthet och kapacitet 
(Andersson et al.2009).  

 

Den variant av BRT som är fullt utbyggd (enligt ett EU-projekts definitioner) återfinns inte i 

Europa (Trafikverket 2013) utan de BRT-system som finns i Europa är att betraktas som BRT-

light. Det kallas även BHLS-system vilket beskrivs i kommande delkapitel.  

 

2.2 BHLS – buses with a high level of service 
 

Gemensamt för många av de mest studerade BRT-systemen är att de trafikerar megastäder som 

ofta hade haft passagerarunderlag för ett metro-system. Därför talas det i Sverige och Europa 

mer om BHLS (buses with a high level of service). BHLS är en variant av BRT som är mer 

anpassade för europeiska förhållanden, då Europa har andra ekonomiska, kulturella, politiska och 

sociala förutsättningar (Finn et al.2011). 

 

Det finns några aspekter som skiljer BHLS och BRT åt enligt Finn et al.(2011). En av dessa är 

att BHLS ska passa in ur ett planeringsperspektiv och att det inte bara fokuserar på att förbättra 

de tekniska aspekterna av resan. Utvecklingen av BHLS skedde i Europa parallellt med BRT-

utvecklingen i Amerika och Asien. Likt BRT så syftade BHLS till att återskapa goda 

konkurrensfördelar för busstrafiken. Men medan BRT hade ambitionen att ersätta metrons 

funktion i staden, har i Europa vanligtvis tunnelbana eller spårväg rollen att förflytta stora 



 

 20 

mängder människor. BHLS togs fram för att kunna utgöra ett komplement till de spårburna 

trafiksystemen. Medan ett BRT-system oftast har helt egna körbanor finns i BHLS-system 

sträckor där bussarna delar körbana med övrig trafik. Stationerna är tillskillnad från vanliga 

busshållplatser ofta bättre utformade och stoppen dras således sällan in p.g.a. mindre 

ombyggnationer och reparationer. Stor vikt brukar även läggas vid att få BHLS-systemen att 

passa in i den befintliga bebyggelsen, vilket sällan gör i BRT-system. Kostnaden för detta 

varierar från stad till stad men kan ofta innebära ett påslag om ytterligare 20-40% av projektets 

kostnad. Inkluderat i kostnaden är ofta men inte alltid saker som gång- och cykelvägar längs med 

busstråket, arkitektonisk hänsyn till värdefulla byggnader/kulturmiljöer, borttagande av yta för 

biltrafiken, ”branding” av stationer och övrig infrastruktur samt kostnader för att skapa sömfria 

byten (ett intermodalt system) (Finn et al.2011). 

 

Det finns tre olika typer av BHLS-system, där vardera typ har sin egen grad av företrädesrätt 

(right of way). I typ A är företrädesrätten helt garanterad, dvs det finns ingen laglig rätt för annat 

fordon att befinna sig i systemet överhuvudtaget. På engelska kallas detta typen av företrädesrätt 

för ”grade separated” eller ”exclusive”. Exempel på typ A-system kan vara tunnlar och broar. I 

undantagsfall kan även en signalreglerad korsning vara inkluderad i typ A-system. Detta 

förutsätter dock att kollektivtrafiken får ovillkorlig företrädesrätt. Typ A klassas som ett snabbt 

transportsystem. Dock innebär den fullständiga trafiksepareringen kostnaden för infrastrukturen 

avsevärt ökar. Denna typ av system finns i bl.a. Amsterdam, Paris och Oberhausen i olika 

omfattning. I typ B-system är bussens körfält avskilt från övrig trafik ”grade separation” genom 

exempelvis kantsten, eller andra typer av barriärer. Vid korsningar finns dock korsande 

trafikströmmar från fotgängare och andra fordon. Det är alltså tekniskt möjligt för andra fordon 

att ta sig in i körfälten, även om det är otillåtet. Typ B klassas som ett semisnabbt 

transportsystem. Nantes är en stad med typ B-system, även Stockholm har sträckor som klassas i 

enlighet därmed. I typ C-system är bussens körfält likt övrig trafik på samma gata. Här finns 

speciella körfält för kollektivtrafiken, såsom bussgator. Avgränsning kan ske genom annan färg i 

vägbanan. Typ C klassas som ”street transit system”, blandtrafik sker alltså här. Exempelvis 

Dublin och Manchester har typ C-system (Finn et al.2011) 

 

2.3 Spårvägar 
 

2.3.1 Vad är ett spårvägssystem?  

 

Då det saknas entydig definition av spårväg ur lagens synvinkel är det Tillsynsmyndigheten som 

avgör om en spåranläggning är att betrakta som spårväg eller tunnelbana. Detta enligt lag om 

säkerhet vid tunnelbana och spårväg, (2004:518). Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för 

spårvägar enligt Förordning (1990:1165), Banverket har i en rapport beskrivit spårväg som ett 

”spårburet transportsystem till stor del i gatumiljö och i de hastigheter som tillåts där” 

(Johansson och Lange 2008). Spårvägar har enligt lagstiftning andra förutsättningar för 

byggande, drift och underhåll (Ringqvist & Andersson 2015). Detta då spårväg klassas som en 

spåranläggning och går under lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg (1990:1157). 

 

Det finns många likheter mellan ett spårvägssystem och ett BRT-system. Likt BRT-system syftar 

spårvägssystem till att transportera många passagerare på ett yteffektivt sätt. För spårvägar sker 

detta på ett miljövänligt sätt där utsläppen av växthusgaser från driften samt utsläppen av 
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partiklar är försumbara och kan bortses ifrån (Johansson och Lange 2008). Det som ofta brukar 

beskrivas som spårvägarnas fördelar är också de aspekter som brukar lyftas fram som dess 

nackdelar. Detta gäller både för den oflexibla utformningen, och för dess höga 

investeringskostnader (Hass-Klau et al.2003). Den låga flexibiliteten brukar istället vändas till ett 

pålitlighetsargument, dvs att lagt spår ligger. Oavsett framtida styre kan invånarna oftast vara 

säkra på att den service spårvägen ger finns kvar. Den höga kostnaden används i sin tur ur 

politisk synvinkel som en möjlighet att göra ett statement (Hass-Klau et al.2003). Moderna 

spårvägar med högt resande kännetecknas av snabba och effektiva resor, hög turtäthet och 

pålitlighet och god kvalitet och service. Vidare erbjuder de ett tyst och energieffektivt resesätt i 

markplan. En modern spårväg är lätt att förstå och använda, bidrar till stadsutvecklingen, har 

infrastruktur med hög synlighet, attraktiva hållplatser och anslutningar, gena och mjuka 

linjesträckningar, lång ekonomisk livslängd samt flexibilitet kapacitetsmässigt (Ringqvist & 

Andersson 2015). I Frankrike (och andra länder) används spårvägar som en del i 

stadsutvecklingsprojekt (Systemanalys Malmö 2012). Detta då spårvägen har långsiktigt 

strukturerande egenskaper i stadens geografi. Lund genomför ett liknande koncept idag, där de 

bygger ny stad kring den nybyggda spårvägen.  

 

Spårvagnarna kan gå antingen på egen bana eller i blandtrafik. Även i de fall spårvagnarna går 

på egen bana kan det finnas korsningar där spårvägen och övriga trafiken korsas. Då spårvägarna 

inte behöver någon vingelmån minskar behovet av yta vilket gör det väl anpassat för trånga 

stadsmiljöer (Ringqvist & Andersson 2015). Men tillskillnad från BRT-system så trafikeras 

spårvagnar på rälsbelagd mark vilket innebär att färdvägen är helt låst och spåret helt och hållet 

styr spårvagnens färd. En spårväg ska inte förväxlas med en järnväg, då de tillåtna axellasterna 

på en spårväg är mycket mindre än för en järnväg (Hedström 2004). Dessutom skiljer sig en 

spårvägs hjulprofil från en konventionell järnväg. Det finns dock vid behov möjlighet att 

trafikera systemet med speciella s.k. duospårvagnar (engelska tram-trains), vilka klarar av både 

spårvägsnätet och järnvägsnätet. Tågets fördelar med höga hastigheter kan då användas utanför 

stadskärnorna och spårvägens höga flexibilitet kommer väl till pass inne i stadskärnan. I 

Tyskland finns ett flertal duospårvagnar i drift, exempelvis i Karlsruhe (Urban transport group 

2012). För att tydligare illustrera skillnaderna mellan spårväg och BRT görs en översiktlig 

sammanställning i kommande avsnitt.  

 

2.4 Skillnader mellan BRT/BHLS och spårväg  
 

För att på ett tydligt och konkret sätt jämföra likheter och skillnader mellan systemen presenteras 

ett antal element översiktligt: Investeringskostnader, driftskostnader, ytbehov, utsläpp av 

partiklar och kapacitet. Utöver aspekterna som jämförs nedan tillkommer även den samlade 

bedömning som bör göras av respektive system. Exempelvis kan kollektivtrafik ses som en 

investering i socialt kapital (Dymén et al.2020). Sociala effekter behandlas mer rättvist med en 

multikriterieanalys, vilket ej görs i detta arbete.   

 

2.4.1 Investeringskostnad 

 

Investeringskostnaderna för BRT är lägre än för spårväg, se figur 2 nedan. Denna siffra varierar 

kraftigt från stad till stad men schablonmässigt räknat bedöms kostnaden för spårväg vara 

dubbelt så hög som kostnaden för BRT (WSP 2011) och i extrema fall upp till 8 gånger så hög. 
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Fordonstillverkaren Volvo (2021) hävdar att investeringskostnaden för spårväg är ca 4 gånger 

högre än för BRT, vilket ligger inom spannet 2-8 gånger som nämndes ovan.  

 

 
Figur 2. Jämförelse av investeringskostnader för buss, BRT och spårväg. Observera att kostnaden för 

BHLS inte illustreras i denna figur. Källa: WSP (2011) 

 

Jämfört med BHLS-system är kostnaden för spårväg fortsatt betydligt högre. För BHLS-system 

varierar kostnaden kraftigt från stad till stad. Den största kostnadsdrivaren för samtliga projekt är 

andelen körfält som är helt dedikerade till busstrafik. Som synes i figur 3 är skillnaderna mycket 

stora och kilometerkostnaden kan till och med överstiga kilometerkostnaden för BRT. För 

BHLS-system med 100% dedikerade körbanor finns exempel då kostnaden stigit till 15m€ per 

kilometer (Finn et al.2011).  

 

 
Figur 3. Infrastrukturkostnad per kilometer BHLS-system. Källa: Finn et al.2010 

 

2.4.2 Kapacitet 

 

För att jämföra kapaciteten mellan de två systemen finns olika metoder. I Lund har spårvagnarna 

en maxkapacitet på 200 passagerare per fordon, vilket motsvarar 4 stycken stadsbussar (Spårväg 

Lund 2018). I Göteborg har de nya spårvagnarna plats för 80 sittande passagerare (Göteborgs 

spårvägar 2021). För fullfjädrade BRT-system finns bussar som kan ta upp emot 300 passagerare 

(Volvo 2021). Det används flera olika begrepp för att beskriva kapaciteten.  
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Malmö stad skriver i Systemanalys för lokal kollektivtrafik i Malmö (Systemanalys Malmö 

2012) att den praktiska kapaciteten för ledade bussar uppskattats till 65 resenärer per buss och 

för dubbelledade bussar till 90 resenärer per buss. En 30-meters spårvagn bedöms i samma studie 

ta 128 resenärer per fordon. Med dessa siffror i åtanke var det enligt Malmö sedan möjligt att öka 

turtätheten i lämplig omfattning upp till 12 avgångar per timma. Det innebär en kapacitet för 

bussystemet på 1080 resenärer/h och för spårvägssystemet på 1536 resenärer/h. Eventuellt är det 

möjligt att ytterligare öka avgångsfrekvensen för att ytterligare öka kapaciteten. Enligt en tysk 

artikel är kapaciteten för spårvagnar upp till 222 passagerare per fordon (DVB 2016), vilket är ca 

10% mer än fordonen i Lund.  

 

Ett annat exempel är kapacitet per timme vilket visas i figur 4. Figuren förutsätter dock att 

bussarna inte är längre än 24m, något som kan vara fallet i renodlade BRT-system. För 

jämförelsens skull är Malmöexpressens bussar just 24 meter långa (Malmö stad 2016a).  

 

 
Figur 4. Kapacitet för olika fordonstyper. Källa: Ringqvist & Andersson 2015 

 

2.4.3 Ytbehov 

 

Ytbehoven för spårvägar och bussar illustreras nedan i figur 5. Det noteras särskilt att per 

transporterad person i personbil krävs minst 10 gånger så stor yta som om personen hade rest 

med spårväg eller buss. I områden med extra höga krav på yteffektivitet är kollektivtrafiken 

därför bättre lämpad än cykeltrafiken, även om cykeltrafik också anses är ett mer yteffektivt 

transportmedel än bilen och generellt har andra goda egenskaper (Trivector 2008).  

 

 
Figur 5. Ytbehov för olika transportslag vid normal beläggning. Källa: Trivector 2008 
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2.4.4 Driftskostnader 

 

Driftskostnaderna för spårväg är väsentligt högre än driftskostnaderna för BRT då kostnader per 

personkilometer jämförs. Illustrationen finns i figur 6. Avgörande för kostnaden per 

personkilometer är beläggningsgraden, där tunnelbana har en genomsnittlig utnyttjandegrad på 

38% medan spårvägar och lokaltåg har utnyttjandegrad på 24%. Även spårutnyttjandegraden har 

påverkat kostnaderna per personkilometer (WSP 2011).  

 

 
Figur 6. Kostnader per personkilometer för olika transportslag. Källa: WSP 2011 

 

2.4.5 Utsläpp av partiklar 

 

Till sist ska ej bortses från de olika utsläpp som buss och spårvagn ansvarar för. Medan 

spårvagnar i drift i praktiken är utsläppsfria släpper bussar ut bl.a. kväveoxider, svaveloxider, 

koldioxid och andra partiklar. Skillnaderna i utsläpp sammanställs nedan i figur 7 som baseras på 

Sweco/Trafikverket (2015) beräkningar. Figuren visar antal gram utsläpp per fordonskilometer.  
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Figur 7. Mängd utsläpp till luft, enhet gram per fordonskilometer. Notera att spårvägar i drift är 
utsläppsfria. Källa: Sweco/Trafikverket (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Signalprioritering 
 

3.1 Signalreglering i korsningar  
 

Ett sätt att garantera framkomligheten på i korsningar är att införa signalreglering. Det är en form 

av tidsstyrd reglering som separerar konflikterande trafikströmmar genom att släppa fram dem 

vid olika tidpunkter. I signalsystem regleras företrädesrätten genom att tillåta icke-konflikterande 

trafikströmmar att köra vid olika tidpunkter (Aleman 2013). Vanligtvis finns det tre faser i en 

trafiksignal: grönt, gult och rött. Vardera fas har ett antal tillåtna fasbilder, som visar på de 

trafikströmmar som är tillåtna i respektive fas. Normalt har trafiksignalen en omloppstid efter 

vilken fasbilderna upprepas på nytt, men beroende på trafiksituationen i övrigt kan ordningen för 

dessa faser ändras (Nilsson 2014). Prioritering av kollektivtrafik bidrar till att ändra ordningen i 

dessa faser för att vara gynnsamma för kollektivtrafiken.  
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3.2 Vad är signalprioritering 
 

Signalprioritering (Transit signal priority (TSP)) ses ofta som ett sätt att förbättra 

framkomligheten för kollektivtrafiken på en operationell nivå (Aléman 2013). TSP är uppdelat i 

aktiv signalprioritering, passiv signalprioritering och signalprioritering i realtid (Long et 

al.2020). Vidare kan prioriteringen delas in i isolerad och koordinerad prioritering. Isolerad 

prioritering beaktar antalet fordon som närmar sig aktuell korsning och signalschemat baseras 

uteslutande på detta. Koordinerad prioritering tar även hänsyn till närliggande trafiksignaler för 

att underlätta passager i sin helhet (Al Mudhaffar 2006). Gemensamt för de olika typerna av 

prioritering är att kollektivtrafiken får företräde i korsningar och cirkulationsplatser. Olika sätt 

finns för att göra detta möjligt. Ett sätt är att genom aktiv detektering utöka den gröna fasen i 

trafiksignalen, ett annat att minska den röda fasen (Nacto 2005). Det är även skillnad mellan 

prioritering och företrädesrätt, även om dessa begrepp ofta beskrivs som likvärdiga. Vid 

signalprioritering justeras det normala signalschemat för att bättre prioritera 

kollektivtrafikfordonen. Vid företrädesrätt däremot så avbryts signalschemat omedelbart för att 

ovillkorligt ge företräde åt passerande fordon. En konsekvens av detta blir att koordinationen 

med övriga trafiksignaler ej tas hänsyn till, utan företrädesrätten sker oavsett trafiksituationen i 

övrigt (Baker et al.2002).  

 

Ovillkorlig prioritet används främst av utryckningsfordon. Skillnaden mellan dessa två koncept 

illustreras i figur 8, båda typerna är att betrakta som aktiv prioritering. I detta arbete behandlas 

signalprioritering och signalföreträdesrätt som likvärdiga, detta då företrädesrätt är en form av 

signalprioritering (villkorslös). I figur 8 illustreras alltså olika metoder för signalprioritering ur 

en övergripande teknisk synvinkel för utryckningsfordon (EV) och för buss. Som Trafikverket 

(2012) skriver fungerar signalprioritering bäst när den kombineras med andra åtgärder, som t.ex. 

kollektivtrafikkörfält. Detta då fordonen måste kunna komma fram till trafiksignalerna för att 

prioriteringen ska kunna ske (Trivector 2008). Det beskrivs mer utförligt i kapitel 4.   

 

 
Figur 8. Prioritering (överst) och företrädesrätt (underst). Källa: Baker et al.(2002) 

 

3.3 Passiv signalprioritering 
 

Passiv signalprioritering är en typ av prioritering som vid samma tidpunkt ger signalprioritet, 

oavsett om ett fordon kommer eller inte (Baker et al.2002). Vid passiv signalprioritering behövs 

ej någon form av hårdvara installeras vilket gör den mindre tekniskt krävande än aktiv 

prioritering (Nacto 2005). Signalschemat upprepas istället i bestämda cykler, vilka baseras på 
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historiska data över kollektivtrafikens tidtabell (Long et al.2020). Det innebär att bussarna får 

signalprioritering oavsett hur trafiksituationen i övrigt ser ut (Nacto 2005) vilket kan medföra att 

en mindre förskjutning i tid sätter signalprioriteringen ur spel för den specifika avgången. Detta 

är ej att förväxlas med företrädesrätt, som är en form av aktiv signalprioritering.  

 

Passiv signalprioritering finns ofta i sammanhang där trafikvolymen är låg men där frekvensen är 

hög på kollektivtrafiken. Detta då det gör denna typ av prioritering effektiv (Baker et al.2002). 

Vid flera trafikljus är de ofta koordinerade sinsemellan för optimal framkomlighet för 

kollektivtrafiken. Men då de ej tar hänsyn till övrig trafik kan detta orsaka onödiga förseningar 

och frustation bland övriga trafikanter (Baker et al.2002). Detta faktum gör att Nacto (2005) 

rekommenderar att övriga trafiken bör tas hänsyn till vid planering av passiv signalprioritering. 

Andra åtgärder de rekommenderar är att koordinera trafikljusen längs korridoren, utföra 

”retiming” och minimera trafikljusens omloppstider. Ma & Yang (2007) skriver att vid passiv 

signalprioritering anpassas antingen kollektivtrafikens frekvens och avgångstider eller 

signalanordningens cykel- och starttider, vilket visas i figur 9 nedan.  

 

 
Figur 9. Logisk beskrivning av passiv signalprioritering. Antingen ändras kollektivtrafikens avgångstider 
eller trafiksignalernas tider. Källa: Ma & Yang (2007) 

 

Vid passiv signalprioritering är signalanläggningens cykeltider anpassade efter kollektivtrafikens 

avgångstider. Detta medför att fordonen kan hamna i en ”grön våg”, se figur 10, där de i 

korsning efter korsning får grönt ljus och därmed signalprioritet (Wahlstedt 2014). Problem kan 

uppkomma då tidtabellen sätts något ur spel, t.ex. om uppehållstiden vid station/hållplats blir 

längre än väntat. Om signalschemat är anpassat efter en högre medelhastighet kan fordonen 

missa den gröna vågen och istället fastna i en röd våg flera trafiksignaler i rad. Passiv 

signalprioritering anses därför passa bra när uppehållstiderna (dwell times) är korta och 

förutsägbara och trafikmängden är låg (Wahlstedt 2014), vilket överensstämmer med Baker et al 

(2002) resonemang ovan.  

 



 

 28 

 
Figur 10. Passiv signalprioritering kan skapa en grön våg för kollektivtrafiken, en prioritering 

som dock kan sättas ur spel vid förseningar. Källa: Al Mudhaffar 2006  

 

Passiv signalprioritering innebär inte bara fördelar för kollektivtrafiken. Om körbanan är delad 

med övrig trafik får även de fördelar av passiva signalprioriteringen. Detta då hänsyn ej tas till 

om kollektivtrafikfordon är närvarande, de långa gröntiderna fortsätter i alla fall (Scheffler & 

Strehler 1998). Scheffler & Strehler (1998) skriver även att det är viktigt att ta hänsyn till 

effekterna på övrig trafik vid signalprioritering. Detta då ökad trängsel kan orsaka köer vilket gör 

att kollektivtrafiken kan fastna mellan trafikljusen på grund av dålig signalprioritering - effekten 

blir då den motsatta. Svårigheten med denna typ av reglering är enligt Hagring (2000) att finna 

den optimala tidsättningen. I övrigt anses detta sätt vara relativt enkelt att göra beräkningar på då 

det uteslutande räknas på trafiksignalens omloppstid.  

 

Förutom passiv signalprioritering finns även passiv bussprioritering. Det utgörs enligt 

Trafikverket av ”fysiska åtgärder av typen placering av hållplats, eller körfält reserverat för 

kollektivtrafiken, liksom flera körfält eller ändrad körfältsindelning” (Trafikverket 2019b). 

 

3.4 Aktiv signalprioritering 
 

Det finns olika typer av aktiv signalprioritering. Gemensamt för dessa är att fordonet med hjälp 

av teknisk utrustning kommunicerar med trafiksignalerna, vilka sedan ger fordonet klartecken att 

fortsätta. Förutsatt att tekniken för detta finns kan även trafiksignalerna kommunicera 

sinsemellan vilket skapar en koordinerad signalprioritering. En fördel med aktiv prioritering är 

att bussarna kan prioriteras när de ligger efter i tidtabellen för att sakta men säkert hämta upp 

förseningen. I de fall bussarna håller tiden, eller ligger före tidtabellen kan istället prioriteringen 

bortses ifrån, vilket gör att övriga trafikanter inte påverkas i onödan (Mei et al.2019).  

 

3.4.1 Grön förlängning (green extension)  

 

Vid signalprioritering genom grön förlängning utökas tiden som trafiksignalen visar grönt om ett 

kollektivt fordon närmar sig. Denna typ av prioritering förutsätter att signalen redan visar grönt, 

då det är denna gröntid som sedan förlängs (Nacto 2005). Detta anses vara en effektiv form av 

prioritering i jämförelse med ”tidig grön”/”early green”-strategin (se nedan) då det inte behövs 

ytterligare intervall för att släppa igenom fordonet och trots detta kan väntetiden för kollektiva 



 

 29 

fordon minska väsentligt (Nacto 2005). För att maximera fönstret då prioritering av 

kollektivtrafiken är möjligt kan ”grön förlängning” användas i kombination med ”tidig grön”-

strategin (Baker et al.2002). Denna strategi är lämplig för att ge ett fåtal bussar stor minskning av 

restiden (Wahlstedt 2014). Om flera fordon gör anspråk på prioritet samtidigt i en korsning är det 

enligt Wahlstedt (2014) fördelaktigt att använda sig av grön förlängning istället för röd 

avkortning (tidig grön). 

 

3.4.2 Tidig grön (early green)  

 

Denna strategi kallas även för röd avkortning (red truncation). Strategin är lämplig för att ge 

många bussar en liten minskning av restiden (Wahlstedt 2014). Metoden ger fordonen grönt ljus 

tidigare än vad som planerats. Den kan också ses som att rödtiden förkortas, därav namnet. För 

att metoden ska fungera krävs ett tillräckligt stort avstånd mellan detektering av fordon och 

korsningen för att signalanläggningen ska hinna ställa om. Metoden passar bra på långa stråk där 

restiden är förutsägbar (Nacto 2021) 

 

3.4.3 Extra grönfas mellan normal fas (phase insertion) 

 

Denna prioriteringstyp innefattar en kort tillfällig gröntid för att släppa igenom fordon.  

En fasinsättning sker när en extra fas läggs in i det normala signalschemat. Ett exempel på när 

det kan ske är för att tillåta för fordon att göra vänstersvängar för att nå en vändzon eller station 

på andra sidan gatan (Nacto 2005).  

 

3.4.4 Återtagen start (Re taken start) 

 

Metoden passar bra när en buss närmar sig och dess trafiksignal visar rött men korsande riktning 

inte har hunnit få grönt ljus än. På så vis kan metoden anses vara en (sen) variant av grön 

förlängning. Metoden används främst i anslutning till hållplatser med kort avstånd mellan 

hållplats och korsning (Wahlstedt 2014).  

 

3.5 Isolerade system 
 

De olika strategierna som beskrivits ovan kan även delas in i isolerade och koordinerade system. 

För de passiva systemen är det vanligast att någon form av koordination sker med andra 

närliggande trafiksignaler. I de fall koordination ej sker kallas systemen för isolerade system, dvs 

de opererar självständigt. För isolerade system är LHOVRA den dominerande tekniken i Sverige 

(Al Mudhaffar 2006). Tekniken beskrivs i kommande delkapitel.  

 

3.6 Koordinerade system 
 

De koordinerade/samordnade systemen syftar till att optimera tidssättningen utifrån bl.a. antalet 

stopp och fördröjningar (Trafikverket 2012b). För att bättre samordna trafiksignalerna delas de in 

i s.k. signalområden, där varje signalområde hanterat separat. Se figur 11 nedan. I de 

koordinerade systemen finns samordning mellan olika signalområden. Områdena mellan två 

signalområden kan också ses som buffertzoner där mängden trafik mäts för att vid stora mängder 

tas hand om så att den inre delen av ett signalområde undviker överbelastning. Det är även 
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möjligt att ge kollektivtrafiken annan typ av prioritet mellan två signalområden, t.ex. genom ett 

eget körfält (VGU publikation 2004:80). 

 

 
Figur 11. Indelning av trafiksignaler i signalområden. Källa: VGU publikation 2004:80 

 

3.7 Tekniker 
 

3.7.1 Detekteringstekniker 

 

För att genomföra en aktiv prioritering av kollektivtrafiken krävs det att fordonen detekteras 

korsningen (Wahlstedt 2014). Det finns olika metoder att genomföra detta på, och respektive 

metod passar olika bra för spårvagnar och bussar. Nedan introduceras tre av de vanligaste 

metoderna för detektering, GPS-positionering, induktiva slingor och RFID-taggar.  

 

3.7.1.1 GPS-positionering 

 

En av de vanligaste teknikerna för att lokalisera bussar är genom GPS-positionering. Detta 

system kan användas i allt från små städer upp till stora metropoler som exempelvis London. En 

fördel med GPS-positionering är att det är enkelt att implementera då det inte krävs installation 

av utrustning i själva infrastrukturen, vilket gör det till ett flexibelt system. Nackdelen är att 

exakta positionen av fordonen kan skilja sig beroende på yttre omständigheter som väder eller 

hög bebyggelse (Hounsel et al.2007).   

 

För bussar spelar inte detta jättestor roll. Dock är det inte tillräckligt exakt för spårvagnar utan 

där krävs en mer precis teknik, såsom RFID-tekniken. Anledningen är framförallt 

säkerhetsmässig enligt byggledare vid Trafikkontoret. Spårvagnens position måste kunna 

bestämmas med meterprecision för att rätt vagn ska kunna anmäla till rätt växel, vilket är möjligt 

med RFID-taggar. Med GPS-positionering hade dock i teorin en vagn som kör åt andra hållet 

kunna anmäla till växeln som ligger nära en annan vagn vilket kan leda till att växeln läggs om 

väldigt snabbt för en spårvagn. Det har skett urspårningar av spårvagnar där systemet trodde att 

spårvagnen hade passerat en viss punkt och således lagt om växeln baserat på en bakomliggande 

vagns anmälan. Men detta då endast halva ekipaget med vagnar faktiskt hade passerat växeln. 

Dessa typer av system har Göteborg byggt bort idag (byggledare vid Trafikkontoret).    

 

 

3.7.1.2 Induktiva slingor 
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Induktiva slingor detekterar fordonen magnetiskt direkt från vägbanan när de blir överkörda.  

 

Fördelen med induktiva slingor är att de inte kräver utrustning ombord på fordonen. Däremot 

innebär tekniken större komplexitet om slingorna av någon anledning behöver flyttas, t.ex. vid 

linjeomläggningar. Detta då de i så fall behöver grävas upp vilket medför avstängningar och 

större ingrepp i gatumiljön. De måste dessutom förläggas på så sätt att de kan särskilja buss- och 

biltrafiken (Trafikverket 2012c).  

 

3.7.1.3 RFID-taggar 

 

Tillskillnad från exempelvis busstrafik finns ett större behov av att exakt kunna bestämma 

fordonets position när det gäller spårvagnar. Då bedöms ej GPS-tekniken vara tillräckligt 

tillförlitlig utan RFID-tekniken föredras istället (Akcil 2013). RFID står för radio frequency 

identification och är en teknik som genom radiovågor kommunicerar med mottagande enhet. En 

anledning till att använda tekniken är att undvika urspårningar till följd av plötsliga 

växelomläggningar (intervju byggledare vid Trafikkontoret Göteborg). RFID-läsare monteras på 

varje fordon, vanligtvis i underredet. Sedan monteras taggar i infrastrukturen som kan 

kommunicera med läsarna. RFID-tekniken är inte väderberoende, den återger en mycket exakt 

positionering och den kan överföra data i hög hastighet (Akcil 2013).  

 

Redan i dagsläget används RFID-tekniken flitigt inom kollektivtrafiken i form av passerkort 

(Cheung et al.2013). På senare år har tekniken gradvis implementerats i Göteborgs spårvägsnät, 

där taggarna borras ned vid spåret. Tekniken kostar förhållandevis lite, är enkelt att borra ner, är 

mycket exakt och är flexibel då det är enkelt att flytta taggar vid behov. För att underlätta 

avläsningen av olika vagnstyper kan man borra ned flera taggar bredvid varandra, detta då olika 

vagnstyper kan ha sina läsare på något skilda positioner (byggledare vid Trafikkontoret).   

 

3.7.2 Prioriteringssystem i svenska städer 

 

3.7.2.1 Pribuss 

 

I större svenska städer används systemet Pribuss för att prioritera busstrafiken (Al Mudhaffar 

2006). Pribuss är ett system som syftar till att ge kollektivtrafiken grönt när den kommer till 

stopplinjen och bidrar således till den aktiva signalprioriteringen. Pribuss är en del av ett 

koordinerat system vilket möjliggör för att skapa en s.k. grön våg, enligt tidigare beskrivning. 

Pribuss består av ett antal funktioner som vardera har ett visst antal villkor för uppfyllande. Om 

villkoren är uppfyllda ges prioritering enligt funktionen (Wahlstedt 2014). Dessa funktioner är 

giltiga under en viss tidsperiod. När prioriteringen är genomförd återgår signalschemat till 

normalt läge igen och de signaländringar som blev blockerade av Pribussfunktionen kan återigen 

genomföras (Wahlstedt 2014).  

 

3.7.2.2 Lhovra 

 

Al Mudhaffar (2006) beskriver LHOVRA som den klassiska svenska modellen för 

signalprioritering. Denna modell syftar till att dels förbättra trafiksäkerheten och dels minimera 

antalet fordon som försenas på vägar med hastigheter över 70km/h. Tekniken lyckades under sin 
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testperiod att minska antalet olyckor vilket gjorde att den senare etablerades i många 

skandinaviska städer på gator under 50km/h. LHOVRA står för:  

 

- Lastbilsprioritering 
- Huvudledsprioritering 
- Olycksreduktion 
- Variabelt gult 
- Rödkörningskontroll 
- Allrödvänlig 

(Ma, Jin, Kosonen 2017) 

 

Lastbilsprioriteringen kan skiftas till bussprioritering (Trafikverket 2012b) 

LHOVRA-tekniken används i ca 70% av Sveriges signaler och är den vanligaste tekniken i 

isolerade signalsystem i Sverige (Wahlstedt 2014).  

 

3.7.2.3 Spot – self optimizing control 

 

Vid en självoptimerande trafiksignal kan kostnaden för ett kollektivtrafikfordon väljas utifrån 

valfri nivå. Wahlstedt (2014) skriver exempelvis att bussen kan värderas 20 gånger högre än 

bilen, vilket leder till en fördelaktig prioritering av kollektivtrafiken. Men det finns fortfarande 

möjlighet att slopa prioriteringen när kostnaden för övrig trafik blir för hög. SPOT är det enda 

självoptimerande systemet som används i Sverige idag (Wahlstedt 2014).  

 

3.7.3 Smart prio av Swarco 

 

Både Malmö stad och Helsingborgs stad använder sig av ett system som Swarco har tagit fram 

som kallas för Smart prio. Systemet baseras på den livekarta som Skånetrafiken har med 

bussarnas positionering.  Denna teknik bygger på att bussarna i god tid innan korsningen 

detekteras för att sedan på begäran ges företräde. Metoden har valts då den kan installeras på 

befintliga trafikljus och således sänker anläggningskostnaden, är lätt att underhålla och enligt 

tillverkaren är ett enkelt system att använda. Då traditionella lösningar är baserade på 

kortdistansradio kräver det alla bussar och styrapparater är utrustade med sändare. Swarcos 

lösning baseras på en GPS-positionering av fordonet som sedan skickar signal till ett 

centralsystem som i sin tur kommunicerar med trafikljuset (Swarco 2021). När bussen kommer 

in i en specifik aktiveringszon (virtuell detekteringszon) så skickas en anmälan om prioritet till 

styrapparaten som styrs genom programmerade algoritmer. När detta sker börjar trafiksignalen 

att leta efter en lucka för att kunna avbryta konflikterande riktningar för att kunna ge grönt till 

bussen. Upplägget tillhandahåller även en hel del statistik över körtider, vilket sedan kan 

användas i andra syften. Dessutom ger det möjlighet att spåra bussarna genom GPS-

positioneringen (Swarco 2021). 

 

3.8 Manuell fördelning 
 

Finn et al(2010) beskriver att det i BHLS kan ingå olika typer av signalsystem för 

kollektivtrafiken. Gemensamt för många av dessa är att utformningen skiljer sig mot 
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konventionella trafikljus. Denna typ av signaler har istället vitt ljus, vilket minskar risken för 

förvirring för övriga trafikanter. Detta är något som visat sig ha stora fördelar enligt författarna.  

 

Om korsningen trafikeras av många kollektivtrafikfordon är det i vissa fall lämpligt att inte sköta 

prioriteringen med hjälp av trafikljus, vilket tas upp i rapporten som en metod som kan användas 

i rusningstrafiken, då antalet fordon är som högst. Vid dessa mycket trafikerade korsningar kan 

det då istället vara bättre att låta t.ex. en polis sköta signaleringen. Denna lösning har 

implementerats i bl.a. Zürich (Finn et al.2010).  

 

3.9 Signalanläggningars kapacitet 
 

Kapaciteten beror på dels trafikljusens omloppstider, mättnadsflödet och den effektiva gröntiden. 

Den effektiva gröntiden är tiden som i praktiken är grön för fordonen, d v s nettoresultatet då 

tidsvinster och tidsförluster vid varje ny avveckling har inräknats. Denna beror på att 

mättnadsflödet för korsningen inte kan nås direkt utan kräver en viss inställningstid. Den 

effektiva gröntiden i sin tur bestäms av sekundärkonflikterna. Mättnadsflödet beror på gatans 

bredd, körfältsmarkeringar, antal cyklister i körfältet, andelen tunga fordon, parkerings- och 

bussrörelser. Även mättnadsflödet påverkas av sekundärkonflikterna (Hagring 2000), vilka 

beskrivs under kapitlet trafiksäkerhet.  

 

3.10 Signalanläggningars kostnader 
 

Olika signalsystem för med sig olika kostnader. Dessa kostnader kan sedan ställas mot de 

uppkomna nyttor respektive signalsystem genererar. Exempel på aspekter som påverkar 

kostnaden för ett signalsystem inkluderar:  

 

• Design och önskad funktion av systemet 

• Hur lätt utrustningen är att installera 

• Om signalsystemet är specialanpassat eller om det finns standardutföranden 

• Om programvaran behöver uppdateras på styrapparaten 

• Underhåll av utrustning 

• Utbildning av personal för den specifika programvaran 

• Anläggningsarbete för att få åtkomst till elförsörjning etc 

• Vilken utrustning som behöver installeras ombord på fordonen 
(Baker et al.2002)  

 

Schablonmässigt räknat kan kostnaden för en ny signalanläggning uppskattas till 1200000 kr per 

korsning. Vid ombyggnation av gammal signalanläggning rör det sig om ca 100000-200000 kr 

(Trivector 2008). Dessa siffror beror från fall till fall och kan därför i enstaka fall ligga utanför 

detta spann. Med andra ord behöver den samhällsekonomiska nyttan av signalprioritering 

överskrida 1200000 kr för att vara motiverad. Dock anses signalprioritering vara en relativt billig 

lösning (Nacto 2005).  
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4 Signalprioritering ur ett perspektiv – andra 

framkomlighetsåtgärder 
 

Signalprioritering är ett sätt att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Men det finns flera 

andra åtgärder som också ökar framkomligheten och tillsammans kan dessa metoder skapa ännu 

bättre framkomlighet än metoderna var för sig. De åtgärder som beskrivs nedan skapar alltså 

möjlighet för en bättre prioritering av kollektivtrafik då de säkerställer framkomligheten mellan 

trafiksignalerna. Framkomlighetsåtgärder har störst effekt där bristen på yta är som störst 

(Trivector 2008), detta då trängsel uppstår som en följd av brist på yta.  

 

Åtgärder som anses prioritera kollektivtrafiken kan delas in i tids- och rumsprioritering 

(Pettersson et al.2021). Rumsprioritering inkluderar bus lanes, bus gates och hållplatsrelaterade 
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åtgärder. Signalprioritering ingår i Tidsprioriterande åtgärder (Pettersson et al.2021). Då 

kommunerna är infrastrukturhållare är det ofta de som har ansvaret att införa 

framkomlighetsåtgärder. Däremot saknar de ofta ekonomiska incitament för att göra detta 

(Sörensen och Pettersson 2018).  

 

Indelning kan även göras efter åtgärder som förbättrar framkomligheten och åtgärder som bidrar 

till ökad prioritering. Åtgärder som bedöms förbättra framkomligheten inkluderar busskörfält, 

bussvägar och bussgator. Åtgärder som bidrar till ökad prioritering av kollektivtrafiken 

inkluderar optimering av hållplatsavstånd, signalprioritering, busslussar, snabbare 

hållplatsutformning och snabbare betalsystem/metoder (Trivector 2008). Samtliga dessa åtgärder 

anses öka framkomligheten för eller prioriteringen av kollektivtrafiken. En fallstudie av 

Stockholm, Köpenhamn och Karlstad visade på att framkomlighetsåtgärder i samtliga städer 

inkluderade busskörfält, signalprioritering i korsningar, ombyggnation av korsningar samt 

minskning av parkeringsplatser i de fall då kommunerna inte stod för det underskott 

kollektivtrafiken medför. I Danmark å andra sidan är kommunerna ansvariga för underskottet 

vilket gjorde att det där kan finnas helt andra ekonomiska incitament för att genomföra sådana 

åtgärder (Sörensen och Pettersson 2018).  

 

4.1 Framkomlighet enligt experter 
 

För att bidra till en nyanserad bild av litteraturstudien ges här input från experthåll. Fyra personer 

intervjuades från Trafikverket (trafiksignalspecialist), Afry (trafikplanerare), Trivector 

(kollektivtrafikexpert) och Skånetrafiken (tekniskt kunnig person kring fordon och signaler).  

 

Framkomlighet definierades på olika sätt. Skånetrafikens representant anser att känslan av ett fly 

är framkomlighet, medan Trafikverkets representant säger att framkomlighet handlar om att alla 

trafikanter ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Från konsultbolagens representanter 

definieras framkomlighet på ett liknande sätt. Trivectors representant säger att det oavsett tid på 

dygnet ska ta lika lång tid att åka mellan A och B och Afrys representant säger att det handlar om 

att tiden det tar att förflytta sig motsvarar den förväntning man har beroende på var man rör sig.  

Sammantaget handlar det alltså om att ge kollektivtrafiken en ökad pålitlighet. Även om resan tar 

lång tid kan en god framkomlighet anses vara beroende av få störningsmoment som bryter 

rytmen i resandet. Svaren på vad som påverkar framkomligheten och möjligheten att införa 

signalprioritering av kollektivtrafiken är liknande, men med olika exempel. Från både 

Trafikverkets och Skånetrafikens perspektiv nämns att hur hållplatserna är placerade påverkar 

mest. Representanten från Trivector nämner att det är viktigast att busskörfälten når hela vägen 

fram till korsningen och Afrys representant säger att om man verkligen ska prioritera så är 

planskildhet den bästa lösningen, men att det sällan är aktuellt i stadsmiljöer. Även 

trafiksäkerhetsperspektivet skiljer sig något i de olika intervjuerna. På frågan om hur kopplingen 

mellan framkomlighet för kollektivtrafiken och trafiksäkerheten ska beaktas svarade 

Trafikverkets representant att prioritering inte bör ske på bekostnad av fotgängares eller 

cyklisters framkomlighet och Skånetrafikens representant säger att hållplatser bör placeras så att 

det är säkert för de som ska stiga på och kliva av fordonen. Representanten från Trivector säger 

att utformningen av gaturummet är viktig och att skapa sikt i systemen skapar en bättre 

trafiksäkerhet. Afrys representant säger att om en tydlig framkomlighet skapas för ett trafikslag 

så har det en pedagogisk effekt som kan vara positiv för säkerheten om man gör det rätt.  
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Under intervjuerna kom även frågan om vilka misstag som sker vid kollektivtrafikplanering upp. 

Från Trafikverkets representant sägs att hållplatser och obevakade övergångsställen är två 

misstag som kan ske, även om det tänks på i större utsträckning idag. Representanten från 

Skånetrafiken säger att signalprioriteringsfrågan tas med i ett alldeles försent skede i 

projekteringen. Att få de inblandade parterna att ha samma förväntningar underlättar, menar 

Afrys representant. Trivectors representant menar att man kan ta hänsyn till forskning som säger 

vad som är farligt och inte farligt vid trafiksignaler.   

 

4.2 Bussgata 
 

En av de vanligaste metoderna att prioritera bussar på i Sverige är genom en bussgata, där 

bussarna har egen körbana. Bussgator kan enligt Trafikverket ”etableras genom nyanläggning 

samt genom breddning av befintlig vägbana eller ändrad funktion av befintligt vägbaneutrymme, 

t.ex. körfält eller vägren” (Trafikverket 2019b). Denna körbana kan vara helt exklusiv, alternativt 

delad med cykel- och taxitrafik. Ofta går bussgator genom områden som annars saknar en gen 

bilväg, vilket gör bussen mer konkurrenskraftig då dess relativa resväg mot bilen förkortas. Men 

i många fall slutar bussgatan när den närmar sig en korsning, vilket skapar problem ur 

signalprioriteringssynpunkt. I andra fall har bussen helt dedikerad körbana längs hela linjen, 

vilket har beskrivits i tidigare kapitel om högkvalitativ kollektivtrafik. Under förutsättning att 

övriga trafikanter är förbjudna att använda bussgatan innebär det att det finns ett körfält mindre 

för dessa. Det kan skapa temporära problem med längre restider p.g.a. ökad trängsel men skapar 

å andra sidan ett incitament för dessa trafikanter att välja bussen istället (Trafikverket 2020g).  

 

4.3 Queue jump lane 
 

Signalprioritering kan även kombineras med en s.k. queue jump lane (QJL), där bussarna ges en 

egen passage fram till väjningslinjen vid korsningen, där fordonen väntar vid rött ljus. Det 

illustreras i figur 12. Funktionen en QJL erbjuder liknar den för en bussgata, med skillnaden att 

en QJL endast finns i närheten av en korsning. För att metoden ska ge resultat krävs att det 

förekommer återkommande köbildning vid korsningen. En QJL tillåter att kollektivtrafiken 

utnyttjar högersvängkörfältet för att passera fordonen i den parallella kön. När det sedan är dags 

för grönt ljus så kan bussarna ges ett litet försprång vid signalhanteringen, vilket gör att bussarna 

både kan passera kön samt komma först fram till korsningen. Om trafiksignalen ger ett par 

sekunder försprång till bussarna kan de sedan integreras tillbaka med övriga körfält efter 

korsningen. För maximal effektivitet bör längden på en QJL vara längre än längden på den kö 

som kan tänkas uppkomma vid korsningen (Truong et al.2017).  
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Figur 12. En queue jump lane (QJL) tillåter att bussarna passerar kön i höger/vänsterkörfälten. 

Ett par sekunders försprång i trafiksignalen ger sedan bussarna chansen att integreras med 

övriga körfält längre fram. Källa: Truong et al.2017 

 

4.4 Signalprioritering i cirkulationsplatser  
 

En reguljär cirkulationsplats kan innebära en relativ försämring för kollektivtrafiken jämfört med 

bilen då relativt långa fordon gör att det blir svårare att ta sig in i cirkulationsplatsen samt ger 

resenärerna sämre komfort. Dessutom har en reguljär cirkulationsplats ingen signalprioritering 

för kollektivtrafik. På dessa grunder skapades därför cirkulationsplatser med genomgående 

körfält, vilket möjliggör för signalprioritering (Finn et al.2010). Det finns flera sätt att ge 

kollektivtrafik prioritet vid cirkulationsplatser. Att låta fordonen ha ett eget körfält i 

cirkulationsplatsens innerbana eller att separera körbanorna vertikalt är två lösningar. 

Signalprioritering med genomgående körfält är en tredje (BRTguide 2021). 

 

I denna åtgärd får fordonen köra rakt igenom cirkulationsplatsen, i kombination med 

stoppsignaler för övrig trafik. Vid icke-signalreglerade cirkulationsplatser finns även exempel 

där allmän väjningsplikt råder och kollektivtrafiken på så sätt får fullt företräde. En av de första 

städerna i Sverige att genomföra signalreglering vid en cirkulationsplats var Jönköping. Denna 

metod innebar att bussarna fick kortare restid, rakare körväg, högre komfort, bättre 

framkomlighet och färre stopp än tidigare. I förlängningen innebar det ett symbolvärde, då 

kollektivtrafikens status jämte privatbilismen förbättrades. I Jönköping var cirkulationsplatsen 

(vid Torpaplan) tidigare en signalreglerad korsning (Trivector 2001). Ytterligare exempel på 

denna lösning för busstrafik finns i bl.a. Quito (BRTguide 2021). I Göteborg förekommer flera 

fall där spårvagnar får liknande prioritet genom cirkulationsplatsen.  

 

En nackdel som angivits är att trafiksituationen för övriga trafikanter eventuellt påverkas då olika 

regler kan skapa förvirring vilket blir en trafiksäkerhetsrisk (Trivector 2001).  

En annan stad som har genomfört liknande åtgärder är Stavanger i Norge. Där regleras bussarna 

med signaler både innan de kör in i cirkulationsplatsen och innan de kör ut ur den. Övrig trafik 

hanteras också med signaler för att minska konflikterna och därmed förbättra trafiksäkerheten. 

Även cykeltrafiken regleras med signaler i detta fall. Signalerna visar antingen gult eller rött för 

biltrafiken, medan det för busstrafiken visas ”S” eller ”-” (Statens vegvesen 2016). Som en 

konsekvens av denna lösning har antalet rödkörningar ökat något samt kapaciteten för övrig 
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trafik minskat. Däremot har utfallet gällande både trafiksäkerheten och prioriteringen av 

busstrafiken ansetts vara lyckosamt (Statens vegvesen 2016). En illustration över denna 

signalreglering finns nedan i figur 13.  

 

 
Figur 13. Signalreglering i kombination med genomkörningsfält i cirkulationsplatser. Källa: 

Statens vegvesen (2016) 

 

 

I flera franska städer (och Jönköping) används en variant där busskörfältet går rakt igenom 

cirkulationsplatsen. Denna variant har likt Stavangerfallet signalreglering både vid in- och utfart 

i cirkulationsplatsen när det gäller busstrafiken. Däremot har övrig trafik endast signalreglering 

inne i cirkulationsplatsen när körbanan korsar körbanan för bussarna. Detta typexempel 

illustreras nedan i figur 14 (Statens vegvesen 2016).  

 

 
Figur 14. Typfall Jönköping. Signalreglering inne i cirkulationsplatsen för biltrafiken. Källa: 

Statens vegvesen (2016) 

 

Trivectors (2001) studier visar att förutom kollektivtrafiken så finns potentiella vinster även för 

fotgängare och cyklister med denna utformning. Gällande kollektivtrafiken behövdes endast en 

medelbeläggning om 7-10 personer per fordon för att åtgärden ska vara lämplig vid studerade 

förhållanden. För att trafiksäkerheten ska upprätthållas i dessa fall krävs att samtliga 

konfliktpunkter i cirkulationsplatsen signalreglerats (Trivector 2001). Vid låga flöden på en 

cirkulationsplats kan det dock vara lämpligt att släcka trafiksignalerna för att minimera 

störningarna på övrig trafik (Fransen 2019). En annan lösning som kan införas i de fall 

busskörfältet av olika anledningar inte kan dras rakt igenom cirkulationsplatsen är att införa 

försignaler för övrig trafik innan cirkulationsplatsen. På så vis släpps bussen fram till 

cirkulationsplatsen ändå. Denna typ av lösning passar bra för sidoförlagda körfält men medför 

inte lika bra förbättring av komforten som vid genomgående körfält. Men det visade sig medföra 

en genomsnittlig förbättring av restiden på 6 sekunder per buss och en försämring på ca 35 

sekunder per övrigt fordon. De omgivande faktorerna var dock missgynnsamma i detta fallet då 

exempelvis hållplatser placerats mellan försignalen och cirkulationsplatsen och det framhålls att i 

mer fördelaktiga miljöer så bör metoden ge bättre resultat. När bussen nått fram till 
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cirkulationsplatsen kan ytterligare prioritering ges genom en signal som tillfälligt stoppar 

trafiken från andra riktningar för att släppa in bussen i cirkulationsplatsen (Fransen 2019).  

 

 

4.5 Cykelbanor  
 

I samband med planering av kollektivtrafikstråk finns också möjligheter att förbättra 

infrastrukturen för cyklister. En lösning som finns i exempelvis Köpenhamn är att anlägga 

enkelriktade cykelbanor längs med stråket. Fördelen med detta är att kapaciteten för cykling ökar 

längs med ett stråk då samtliga cyklister färdas åt samma håll, eftersom två enkelriktade 

cykelbanor har högre kapacitet än en dubbelriktad cykelbana (Blomstrand 2015). Därtill uppstår 

magasineringsutrymmen som kan användas för att bättre möjliggöra vänstersvängar över en gata. 

Då kan cyklisterna använda sig av bussprioriteringen för att ta sig över gatan i ena riktningen och 

sedan när prioriteten är över så är det dags för korsande trafikströmmar att få grönt, vilket 

innebär att det är grönt för de som ska svänga vänster (Trivector 2018).  

 

Vid utrymmessnåla platser kan enkelriktade cykelbanor fortsatt möjliggöra cykling längs ett 

stråk då de av naturliga skäl kräver mindre plats än dubbelriktade cykelbanor. Enkelriktade 

cykelbanor har även lägre risk för konflikter jämfört med dubbelriktade cykelbanor (Blomstrand 

2015).  

 

4.6 Övergångsställen 
 

Övergångsställen påverkar kapaciteten längs ett stråk eller för korsningen och påverkar 

möjligheten till prioritering (Trafikverket 2019). Vid ett signalreglerat övergångsställe behövs en 

minsta gröntid för fotgängare, en tid som påverkas av gatans bredd. Om gatans bredd ökar så 

ökar behovet av gröntid för fotgängare vilket leder till att möjligheten att införa en effektiv 

signalprioritering minskar. Smalare korridorer leder till att det går betydligt snabbare för gående 

att korsa gatan vilket minskar behovet av gröntid och därmed ökar möjligheten för effektiv 

signalprioritering. Gröntiden ska inte göras större än vad som är nödvändigt eftersom att gående 

inte alltid tjänar på längre gröntider. Detta då en lång gröntid för gående kan skapa en lång 

fordonskö vilken i sin tur kräver längre tid på sig att avvecklas (Trafikverket 2007).  

 

Om en trafikant kommer fram till korsningen sent under en signalfas kan signalanläggningen 

fortfarande växla om till grönt för den sent ankomna trafikanten. Då har den erhållit en god 

privilegietid. Hur lång en privilegietid ska vara för olika trafikantslag är inte allmänt accepterat 

utan varierar från fall till fall. Om en fotgängare ges en lång privilegietid innebär det 

konsekvenser för övriga trafiken i form av ökade fördröjningar. En fotgängare som säkert ska 

kunna korsa gatan begränsar alltså tiden som signalprioritet kan genomföras på (Deshpande 

2003).  

 

Fotgängare går ofta mot rött i signalreglerade korsningar och för att minska risken för 

fotgängarskador är det därför viktigt att utformningen av korsningen är lätt att förstå (VGU 

publikation 2004:80). I de fall passagerna regleras av signaler rekommenderas att grönt ljus för 

kollektivtrafiken infaller samtidigt som rött ljus för fotgängare. Detta gäller om passagen är vid 

en hållplats. Men om passagen är mitt på en sträcka finns vanligtvis ingen signal för 
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kollektivtrafiken. Detta brukar istället lösas genom att sätta upp gula varningslampor och 

ljudsignaler (Trafikverket 2019).  

 

4.7 Vem ska prioriteras?  
 

Signalprioritering gör att kollektivtrafikens pålitlighet ökar, då det underlättar att tidtabellslagda 

restider hålls. Men konsekvensen av signalprioritering är att övrig trafik får längre väntetider för 

att släppa fram bussar och spårvagnar (Al Mudhaffar 2006).  

 

Aktiv signalprioritering har i allmänhet försumbara effekter på övrig trafik utanför 

rusningstrafiken (Mei et al.2019). När korsningen närmar sig sin fulla kapacitet, dvs under 

maxtimmen under högtrafik har dock aktiv signalprioritering påverkan på de korsande 

trafikströmmarna. Mei et al (2019) hävdar att detta visar på att aktiv signalprioritering kan 

minimera förseningen för kollektivtrafiken men till priset av att ej prioriterad trafik får ökad 

försening under maxtimmarna. Därtill nämns att effektiviteten beror på avståndet från 

framförvarande fordon till fronten på bakomvarande fordon (gap time), avståndet mellan 

busshållplatser och korsningar, lokalisering av detektorer och ursprunglig gröntid.  

 

Huvudsyftet med signalprioritering är att ge kollektivtrafiken en snabbare och mer pålitlig resa 

med minimal inverkan på övrig trafik. Effektiviteten vid införande av signalprioritering varierar 

kraftigt. I England och Frankrike har visats att signalprioritering medfört en minskning på 6-42% 

av körtiden för kollektivtrafiken till priset av en ökning av restiden för övrig trafik på 0.3-2.5% 

(Baker et al.2002). Men med dagens metoder värderas restiden för en resenär olika beroende på 

vilket transportsätt som används. I Sverige värderas restiden för en bilist till 126 kronor per 

timma i 2017-års prisnivå under normala omständigheter. Motsvarande värde för en bussresenär 

värderas till ca en tredjedel av detta, 45 kronor per timma (Trafikverket 2020c). Det innebär att 

en åtgärd som sparar in 1 minuts åktid för en buss med 20 personer ej anses samhällsekonomiskt 

lönsam om 8 eller fler bilister som konsekvens av detta blir försenade varsin minut. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv spelar därför fordonens kapacitet och passagerarbeläggning roll 

för möjligheten till signalprioritering, vilket med ett högt kapacitetsutnyttjande är till spårvägens 

fördel.  

 

Det finns tillfällen då intressekonflikter uppstår även vid god signalprioritering. Om två bussar 

anländer till korsningen från olika riktningar vid samma tidpunkt och båda begär grönt kan bara 

en av dessa bussar prioriteras. För att lösa dessa intressekonflikter finns en PTSP-strategi (public 

transport signal priority). I Stockholm innebär denna strategi att den buss som först anmält sig till 

signalsystemet också ska vara den buss som får prioritet. En annan tänkbar strategi (istället för 

först till kvarn) hade varit att prioritera grön förlängning före röd avkortning, vilket har visat på 

bättre resultat (Wahlstedt 2014).  

 

4.8 Trafiksäkerhet  
 

Det finns huvudsakligen fyra typer av konflikter som kan uppstå mellan fordon vid en signalerad 

korsning, se figur 15. Som en följd av dessa konflikter kan kollisioner uppstå. Efterföljande 

konflikter (sequential) uppstår när ett fordon som färdas åt samma håll hinner ifatt 

framförliggande fordon. Sidokonflikter (merging) uppstår exempelvis vid reduktion av antalet 
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körbanor, dvs när ett fordon som ska in i en ny fil krockar med ett fordon som redan färdas i 

filen. Utåtgående konflikter (diverging) uppstår när ett fordon ska lämna en fil vilket ofta leder 

till inbromsningar och omkörningar. Korsande konflikter (crossing) uppstår när två fordon 

frontalkrockar och är den farligaste typen av kollision (Thompson et al.2009). Detta då 

hastighetsskillnaden mellan fordonen kan bli mycket stor.  

 

 
Figur 15. Olika typer av konflikter mellan fordon. Källa: Thompson et al.(2009) 

 

Hagring (2000) talar om primärkonflikter och sekundärkonflikter. Primärkonflikter är likt 

korsande konflikter de mest allvarliga. Primärkonflikter är enligt Trafikverket (2021) konflikter 

mellan korsande rakt-fram-gående trafikströmmar i en korsning, se figur 16. Sekundärkonflikter 

är övriga konflikter, dvs konflikt i korsning mellan svängande och mötande trafik (Trafikverket 

2021).  

 

 
Figur 16. Trafikströmmar som medför primärkonflikter. Källa: Trafikverket 2021 

 

Det finns enligt Hagring (2000) tre olika typer av sekundärkonflikter:  

vänstersvängande - överordnad fordonstrafik, vänstersvängande – fotgängare och 

högersvängande – fotgängare.  

 

Medan många åtgärder finns för att minska allvarligheten i konflikterna så minskar en korrekt 

utförd signalreglering risken för uppkomst av primärkonflikter genom att separera dem i tid.  

 

Komplexa korsningar kräver mer tid mellan faser för att med säkerhet tömma korsningen på 

fordon för att minska antalet konflikter (Queensland 2020). Tömningstiden kallas för 

säkerhetstid och är till för att undvika primärkonflikter i korsningen. Trafiksäkerhetsmässigt 

bidrar en signalreglering till att minska sannolikheten för primärkonflikter mellan fordon. 

Trafikströmmar som innebär primärkonflikter är således aldrig tillåtna vid signalreglering. 
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Sekundärkonflikter kommer dock fortsatt att kunna inträffa i signalreglerade korsningar men det 

regleras i trafiklagstiftningen i övrigt (VGU publikation 2004:80).  

 

Gällande trafiksäkerheten i cirkulationsplatser med prioritering av kollektivtrafik skriver 

Trivector (2001) att trafiksäkerheten vid cirkulationsplatser med särskild körbana verkar vara 

avhängig en bra signalreglering. Utformningen är med andra ord trafiksäkerhetsmässigt 

acceptabel såvida tillräcklig signalering införs för övriga trafikanter. Arbetet med trafiksäkerhet 

hänger också ihop med kapaciteten i en korsning, vilket har beskrivits tidigare. Detta då 

övergångsställen och överfarter påverkar kapaciteten för en korsning.  

 

4.9 X2AB:s guidelines för modern kollektivtrafik 
 

Bussbranschens fördubblingsbolag X2AB (idag sammanslaget med Samtrafiken) har tagit fram 

två dokument som övergripande beskriver de krav som bör uppfyllas för att ett 

kollektivtrafiksystem ska kvalificera sig till en viss nivå. Dessa är ”Guidelines för attraktiv 

kollektivtrafik med fokus på BRT” och ”Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på 

modern spårväg”. Dessa två dokument är uppbyggda på liknande sätt och hanterar aspekterna 

stadens utformning, kollektivtrafikens/spårvägens infrastruktur, fordon/spårvagnen och 

stödsystem och trafikering. Inom kollektivtrafikens/spårvägens infrastruktur beskrivs bl.a. de 

kriterier för företrädesrätt och signalprioritering som ska uppfyllas för grön respektive gul nivå, 

där grön nivå motsvarar fullgod BRT-standard och gul nivå är något som kan accepteras i 

begränsad omfattning. För att med ett BRT-system erhålla grön nivå för signalprioritering krävs 

”Full signalprioritet med stopp endast på hållplatser och med aktiv styrning för hög regularitet. 

Inga cyklar i körbanan, inga störande fordon eller kantstensparkeringar och utfarter” (Ringqvist 

et al.2015, s.21) och för gul nivå krävs ”Signalprioritet längs hela linjen. Oftast inget stoppbehov 

eller långsamma bilköer. Störande kantstensparkering, utfarter och cyklar i körbanan endast i 

begränsad omfattning” (Ringqvist et al.2015, s.21). Se figur 17 nedan.  

 

 
Figur 17. Vad som krävs för grön respektive gul nivå för BRT-system. Källa: Ringqvist et 

al.2015.  

 

Dessa kan jämföras med de för moderna spårvägar uppsatta kraven. För grön nivå krävs ”Full 

signalprioritet med stopp endast på hållplatser och med aktiv styrning för hög regularitet. 

Spårvägen bör ha ett helt eget utrymme och 100% prioritet gentemot övrig trafik. Bra samspel 

med gatuutformningen och hastighet anpassad till stadsmiljön” (Ringqvist & Andersson 2015, 

s.3). För att erhålla gul nivå krävs ”Signalprioritet längs hela linjen. Oftast inget stoppbehov eller 

långsamma bilköer. Spårvagn och buss på samma bana är tekniskt möjligt, men kräver större 

utrymme, riskerar att ge sämre insteg, begränsar valmöjligheterna beträffande markbeläggning 

och ger dyrare underhåll” (Ringqvist & Andersson 2015, s.3). För att erhålla gul nivå krävs alltså 

signalprioritet i korsningar, medan det för grön nivå även krävs en egen körbana. För att uppfylla 

kraven för en modern spårväg är det alltså minimikrav på signalprioritering längs med hela 

linjen. Spårvägen har redan en naturlig företrädesrätt som är reglerad i lag och har enligt 
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Trafikförordningen företräde framför andra fordon (Ringqvist & Andersson 2015). Se figur 18 

nedan. Kraven liknar dock varandra för både BRT och spårväg.  

 

 
Figur 18. Vad som krävs för grön respektive gul nivå för moderna spårvägar. Källa: Ringqvist & 

Andersson 2015 
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5 Fallstudier 
 

För att ge exempel på olika sätt att jobba med framkomlighet har tre stycken städer studerats 

närmare. Det är Malmö, Helsingborg och Göteborg. Städernas olika planeringsdokument har 

studerats, olika stråk i respektive stad har tittats närmare på och representanter för städerna har 

intervjuats kring frågor om framkomlighet och prioritering av kollektivtrafiken.  

 

5.1 Storstadsavtalen  
 

Som en del i Sverigeförhandlingen har Göteborg, Malmö och Helsingborg s.k. storstadsavtal 

med Trafikverket. Tillsammans med Lund och Stockholm utgör det de fem städer som har 

storstadsavtal. Varje avtal benämns som ett ramavtal och innehåller olika åtgärder för gång, 

cykel och kollektivtrafik. Inom varje ramavtal finns s.k. objektavtal vilket definieras som ett 

”avtal avseende finansiering, medfinansiering och bostadsbyggande som har träffats mellan 

berörda parter” (Trafikverket 2017). I storstadsavtalen kan städerna erhålla finansiering för 

kollektivtrafikåtgärder i utbyte mot ett antal motprestationer.  

 

5.2 Malmö  
 

År 2014 invigdes en ny busslinje i Malmö, linje 5 som går mellan Stenkällan och Västra hamnen. 

Det huvudsakliga motivet var att stärka stråkets kapacitet som en följd av ökad efterfrågan 

(Malmö 2016a). Malmöexpressen var resultatet av en planering som gick under devisen ”Tänk 

spårvagn-kör buss” och linjen gavs flera av de attribut som kännetecknar ett BRT-system. 

Malmöexpressen planerades utefter tre deviser; Resan ska vara snabb, enkel och hållbar (Malmö 

stad 2019a). Detta koncept liknar det inom Europa vedertagna begreppet BHLS (buses with a 

high level of service) enligt beskrivning i tidigare kapitel.  

 

Fordonen som går både på elektricitet och biogas levererades av den belgiska leverantören Van 

Hool. De är 24 meter långa, dubbelledade och 15 till antalet (Van Hool 2014 och Malmö stad 

2016a). Vidare har fordonen lågt insteg och 4 dörrar för påstigning (Van Hool 2014). 

Kapaciteten för bussarna är 90 passagerare per buss, vilket kan jämföras med en vanlig buss som 

tar 40 passagerare eller en mindre spårvagn som tar 130 passagerare (Skånetrafiken 2021). I 

Malmöexpressen gavs fordonen hög framkomlighet och komfort på egna busskörfält (Malmö 

2016a). Dessutom gavs bussarna signalprioritering i korsningar. Kollektivtrafiksignaler infördes 

vid korsningarna med Nobelvägen, Östra Farmvägen och Bergsgatan i norrgående riktning. 

Övriga korsningar förses med kollektivtrafikprioritering (Förstudie 9577, 2012). För linje 5 fick 

ca hälften av sträckan byggas om till busskörfält medan andra halvan antingen redan hade 

busskörfält eller fick behålla de gamla körfälten, se figur 19. Den första linjen av 

Malmöexpressen benämns framöver MEX1.  

 

De mitt- och sidoförlagda körfälten har antagits minska biltrafikens kapacitet med 2 000-4 000 

fordon per dygn på Amiralsgatan. Detta i sin tur var enligt Malmö stad önskvärt då det antas att 

luftkvaliteten förbättras vilket kan bidra till att uppfylla miljökraven (Förstudie 9577, 2012). 

Senare mätningar visar att så blev fallet då luftkvaliteten förbättrats delvis tack vare de 

trafikminskningar som skett till följd av Malmöexpressen. Fortfarande ligger dock stadens 

luftkvalitet under det nationella miljömålet (Sydsvenskan 2020). 
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Figur 19. Runt halva linje 5 fick byggas om till busskörfält. Källa: Skånetrafiken 2021 

 

Konceptet MEX, som först introducerades på linje 5 är nu tänkt att utökas och det planeras idag 

för ett flertal nya Malmöexpresslinjer. Den första linjen att göras om till Malmöexpress är linje 8 

och ska gå från Lindängen i söder till Västra hamnen i norr, via centralstationen. Detta till 

skillnad från dagens rutt som går mellan Lindängen och Hyllie via centralen. I 

Genomförandeavtal MalmöExpress Linje 8 i Malmö (2017) nämns ambitionen att linjen ska få 

grön nivå i så stor utsträckning som möjligt med utgångspunkt i X2AB:s guidelines för attraktiv 

kollektivtrafik med fokus på BRT. Under perioden 2020-2025 planeras förutom införandet av 

Malmöexpress på linje 8 även för elektrifiering av linje 5 (MEX1), enligt förslaget till 

Trafikförsörjningsprogram som fortfarande är ute på remiss (Skåne 2020a). De bussarna som 

planeras att användas för de nya MEX-linjerna kommer att vara helelektriska (Malmö 2021). 

Förutom linje 8 är även linje 2, 4 och 10 tänkta att göras om till Malmöexpresser (Malmö stad 

2019a). När samtliga dessa linjer är fullt ombyggda i slutet av 2020-talet innebär det att mer än 

hälften av Malmös linjenät kommer att utgöras av Malmöexpresser, se figur 20 nedan. 
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Figur 20: Malmös busslinjer efter full utbyggnad av samtliga planerade Malmöexpresslinjer. Källa: 
Malmö stad 2020a 

 

5.2.1 Studerade planeringsdokument 

5.2.1.1 Systemanalysen 

 

Det var inte självklart att Malmöexpressen skulle trafikeras av bussar. Valet av trafik föregicks 

av en lång utredning där det huvudsakliga valet stod mellan buss och spårvagn (Systemanalys 

Malmö 2012). Linje för linje utvärderades baserat på ett antal aspekter. De aspekter som 

beskrevs i systemanalysen var: Kapacitet, turtäthet, resandeutveckling och olika scenarier för 

resandeutveckling. I studien togs däremot ej hänsyn till skillnader i kostnad och restid mellan de 

olika alternativen. I studien fördes ett resonemang om maximal turtäthet baserat på 

framkomlighet. Om en linje fick full framkomlighet (antingen genom ovillkorlig 

signalprioritering eller helt egna körbanor) så ansågs det vara teoretiskt möjligt att trafikera 

stråket med 2-minuterstrafik. P.g.a. omloppstiden för trafiksignalerna ansågs det dock vara svårt 

att komma under 2-minuterstrafik vid användande av aktiv prioritering. Däremot var denna 

turtäthet varken något som ansågs vara nödvändigt eller önskvärt. Effekterna på övrig trafik 

ansågs bli för stora, hållplatsernas kapacitet skulle kunna överskridas och bedömningen gjordes 

att passagerarna inte skulle uppleva någon förbättrad service av den ökade avgångsfrekvensen 

efter 5-minuterstrafik. Risken för hopklumpning av bussar antogs dessutom öka. Den enda nyttan 

med en tätare avgångsfrekvens ansågs vara att linjens kapacitet ökar. Av ovanstående 

anledningar användes turtätheten 5-minuter i studien. Turtätheten för MEX1 blev tillslut 5 

minuter i rusningstrafik men ned till både 20 och 30 minuter vid lågtrafik. Ökad turtäthet ansågs 

kräva mer BRT-liknande lösningar än BHLS-liknande lösningar vilket bedömdes förändra 

stadsbilden väsentligt. Det ökade behovet av avgångar ansågs även kunna innebära ökade 

kostnader för systemet i sin helhet. Resultatet av systemanalysen visade på att linje 5 passade bra 

för superbusskonceptet (dvs MEX1 så som den ser ut idag) på kort sikt och för spårväg på längre 

sikt (efter 2030). Denna analys baserades på en förväntad resandeutveckling på 4%. Vid en högre 

resandeutveckling (6%) ansågs spårväg vara nödvändigt redan 2019. Detta gällde för den mest 

belastade delen av linjen, Folkets park-Konserthuset (Systemanalys Malmö 2012).  

När kapacitetsstudien var gjord fanns även behov av kostnadsberäkningar för de olika 

alternativen. Detta togs hänsyn till i förstudien 9577 (2012) som gjordes för den första linjen av 

Malmöexpress. Där fastställs att MEX1 bör byggas då kapacitetstaket för dagens busstrafik hade 

uppnåtts. I ett senare skede föreslås även spårväg på sträckan Rosengård-Malmö C. I denna 

förstudie fastslås att mittförlagda körfält har fler fördelar än sidoförlagt körfält. Men placeringen 

av körfält varierar. För att möjliggöra reserverade körfält för bussen fastslås att biltrafiken måste 

prioriteras ned från att ha två körfält i vardera riktning till att få ett körfält per riktning.  

 

5.2.1.2 Storstadsavtalet - ramavtal 8 

 

Inom ramarna för Sverigeförhandlingen tecknade år 2017 Malmö stad, Region Skåne och 

svenska staten ett storstadsavtal till ett totalt värde om 3,4 miljarder kronor (3,98 miljarder 

kronor i 2021 års prisnivå). Statens bidrag uppgick till 1 705 miljoner, kommunens del till 1 655 

miljoner och regionens del till 50 miljoner kronor (Trafikverket 2017). I denna summa 

inkluderades förutom 8 kollektivtrafikprojekt även 14 cykelprojekt. Tre linjer ska byggas om till 

Malmöexpresser, det ingår även en elektrifiering av nuvarande Malmöexpressen (linje 5). De 
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linjer som avses utöver linje 5 är linje 2, linje 4 och linje 8. Kostnaden för att bygga om linjerna 

till Malmöexpress-standard uppskattades till 560 miljoner (linje 4), 560 miljoner (linje 8) och 

530 miljoner (linje 2). Dessa linjer kommer att elektrifieras redan från början (Trafikverket 

2017).  

 

För att genomföra storstadsavtalet togs en plan för genomförande fram (Storstadspaket Malmö 

2018). I planen definierades ett antal effektmål som avtalet ska resultera i. Målen listas nedan 

och är direkt tagna från genomförandeplanen. De målen som listats är de som anses påverkas 

positivt vid införande av bussprioritering.   

 

• En hållbar och strukturbildande kollektivtrafik i, till och från Malmö 

• En kollektivtrafik som understödjer förtätning och utbyggnad av  

bostäder i staden 

• En attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik – fler väljer att åka kollektivt  

till följd av högre bekvämlighet, bättre restider och ökad  

regelbundenhet 

• Ökad resandekapacitet genom fler Malmöexpressbussar 

 

I genomförandeavtalet specificerades även linjevis de åtgärder som ska göras och för linje 2, 4 

och 8 ska signalprioriterande åtgärder genomföras. För linje 5 (dagens Malmöexpress) planeras 

för ”Framkomlighetsåtgärder i form av busskörfält och justering av signaler m.m. kopplat till 

förbättringar av gata och stadsmiljö på sträckan förbi Rosengårds station (Amiralsstaden)”. 

Ansvaret att förbereda trafiksignalerna längs sträckan för bussprioritet och att bygga de 

busskörfält som krävdes ålades Malmö stad (Förstudie 9577, 2012). Även de reguljära 

busslinjerna planerades få viss signalprioritering (Storstadspaket Malmö 2018).  

 

5.2.1.3 Stadsmiljöavtalet  

 

Statsmiljöavtalet innebär en statlig finansieringsmöjlighet som syftar till att bidra till hållbara 

transporter och en hållbar stadsutveckling i utbyte mot vissa motprestationer. Malmö erhöll 

våren 2016 35 miljoner kronor av Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer. Dessa pengar 

användes till att finansiera elbussar och införa Malmöexpressen linje 2 ((Trafikverket 2020f) som 

är tänkt att gå mellan Lindängen och Västra hamnen. Från Trafikverkets sida syftar detta till att 

öka andelen kollektivtrafik i Malmö. Övriga 35 miljoner kronor som elektrifieringen kostar 

finansieras av Malmö stad själva. Motprestationer för att erhålla finansieringen var:  

 

1. Framtagande av långsiktig kollektivtrafikstrategi  

2. Fortsatt utbyggnad av hyrcykelsystemet, kopplat till kollektivtrafikknutpunkter  

3. Framtagande av parkeringsöversyn 

(Trafikverket 2020f) 

 

I stadsmiljöavtalet 2017 erhöll Malmö stad 13250000 kr till cykelbana vid Nobelvägen och för 

att införa framkomlighetsåtgärder i Västra hamnen. Motprestation för att erhålla pengarna var att 

installera ett nytt signalprioriteringssystem för Malmös bussar (Trafikverket 2020f). Det nya 

signalsystemet är framtaget av Swarco och har beskrivits i litteraturstudien.  
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5.2.1.4 Malmös Trafik- och mobilitetsplan (Malmö TROMP) 

 

Vägledande för all trafikplanering i Malmö är den år 2016 framtagna trafik- och 

mobilitetsplanen, även kallad för Malmö TROMP. I Malmö TROMP finns specifika mål antagna 

för vilken färdmedelsfördelningen ska vara år 2030 för specifika delområden. 

Färdmedelsfördelningen anses vara den viktigaste indikatorn på hur hållbart transportsystemet är 

och målsättningen är att öka andelen gående, cyklister och kollektivtrafik för att på så sätt skapa 

en mer balanserad färdmedelsfördelning. Trafik- och mobilitetsplanen sätter målet att max 30 

procent av Malmöbornas resor och 50% av inpendlingsresorna ska ske med bil år 2030. Detta att 

jämföra med 2013-års nivåer på 40% respektive 62% (Malmö Tromp 2016). En annan sak som 

underlättar för planeringen av kollektivtrafik är en resvaneundersökning som gjordes hösten 

2013. Endast 18% av de tillfrågade svarade att Malmös innerstad borde planeras efter bättre 

framkomlighet för biltrafiken. Överväldigande majoritet vill alltså se en satsning på gång, cykel 

och kollektivtrafik i Malmö (Malmö Tromp 2016).  

 

5.2.1.5 Malmöexpressens riktlinjer (MEX-riktlinjer) 

 

Enligt Malmö stads MEX-riktlinjer utgår planeringen av kollektivtrafik från tre olika typer av 

framkomlighet, typstråk A, B och C.  

 

För typstråk A står följande: ”Busskörfält ska normalt finnas i båda riktningar i gaturummet. 

Där busskörfält inte är möjligt ska bussens framkomlighet främjas på annat sätt enligt dessa 

övergripande principer.”  

 

För typstråk B: ”Busskörfält ska normalt finnas i minst en riktning i gaturummet. Där busskörfält 

inte är möjligt ska bussens framkomlighet främjas på annat sätt enligt dessa övergripande 

principer. Framkomligheten för bussen kan förbättras genom signalprioritering och i vissa fall 

genom reducering eller omledning av annan motorfordonstrafik.”  

 

 För typstråk C: ” Busskörfält så långt det är möjligt. Där busskörfält inte är möjligt ska bussens 

framkomlighet främjas på annat sätt enligt dessa övergripande principer. Framkomligheten kan 

förbättras genom signalprioritering och genom reducering eller omledning av annan 

motorfordonstrafik.”  

(MEX-standarder 2020) 

 

Definitionen av dessa typstråk kan jämföras med de av Finn et al (2010) beskrivna definitionerna 

av företrädesrätt enligt beskrivning i kapitel 2.2.  

 

I MEX-riktlinjerna finns rekommendationer om hur ett stråk ska utformas på bästa sätt. Något 

som tydligt definieras är hur intressekonflikter ska lösas om flera trafikanter gör anspråk på 

prioritet. Prioriteringarna är uppdelade utefter vilken typ av stråk det gäller. Den uttalade 

prioriteringsordningen följer i figur 21 nedan.   
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Figur 21. Prioriteringsordning för de olika typstråken. Källa: MEX-standarder 2020 

 

För typstråk B och C gäller att både prioriterade gångstråk och prioriterade huvudcykelnät ska 

prioriteras högre än Malmöexpressen. Därtill prioriteras fotgängare vid övriga korsningar högre 

än övrigt cykelstråk för typstråk C. I övrigt är prioriteringsordningen densamma. Dessa 

prioriteringsriktlinjer är framtagna just för MEX-stråken.  

 

Vid konflikt mellan MEX-stråk och huvudcykelstråk ska trafiken regleras genom signalreglering 

om flödet bedöms vara högt på platsen. I och med utbyggnadsplanerna för Malmöexpressen 

finns det ett flertal korsningspunkter där sådana konflikter kan tänkas uppstå. Vid intervju med 

signalexpert på Malmö stad framhölls också att MEX-riktlinjerna är mycket övergripande och 

inte så detaljerade. Det anses fortfarande finnas spelrum för projektören att göra anpassningar 

beroende på vilken plats som beaktas. Dock nämns att nya utformningsriktlinjer håller på att tas 

fram men att de i dagsläget inte är färdigställda. Idag är det MEX-riktlinjerna tillsammans med 

teknisk handbok som utgör riktlinjerna vid MEX-projektering. Riktlinjerna ses som en 

vägledning men ska alltid avvägas mot vad det kostar att genomföra åtgärderna i relation till den 

uppskattade nyttan enligt beskrivning i ramavtal 8 (MEX-standarder 2020).  

 

5.2.2 Resultat fältobservationer och intervjustudie 

5.2.2.1 Framkomlighet längs dagens linje 5 

 

Huvudsakligen kör bussarna i egna körfält skilda från övrig trafik genom färgkontrast i gatan. 

Framförallt i korsningspunkter upphör den egna körbanan och där blandas kollektivtrafiken med 

övrig trafik. Även sträckor nära centralstationen saknar busskörfält. Körfälten för 

kollektivtrafiken kan även användas av utryckningsfordon. Framkomligheten längs med stråket 

är att betrakta som en mix av de olika typstråken som nämns i MEX-riktlinjerna. Detta är baserat 

på författarens egna iakttagelser. 

 

Något som Malmö stad har jobbat med i samarbete med Skånetrafiken är att skapa ett så robust 

system som möjligt. Detta då en god robusthet bidrar till att genomföra en effektivare 

signalprioritering, vilket i förlängningen leder till en förbättrad restid. Robustheten framhölls 

därför som nödvändig för en god framkomlighet vid intervju med signalexpert vid Malmö stad. 

För att bedöma hur robustheten i systemen skiljer sig idag utvärderas bland annat hur körtiderna 

skiljer sig längs sträckan. Detta då en hög spridning i körtiderna innebär att systemet inte är 

speciellt robust, medan mer identiska körtider implicerar ett mer robust system. Enligt Malmö 

stads tekniska handbok (2021) finns det ofta detektorer i markplan ca 60 m före en viss korsning. 
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Då är det viktigt att inga fler störningsmoment som kan fördröja bussen finns mellan detektorn 

och korsningen, exempelvis hållplatser. För MEX1 kan det krävas upp till 120–150 meter innan 

korsningen för att placera en detektor. Detta beroende på hur lång tid konflikterande 

trafikströmmar behöver på sig för att avslutas, enligt signalexpert vid Malmö stad. Men det är 

inte alltid dessa riktlinjer hålls, mycket beroende på att det är vid korsningar som hållplatser har 

sitt strategiska värde. Exempelvis mellan hållplatsen Folkets park och gångöverfarten är det 

endast runt 15 meter men här är dock hastigheten sänkt till 30 km/h av trafiksäkerhetsskäl, vilket 

ger signalen mer tid på sig att ställa om än vid högre hastigheter. Fram till stopplinjen vid 

korsningen med Spångatan/Sankt Knuts torg är det enligt Google maps ca 70 meter från 

hållplatsen, vilket bättre möjliggör för signalprioritering. Liknande åtgärd införs även kring 

cykelöverfarterna vid Nobeltorget (Förstudie 9577, 2012). Vid Nobeltorget valdes mellan två 

placeringar av hållplatsen. Den ena var placering mitt i korsningen med Lantmannagatan och den 

andra ett tiotal meter längre norrut efter korsningen med Lantmannagatan men fortfarande innan 

korsningen med Nobelvägen. Medan alternativet att placera hållplatsen mitt i korsningen med 

Lantmannagatan medför ett längre avstånd till efterföljande korsning och därmed en teoretiskt 

bättre möjlighet för signalprioritering valdes att placera hållplatsen närmare korsningen. Detta 

motiverades med att ytterligare busslinjer kunde angöra hållplatsen, att anslutningen mot 

Lantmannagatan behölls för samtliga körriktningar och att kopplingen till busshållplatsen på 

Nobelvägen blev bättre. Fortfarande lades en kollektivtrafiksignal vid korsningen med 

Nobelvägen så trots denna hållplatsplacering har signalprioritering varit möjlig (Förstudie 9577, 

2012). Aktuellt hållplatsavstånd blev ca 50 meter ifrån korsningen. Minsta gröntid för 

konflikterande riktning (i Malmö ofta dimensionerat efter fotgängarnas behov) och 

säkerhetstiderna är två saker som påverkar avståndet till detektorn enligt signalexpert vid Malmö 

stad. Malmö har implementerat BHLS på relativt breda gator vilket gör att gående har flera 

körfält att passera och således kräver en längre gröntid. Endast få partier av MEX implementeras 

i smalare gatusektioner, enligt egna observationer.  

 

Körfälten i MEX-stråket är både mitt- och sidoförlagda. På flera ställen i framförallt Västra 

hamnen fanns redan befintliga busskörfält vilka har behållits. Att skifta mellan mitt- och 

sidoförlagt körfält är något som ska undvikas då det är kapacitetskrävande och påverkar 

restiderna negativt enligt signalexpert vid Malmö stad. Dock sker det vissa skiftningar av 

körfältets placering. Exempelvis vid Föreningsgatan skiftar körfältet från mitt- till sidoförlagt 

från den södra till den norra sidan för att ta tillvara på de redan befintliga körfälten för 

kollektivtrafik vilket hjälper till att sänka anläggningskostnaden. Att genomföra prioritering av 

kollektivtrafiken har dock liknande förutsättningar vid mitt- respektive sidoförlagd bana då 

denna möjlighet enligt signalexpert vid Malmö stad påverkas mest av störande objekt framför 

korsningen. Som utgångspunkt nämner dock Malmö stad i sin förstudie för Malmöexpressen 

(förstudie 9577 (2012)) att mittförlagda körfält ger bättre möjlighet till signalprioritering. 

Huruvida det beror på att störande moment fram till stopplinjen kan minimeras framgår inte. Om 

så är fallet fungerar de två typerna lika bra såvida man får bort de störande momenten. Däremot 

anges att undvikande av konflikter med högersvängande fordon samt med parkerade bilar gör att 

mittförlagda körfält bör användas. Förstudie 9577 (2012) inkluderar en översiktlig 

kostnadsbedömning för ombyggnad för signalprioritering som baseras på om körfälten blir 

mittförlagda eller sidoförlagda. Den mittförlagda varianten bedöms medföra högre kostnader för 

att införa signalprioritering och uppgår till ca 5.6 miljoner kronor. Det mittförlagda alternativet 

är 2.7 miljoner dyrare än det sidoförlagda alternativet som beräknades till ca 2.9 miljoner kronor 
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(Förstudie 9577, 2012). Trots skillnaden i kostnad har Malmö alltså strävat efter att införa 

mittförlagda busskörfält där det är möjligt.  

 

En annan sak som undveks vid planering av MEX 1 är att ha vänstersvängskörfält till höger om 

huvudstråket. Detta fungerar inte bra och kan enligt signalexpert vid Malmö stad komma att 

kräva en slussningssignal eller separatreglerad vänstersväng där parallell trafik har grönt ljus 

samtidigt som bussen men vänstersvängande har rött. Om man har mittförlagt busskörfält så kan 

man få ett vänstersvängkörfält till höger om busskörfältet vilket kräver en slussignal eller en 

trafiksignal för bussen som fungerar som en slussning av bussen. Dvs när bussen har grönt så har 

alla andra rött. Denna typ av lösning minimeras då det ej anses vara effektivt. När man kommer 

fram till korsning så placerar man vänstersvängande lite mer strategiskt så att man kan få 

raktframkörande bussar till höger om de vänstersvängande, enligt signalexpert vid Malmö stad. 

Ett exempel på denna lösning ses i figur 22 nedan.  

 

 
Figur 22. Vänstersvängskörfältet vid Falsterbogatan. Bildkälla: Google maps 

 

5.2.2.2 Signalprioritering i korsningar 

 

Per definition säger Malmö stad att det i samtliga signalerade korsningar längs med MEX1 med 

övrig trafik finns signalprioritering som prioriterar kollektivtrafiken (signalexpert Malmö stad). 

Dels ställen med egen kollektivtrafiksignal, vilka kräver egna körfält fram till korsningen. Dels 

övriga signaler, som delas med övrig trafik men kan utformas för att prioritera kollektivtrafiken 

när den närmar sig. Den typ av signalprioritering som används är villkorlig då Malmöexpressen 

under rusningstrafik i princip inte har full prioritet någonstans. Därmed går det att skruva upp 

prioriteten ännu mer, men det förutsätter att rätt trafikutredningar görs eller att saker som 

förbättrad ködetektering införs, för att undvika spridningseffekter till andra gator. (Signalexpert 

Malmö stad 2021). Då kan prioriteringen ökas i normalfallet för att sedan skruvas ned när långa 

köer detekteras. Men idag är inte prioriteten lika stark då det bedöms kunna skapa köer som får 

en spridningseffekt i systemet enligt signalexpert på Malmö stad. Detta då det går snabbt att 

bygga upp en kö men det tar lång tid att avveckla den (Signalexpert Malmö stad 2021). 
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”Det går snabbt att bygga upp en kö men det tar lång tid att avveckla den” 
 

För att exemplifiera utformningen av signalprioritering i Malmö har en specifik korsning 

studerats närmare inom detta arbete. Det gäller signalen TRS412 som är belägen i korsningen 

mellan Föreningsgatan och Amiralsgatan. I norrgående riktning har bussen egen bussbana medan 

den i södergående riktning kör i blandtrafik. TRS412 är programmerad av Malmö stad med 

PRIBUSS-systemet och prioriteringen i båda riktningarna är villkorlig då tillräckliga 

trafikutredningar ej hanns med. Dessutom fungerar vissa områden bra som buffertzoner för att 

undvika ”trafikinfarkter”, dvs att köer sprider sig vidare i systemet (signalexpert Malmö stad).  

 

Korsningen är en dubbelkorsning där även korsningen mellan Amiralsgatan och Bergsgatan 

ingår. Båda korsningarna är samordnade med varandra. Dock är korsningen isolerad på det sättet 

att de inte är koordinerade med övriga korsningar i staden. Detta beror på gaturummets 

förutsättningar där störande moment som t.ex. övergångsställen kan medföra att restiden blir svår 

att förutspå. I ena riktningen detekteras trafiken med fysiska detektorer. I andra riktningen 

används en teknik för aktiv prioritering som kallas för Smart priority och är utvecklat av Swarco. 

Just anläggningskostnaden i form av schaktarbeten utgör enligt Malmö stad den stora kostnaden 

för signalprioritering och valet av teknik är av mindre betydelse. Därför innebär Swarcos lösning 

en fördel då den kan återutnyttja redan befintlig infrastruktur. Lösningen fungerar dock beroende 

på trafiksystemförutsättningar inte på alla ställen varpå även fysiska detektorer används på vissa 

ställen.  

 

För korsningen TRS409 däremot är trafiksignalsystemet samordnat med korsning 410 som ligger 

utanför MEX-stråket väster om korsningen. Det är alltså en koordinerad korsning. Anledningen 

till detta är att kunna hantera den trafik som kan uppstå från TRS410. Beroende på plats jobbar 

Malmö stad alltså med både isolerade och koordinerade korsningar. Se figur 23 för överblick av 

trafiksignalerna längs med MEX-stråket.  

 

 
Figur 23. Trafiksignalernas lokalisering längs MEX-stråket. Källa: Signalexpert vid Malmö stad 

2021 
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Detektorerna på platsen (TRS412) är placerade ca 65 m innan korsningen mellan Amiralsgatan 

och Bergsgatan och därtill finns en närvarodetektering strax före stopplinjen. Det finns däremot 

ingen detektering i södergående riktning utan här anmäler bussen prio när den går in i den 

virtuella detekteringszonen. Tekniska handboken föreslår ca 60 meter vilket är liknande detta 

(signalexpert Malmö stad 2021).  

 

Efter färdigställande av Malmöexpressen linje 5 har fyra stycken åtgärdsförslag för den aktuella 

korsningen (TRS412) utretts. Det ena är att ta bort kollektivtrafiksignalen i norrgående riktning. 

Det andra att vid behov införa en dynamisk inkoppling av fasbilden för konfliktfria 

vänstersvängar (mellan 4-6 sekunder). Om behov inte finns används denna tid till att koppla in 

Föreningsgatan öst på liknande sätt. Det tredje är att utreda det friliggande övergångsstället på 

Kungsgatan och om åtgärder genomförs ska de koordineras med TRS412 och TRS409. Det 

fjärde är att undersöka möjligheterna att samordna prioritering av lokal och regional 

kollektivtrafik, vilket underlättar koordinering av signalen (Signalhandlingar från Malmö stad). 

För överblick av korsningen, se figur 24.  

 

Den signalteknik som installerades i MEX1 var tvungen att vara allmänt kompatibel för flera 

operatörer på grund av lagliga förutsättningar. Det ålåg alltså Malmö stad att se till att även andra 

huvudmän än Skånetrafiken vid behov ska kunna trafikera sträckan (Förstudie 9577, 2012). 

 

 
Figur 24: Överblick av korsningen vid trafiksignalanläggning 412. Notera särskilt norrgående 

busskörfält och avsaknad av busskörfält i södergående riktning. Bildkälla: Google maps.  

 

Det ska dock nämnas att inte alla korsningar är signalerade. Ett exempel på osignalerad korsning 

är mellan Stora Nygatan och Studentgatan/Djäknegatan.  

I förstudien bedöms att framkomligheten för fotgängare vid oreglerade övergångar förbättras 

genom införandet av Malmöexpressen. Detta då väntetiden för fotgängare som ska korsa vid 
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obevakade övergångsställen minskar då antalet fordon totalt sett minskar. Däremot bedöms 

väntetiden öka både för fotgängare och andra trafikslag vid signalerade korsningar då en 

prioritering av Malmöexpressen kräver mer tid i trafiksignalerna (Förstudie 9577, 2012).  

 

Samma principer som används för att prioritera busstrafiken kan med fördel utnyttjas för att 

prioritera cyklister genom införandet av enkelriktade cykelbanor, men det är inget som görs i 

Malmö idag. Att genomgående bygga om hela gatans sektion hade kostat betydligt mer än vad 

MEXen var budgeterad till så det inkluderades inte i projektet. Istället minskade möjligheterna 

att cykla längs med Amiralsgatan efter införandet av MEXen, detta då utrymmet för cyklister 

minskade vid införandet av kollektivtrafikkörfälten. Däremot är enkelriktade cykelbanor längs 

med de nya MEX-stråken uppe för diskussion enligt signalexpert vid Malmö stad. Enkelriktade 

cykelbanor ger betydligt bättre kapacitet för cyklister i och med att det uppstår ett 

magasineringsutrymme för vänstersvängande cyklister när det saknas motriktad trafik. 

Cyklisterna kan i detta fall fortfarande använda sig av samma prioritering som bussen för att 

korsa gatan åt ena hållet och ställa sig i magasineringsutrymmet. Sen när fasbilden skiftar så att 

korsande trafikströmmar har grönt kan även cyklisterna i detta magasin korsa gatan. Huruvida 

detta införs eller ej är ännu inte fastställt. Likt fotgängarna bedöms cyklisterna få ökad väntetid 

vid signalreglerade korsningar till följd av signalprioritering för kollektivtrafiken (Förstudie 

9577, 2012).  

 

5.2.3 Utvärdering av MEX-stråket (linje 5)  

 

För den första etappen av Malmöexpressen (L5) gjordes en erfarenhetsåterföring för att 

tydliggöra vad som gjorts bra och vad som kunnat göras bättre. Tidsplanen för färdigställande av 

Malmöexpressen bestämdes i ett tidigt skede och medförde att Skånetrafiken tidigt planerade 

sina rutter med utgångspunkt i detta. Att senarelägga färdigställandet hade därför blivit svårt. 

Trots detta blev projektstarten senarelagd av några anledningar. Dels blev 

entreprenörupphandlingen överklagad och dels diskuterades projektet flera gånger i den tekniska 

nämnden. Eftersom projektet redan från start var försenat låg fokus på färdigställande högre än 

kvalitetstänket och flera potentiellt bättre lösningar fick väljas bort p.g.a. tidsbrist. Ett annat 

exempel på detta är att bygghandlingarna interngranskades under semestern, vilket gjorde att 

flera nyckelpersoner saknades vid granskningen. Trots detta upptäcktes flera brister i 

handlingarna, inklusive signalhandlingarna. Detta ledde till dyra ändringar. Andra saker som 

fungerade mindre bra var att beställarens ombud fick en för hög arbetsbelastning vilket ledde till 

tidsförluster. För att undvika att dessa misstag upprepas rekommenderar signalexpert vid Malmö 

stad att trafiksignalprojektörer inkluderas i ett betydligt tidigare skede i denna typen av projekt. 

Det vi inte fångade upp riktigt i MEX1 som vi försöker fånga upp nu är att när vi bygger i en 

korridor så stryper vi några typer av funktioner, och det trycker ju ut trafiken till andra ställen. 

Och det vi är lite mer aktiva med nu är vad som händer med trafiken som trycks ut, var den ska 

ta vägen och om vi kommer att få en problembild där eller om det är någon insats vi behöver 

göra säger signalexpert vid Malmö stad. Det samma gäller övriga relevanta discipliner såsom 

trafikanalytiker och tjänstemän som arbetar med tillfällig trafikreglering. Att involvera relevanta 

tjänstemän tidigt, är också något som görs vid planering av de nya MEX-stråken. 

 

”Det vi inte fångade upp riktigt i MEX-5an som vi försöker fånga upp nu är att när 

vi bygger i en korridor så stryper vi några typer av funktioner, och det trycker ju ut 
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trafiken till andra ställen. Och det vi är lite mer aktiva med nu är vad som händer 

med trafiken som trycks ut, var ska den ta vägen och om vi kommer att få en 

problembild där eller är om det någon insats vi behöver göra” 
 

Det gäller inte minst de som arbetar med trafiksignaler vilka enligt utsaga tillsammans med 

trafikanalytikerna har ett nära samarbete för att komma fram till lösningar tillsammans. Detta täta 

samarbete var något som inte gjordes i samma utsträckning vid planeringen av MEX-5an, menar 

signalexpert vid Malmö stad.  

 

Dessutom brast intressenthanteringen i planeringen av MEX1, både gällande kommunikation 

med externa intressenter samt att intressenters synpunkter i många fall kom in i allt för sena 

skeden. Några saker som fungerade bra däremot var att samtliga inblandade var väl införstådda 

med tidsplanen och därmed hade ett högt fokus på samarbete och att få klart projektet i tid. 

Dessutom fungerade den interna kommunikationen väl. Samarbetet med gatukontoret gällande 

tillfälliga trafiken under byggskedet fungerade också väl (Erfarenhetsåterföring 

Malmöexpressen). 

 

Baserat på dessa erfarenheter gjordes ett par konkreta förbättringsförslag i utvärderingsarbetet. 

Mest relevant för detta arbete är att kompetensen gällande signal- och belysningsprojektering 

måste säkerställas i ett tidigt skede. Att dessa expertiser kom in sent medförde att 

kostnadskalkylerna och genomförandeplanerna blev dåligt gjorda vilket påverkade arbetet 

negativt. Att rätt kompetens nyttjas poängteras särskilt. Dessutom bör tung trafik tidigt få sina 

tillstånd, något som blir extra relevant vid många schaktningsarbeten för byggande av 

trafiksignaler. Möjligheterna för att leda om trafik bör även undersökas närmare 

(Erfarenhetsåterföring Malmöexpressen). Vid planering av de nya MEX-stråken idag anses 

staden vara mycket bättre förberedd än förra gången. Det som görs annorlunda denna gång enligt 

signalexpert vid Malmö stad är att de har ett mycket större konsekvenstänk för vad som händer 

med den övriga trafiken och hur den ska hanteras. Just att se staden ur ett större perspektiv 

framhålls som extra viktigt och att inte bara stirra sig blind på enskilda korsningar. Exempelvis 

nämns att zoner som har en stor kapacitet kan behållas som s.k. buffertzoner för att vid behov 

kunna magasinera trafik där istället för att tvingas ha trafiken i en tätare miljö. Detta för att 

undvika att ha bilar på ställen där de inte är önskvärda. Inom detta nämns även hur staden 

tidigare jobbat med passiv styrning av trafikljus för att på ett smidigt sätt kunna släppa igenom 

bilkolonner utan att de behöver stanna och splittras upp. Men detta synsätt håller också på att 

fasas ut då Malmö strävar efter att bli mer tillgängligt för alla. Om en fotgängare ska ha 

tillgänglighet och korsa en gata vid ett obevakat övergångsställe är det lätt att kolonner tidigt 

bryts upp vilket gör att passiv koordinering mer är något som fungerar i teorin snarare än i 

praktiken enligt signalexpert vid Malmö stad.  

 

 

 

 

 

5.3 Helsingborg 
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5.3.1 Studerade planeringsdokument 

 

Efter en två och ett halvt år lång ombyggnation öppnade Helsingborgsexpressen HEX 1 för trafik 

i juni 2019 (Helsingborgs stad, 2020a). Med syftet att låta bussen köra rakaste vägen in till 

centrum från förorterna Råå och Dalhem gjordes ett flertal ingrepp i gatumiljön. Några av de 

åtgärder som genomfördes var att rusta upp och enkelrikta Rååvägen, ge linjen ny sträckning 

över Södergatsviadukten och Planteringsvägen, bygga en ny hållplats vid Tingshuset och ge 

linjen en ny sträckning med tre nya hållplatser på Vasatorpsvägen (Helsingborgs stad 2020b). 

Den nya sträckningen illustreras i figur 25, där de gröna partierna är de delar som blivit 

ombyggda.  

 

 
Figur 25. Sträckningen för Helsingborgsexpressen, linje 1. Källa: Helsingborgs stad 2020b 

 

5.3.1.1 Storstadsavtalet ramavtal 11 

 

Efter den första Helsingborgsexpressens införande planerar staden nu att införa 

Helsingborgsexpress på två nya linjer. Det rör sig om Helsingborgsexpressen 2 och 3, där båda 

de nya linjerna är tänkta att gå igenom stadens centrala delar. Både HEX 2 och HEX 3 delar 

bitvis bana med HEX 1, se figur 26. För att finansiera detta har Helsingborg fått medfinansiering 

via storstadsavtalet på totalt 176,5 miljoner kronor, vilket utgör hälften av den tänkta 

investeringskostnaden på 353 miljoner kronor. Inom samma avtal fick staden även 73 miljoner 

kronor för investeringar i cykelinfrastruktur. För att erhålla finansieringen från storstadsavtalet 

specificeras 59 stycken cykelobjekt som staden måste genomföra. Dessutom förbinder sig staden 

att bygga ett visst antal nya bostäder. Planerad trafikstart för HEX 2 är år 2023 och för HEX 3 år 

2027 (Trafikverket 2017b).  
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Figur 26. Principiell sträckning för HEX 2 och HEX 3. Sträckningen för HEX 1, den befintliga 

Helsingborgsexpressen, syns i rött Källa: Trafikverket 2017b.  

 

5.3.1.2 Stadsmiljöavtalet 

 

Den totala investeringskostnaden för Helsingborgsexpressen 1 var 196 miljoner kronor, varav 

50% finansierades via Stadsmiljöavtalet (Trafikverket 2020b). Utöver detta behandlades sträckan 

Drottninggatan-Järnvägsgatan som ett separat projekt med egen finansiering (Helsingborgs stad 

2019 och Region Skåne 2015). I Helsingborgs fall utkrävdes 7 stycken motprestationer för att få 

finansiering från stadsmiljöavtalet.  

 

1. Väderskydd uppgraderades för stadstrafikens hållplatser (116 st)  

2. Linjerätning för linje 3 förbi Rosengården med nytt hållplatstorg längs Filbornavägen  

3. Utbyggnad cykelväg längs Långebergavägen, Långeberga-Hjortshögsvägen  

4. Hastighetsanpassning i hela centralorten  

5. Justering av parkeringstaxa, justering av parkeringstal och översyn av parkeringsavgifter  

6. Stadsplan (ÄÖP) för hela centralorten för att peka ut områden för förtätning och tydliggöra 

kollektivtrafiken som ryggrad i bebyggelseutvecklingen  

7. Minst 3 nya detaljplaner för förtätning utmed sträckan  

(Trafikverket 2020b) 

 

Även om pengarna i detta fall går till att finansiera kollektivtrafikobjekt visar motprestationerna 

på att staden tvingas ta ett helhetsgrepp kring trafik- och stadsplanering.  

 

5.3.1.3 Trafikutredning för Helsingborgsexpressen 

 

Trafikutredningen gick igenom gata för gata, korsning för korsning och bedömde för samtliga 

trafikslag de konsekvenser som antogs uppstå vid införandet av Helsingborgsexpressen. I 

trafikutredningen gjordes flertalet hållplatsutredningar och bedömningar av vilka gator som 

borde trafikeras och vilka behov av åtgärder som kunde uppstå för andra linjer till följd av 
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Helsingborgsexpressen. I trafikutredningen utgicks från ett antal klassiska BRT-parametrar 

inklusive att bussarna ska få hög framkomlighet med separata busskörfält och prioritering vid 

signaler. I slutändan gjordes här de motiveringar som låg till grund för olika utformningsförslag 

(Helsingborgsexpressen trafikutredning 2015).  

 

5.3.1.4 Helsingborgsexpressen förslag till genomförande  

 

Denna rapport baserades bl.a. på den trafikutredning som togs fram år 2015. Rapporten 

sammanfattade i stora drag satsningen på Helsingborgsexpressen. Här nämndes att hela 

satsningen för Helsingborgsexpressen genomfördes i enlighet med de riktlinjer för attraktiv 

kollektivtrafik med fokus på BRT som togs fram inom ramen för ett X2AB-projekt (se X2AB:s 

guidelines 4.10 för mer information) och att utformningen skulle möjliggöra framtida 

ombyggnad till spårväg. Både trafikutredningen och förslaget till genomförande låg tillgrund för 

delar av informationen som presenterades i denna fallstudie (Helsingborgsexpressen förslag till 

genomförande 2015).  

 

5.3.1.5 Helsingborgs översiktsplan 

 

År 2010 antog Helsingborgs kommunfullmäktige den vid Helsingborgsexpressens byggande 

gällande översiktsplanen för kommunen. Sammanflätat med denna fanns en 

konsekvensbeskrivning där de konsekvenser av översiktsplanens genomförande togs upp. Här 

nämndes hur planeringen har skiftat från tidigare översiktsplaner till dagens approach som 

bygger på utbyggnad i kollektivtrafiknära lägen. Just utvecklingen av stationsorter och 

kollektivtrafikknutpunkter och utveckling av stadens grönstrukturer nämndes som extra viktiga i 

denna konsekvensbeskrivning. Det står att visionen om Helsingborg 2035 handlar mycket om 

rörelser, med utgångspunkt från kollektivtrafik på spår och hög framkomlighet med cykel. 

(Konsekvensbeskrivningar för översiktsplan 2010). Därtill nämndes att det vid förtätning och 

byggnation av besöksanläggningar kan uppstå en ökad andel biltrafik vilket skulle påverka målet 

God bebyggd miljö. Därför arbetades det med att gynna alternativa transportsätt vilket bedömdes 

bidra till miljömålen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan. Detta låg i sin tur till grund för 

stadens trafikprogram som beskrivs i ett senare avsnitt.  

 

”Visionen om Helsingborg 2035 handlar mycket om rörelser, med utgångspunkt 

från kollektivtrafik på spår och hög framkomlighet med cykel” 
 

Visionen om att ha spårbunden kollektivtrafik har tonats ned i och med införandet av 

Helsingborgsexpressen, som ju är en busslinje. Men systemets kvaliteter liknar mycket 

spårvägens kvaliteter vilket utförligt beskrivits i tidigare kapitel. En strävan har varit att stadens 

kollektivtrafik ska vara strukturbildande. I översiktsplanen nämns att stadens busstrafik ska 

planeras utefter devisen ”Tänk spårvagn, kör buss”. Detta då sträckorna i framtiden ska kunna 

användas till byggnation av spårväg och på sikt ska stommen vara spårburen för att öka 

kapaciteten och attraktiviteten. Ett specifikt exempel som nämns är spårbunden kollektivtrafik 

mellan Helsingborg och Höganäs via Domsten (Helsingborgs översiktsplan 2010). Därtill 

önskades fler busskörfält och hög prioritet av kollektivtrafiken i korsningar. I stationsnära lägen 

skulle både cykel, gång och kollektivtrafik prioriteras.  
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” Förhållandena för gående och cyklister ska prioriteras lika högt som för andra 

trafikslag” 

 

Med en ambition om en ökning av befolkningen på 25 procent mellan 2010 och 2035 

(Helsingborgs översiktsplan 2010) men utan att expandera staden allt för mycket fyller 

kollektivtrafiken en extra stor roll. I översiktsplanen står att förhållandena för gående och 

cyklister ska prioriteras lika högt som för andra trafikslag. I det dagliga arbetet arbetas därför 

med att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik till den grad det är möjligt enligt tjänsteperson 

vid Helsingborgs stad.  

 

5.3.1.6 Helsingborgs stadsmiljöprogram 2013 

 

Stadsmiljöprogrammet beskriver å ena sidan vilka utgångspunkter som ska gälla vid val av 

material, färgläggning och utformning för att skapa en vackrare och mer tillgänglig stad med en 

helhetsbild kring dessa frågor. Andra delen av Stadsmiljöprogrammet beskriver hur mötesplatser, 

boendemiljöer och transporter kan designas för att skapa en attraktiv stadskärna. Staden ska 2035 

vara skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad. Inom det globala målet betonas att 

transportsystemet måste vara hållbart och sammankopplat med en kollektivtrafik som ska 

fungera som en förebild. För att den ska vara det ska framkomligheten och turtätheten förbättras 

jämfört med den dåvarande nivån. Byten mellan olika transportslag ska också vara enkelt, och 

kollektivtrafiken ska vara tillgänglig. Kollektivtrafiken ska också fungera strukturbildande i 

stadsutformningen. Inom dessa ramar föreslås att staden ska öka framkomligheten för 

kollektivtrafik på Järnvägsgatan och Drottninggatan, prioritera kollektivtrafikens framkomlighet 

genom signalprioritering och busskörfält samt att utreda system för superbussar. Samtidigt ska 

genomfartstrafiken minska för att skapa en mer balanserad biltrafik där istället gång, cykel och 

kollektivtrafik får ett högre fokus (Helsingborgs stadsmiljöprogram 2013). Vissa av dessa 

förutsättningar hjälper Helsingborgsexpressen till att uppfylla, medan andra mål ibland får 

kompromissas med. Även om Helsingborgsexpressen har relativt långa hållplatsavstånd kan 

fortfarande tillgängligheten vid hållplatser och mellan buss och hållplats förbättras. 

 

5.3.1.7 Helsingborgs trafikprogram 

 

”Knappt hälften av alla bilresor i Helsingborg är kortare än 5 kilometer” 
 

Helsingborgs trafikprogram ligger till grund för Helsingborgs trafikplan som beskrivs i nästa 

avsnitt. Trafikprogrammet togs fram mellan 2013 till 2014 och är det som varit gällande när 

Helsingborgsexpressen etapp 1 genomförts. Trafikprogrammet understryker särskilt ett par 

aspekter som redan nämnts i översiktsplanen. Staden ska satsa på ett tillgängligt centrum där 

hållbara trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik ska gynnas och genomfartstrafik ska 

undvikas. För att möjliggöra detta nämns i trafikprogrammet att satsningen på stadsmotorvägen i 

stadens utkant är en nödvändighet för att ta hand om trafiken som annars hade varit i centrum 

(Helsingborgs trafikprogram 2014). Detta kan i sin tur fungera för att motivera 

kollektivtrafiksatsningar i stadens centrum då det finns rimliga alternativ utanför centrum. 

Utgångspunkten har därför varit att göra Österleden mer tillgänglig i förhållande till att resa 

genom de centrala delarna av staden. Denna satsning färdigställdes år 2012 efter fem års byggtid 

(HD 2012). Genomfartstrafik ska alltså minska, däremot anses fortfarande billtillgängligheten till 
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centrumhandeln vara nödvändig. Biltrafiken ska istället hanteras genom t.ex. styrmedel gällande 

parkeringsplatser och en attraktivare kollektivtrafik. Detta då knappt hälften av alla bilresor är 

kortare än 5 kilometer. Därtill nämns även arbetet med att förbättra luftkvaliteten i staden, 

speciellt kring Drottninggatan, Järnvägsgatan och Hälsovägen. Då staden vill förtäta bidrar detta 

till att möjligheterna att välja hållbara transportslag ökar vid förtätningsområdena. Samtidigt kan 

det i just dessa områden uppstå lokalt sämre luftkvalitet till följd av förtätningen. Förslagens 

olika målkonflikter målas upp och dess för- och nackdelar diskuteras. Trafikprogrammet utgår 

likt översiktsplanen från att staden kommer att växa befolkningsmässigt. Inom trafikprogrammet 

nämns hur staden år 2035 har ett smart infrastruktursystem. Signaltekniskt innebär detta att 

systemet är styrt efter efterfrågan som prioriterar de transportsätt med många människor. Därtill 

ska detektorerna även känna av samtliga transportslag och ett flertal körfält ska vara reversibla 

för att öka framkomligheten. Cykeltrafiken ska också främjas genom passiv prioritering med 

skapande av gröna vågor genom trafiksignalerna. I trafikprogrammet pekas särskilt spårväg ut 

som ett önskat transportslag i framtiden, med potentiell sträckning från Ramlösa till Höganäs via 

Knutpunkten (Helsingborgs trafikprogram 2015). Detta är dock inget som det jobbas med i 

dagsläget enligt tjänsteperson vid Helsingborgs stad. Diskussionen har dock på senare tid mer 

kommit att handla om regionala superbussar som ett koncept istället för spårvägen. Sträckan 

mellan Helsingborg och Höganäs är ett av stråken i Skåne som planeras för superbuss i framtiden 

(Region Skåne 2020). 

 

5.3.1.8 Helsingborgs trafikplan 

 

Baserat på trafikprogrammet togs trafikplanen fram. Den fungerar som en mer konkret 

handlingsplan där projekt är specificerade, tidsatta och kostnadsberäknade. Således är den mer 

specifik än trafikprogrammet som är på en mer principiell nivå (Helsingborgs trafikplan 2017). 

Trafikplanen antogs 2017 år har en genomförandetid på 7 år. Det strävas efter att 

färdmedelsfördelningen år 2030 ska utgöras av lika stora delar kollektivtrafik, bil och cykel 

tillskillnad från år 2013-års nivå där bilismen har ca tre gånger så stor andel som 

kollektivtrafiken.  I trafikplanen fastslås att olika typer av kollektivtrafik ska utformas så att den 

även blir attraktiv för personer som t.ex. behöver färdtjänst men också ha linjer som möjliggör 

snabbt och effektivt arbetspendlande. Att införa Helsingborgsexpressen bedöms som ganska 

viktigt (3 av 5) för att uppfylla stadens mål och basbehov. I trafikplanen nämns därtill att även de 

regionala busslinjerna ska få signalprioritering och busskörfält (Helsingborgs trafikplan 2017).  

 

5.3.2 Resultat från fältobservationer och intervjustudie 

 

5.3.2.1 Helsingborgsexpressens riktlinjer/teknisk handbok 

 

Vid en intervju med tjänsteperson vid Helsingborgs stad framkom att det inte finns några 

specifika riktlinjer för framkomlighet i staden. Däremot finns det riktlinjer för tillgänglighet. I 

övrigt arbetar staden utefter de principer som står i trafikprogrammet och trafikplanen där 

utformningen ska baseras på en avvägning mellan tillgänglighet för enskilda bilister och 

tillgänglighet för andra trafikantgrupper. De rekommendationer som finns i teknisk handbok 

används därtill. Exempelvis ska det finnas gångpassager i nära anslutning till hållplatser, vilket 

kan försvåra för signalprioriteringen. Inget specifikt finns angivet gällande utformning för 

superbuss. Däremot används enligt tjänsteperson vid Helsingborgs stad Riktlinjer för en attraktiv 
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kollektivtrafik med fokus på BRT där önskan har varit att i så stor utsträckning som möjligt nå 

grön nivå, likt beskrivningen i delkapitlet om X2AB:s guidelines. I övrigt beror utformningen av 

trafiksignaler på stadens arbetssätt och allmänna uppfattningar om att prioritera oskyddade 

trafikanter i gaturummet. Exempelvis använder sig staden av 1,4 sekunder per meter för en 

fotgängare att korsa gatan tillskillnad från den av Trafikverket rekommenderade tiden 1,3 

sekunder per meter. Detta gör att gröntiden för de gående blir längre vilket teoretiskt minskar 

möjligheterna att införa signalprioritering för bussen. Den aktiva signalprioriteringen görs enligt 

tjänsteperson vid Helsingborgs stad genom att exempelvis förlänga gröntiden för bussen eller 

förkorta gröntiden för bilisterna.  

 

5.3.2.2 Framkomlighet och signalprioritering längs med stråket 

 

Helsingborgsexpressen går i ungefär 50% egna körfält och 50% i blandtrafik. Den nyligen 

slutförda ombyggnationen utav Drottninggatan och Järnvägsgatan utgör en stor del i den samlade 

bedömningen av Helsingborgsexpressen. Här gjordes en totalrenovering av gaturummet för att få 

plats med bussfiler, tydliga gångbanor, dubbelriktade cykelbanor och bredare och säkrare 

övergångsställen. Busskörfälten är här sidoförlagda. Nere vid Råå går bussen endast i ena 

riktningen söderut för att sedan använda en annan väg norrut, de olika vägarna går samman vid 

Allhelgonakyrkan. Planteringsvägen i syd symboliserar enligt tjänsteperson vid Helsingborgs 

stad ett tydligt exempel på när trafiksäkerhetsperspektivet har tagits med på ett bra sätt. Där har 

bilisterna fått endast ett körfält vid sidan av busskörfälten och upphöjningar som ska fungera som 

hastighetsdämpande åtgärder. Fortsatt är framkomligheten för bussarna god då de kör i 

mittförlagda körfält utan gupp eller övriga hinder. Detta är ett sätt som Helsingborgs stad passivt 

har prioriterat bussen på. Gröntiderna för fotgängare och cyklister har behållits på samma nivå 

som de var på innan ombyggnationen vilket gör att möjligheterna till aktiv signalprioritering 

varken har förbättrats eller försämrats. På södra delen av Planteringsvägen går dock bussarna i 

blandtrafik vilket i sig minskar möjligheterna för signalprioritering. Vid bl.a. hållplatsen Heden 

stannar bussarna mitt i körbanan vilket tillfälligt begränsar framkomligheten för övrig trafik. 

Denna typ av hållplatsplacering har använts på flera ställen längs med stråket. I allmänhet har 

hållplatserna placerats för att optimera avståndet till trafiksignalerna enligt tjänsteperson vid 

Helsingborgs stad. Fortsatt kör bussen i blandtrafik fram till den får egna körfält norr om 

cirkulationsplatsen vid Strandbadsvägen. Härifrån och norrut har bussarna tydliga körfält med ett 

angränsande bilkörfält på vardera sida. Då de endast finns ett bilkörfält per sida har detta medfört 

att en cykelbana på vardera sida får plats. Vid korsningen med Sydhamnsgatan och Rännargatan 

når bussen en smart prio signal. Likt fallet i Malmö förläggs vänstersvängkörfältet till vänster om 

busskörfältet i körriktningen. Norr om denna signal tar busskörfälten slut och bussen återgår till 

blandtrafik. Även vid Södergatsviadukten får bussen prioritet genom smart prio, dvs med en 

virtuell detekteringszon. På Malmöleden, efter korsningen med Nedre Holländaregatan, har två 

stycken busskörfält anlagts med ett bilkörfält mittemellan. Detta för att enkelt kunna angöra 

hållplatsen vid sidan. Detta gäller dock endast en kortare sträcka. Närmare Helsingborg C återgår 

bussen i blandtrafik då staden har valt att inte prioritera bort biltrafiken i tillräcklig omfattning 

enligt tjänsteperson vid Helsingborgs stad. Halvvägs genom sträckan vid centralen återupptas 

vissa busskörfält, men de är aningen fragmenterade. Exempelvis vid korsningen med Stortorget 

så delar bussen körfält med de som ska svänga höger då busskörfältet upphör sista 10-tals 

meterna innan korsningen. Därefter återupptas busskörfältet igen, fortsatt sidoförlagt. Här behålls 

dock endast ett körfält för bilarna i norrgående riktning. Lösningen med att busskörfältet uppgår i 
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ett högersvängkörfält innan korsningar används även på flera ställen längs med stråket. Norra 

delen av Drottninggatan innan insväng på Hälsovägen så upphör busskörfälten helt och bussen 

kör igen i blandtrafik.   

 

Tidigare har det förts diskussioner om att återinföra spårvagnar i staden, som en följd av dess 

förväntade befolkningsutveckling de kommande åren och därför togs vid byggnationen av 

Helsingsborgsexpressen detta hänsyn till. Det innebär att stråket är anpassat för en framtida 

spårvägsförläggning (Johansson 2017).  

 

5.3.2.3 Signalprioritering längs med stråket 

 

Signalprioriteringen längs Helsingborgsexpressen sker genom Smart priority av Swarco, som 

baseras på GPS-teknik genom Skånetrafikens livekarta. Prioriteten är aldrig ovillkorlig utan 

beror på den övriga trafiksituationen. Framförallt angavs att det blir för stora köer för övrig trafik 

om full prioritet ges. Då anser inte staden att det är rimligt att ge ovillkorlig prioritet till 

bussarna. Endast utryckningsfordon får ovillkorlig prioritet och då främst vid signalerna närmast 

utryckningen. För bussarna förlängs gröntiden så gott det går, alternativt kapas bilisternas gröntid 

för att tidigare kunna släppa förbi busstrafiken. Fortfarande har biltrafiken relativt hög prioritet i 

stadens centrala delar, exempelvis vid Drottninggatan och Järnvägsgatan där de har tvåfiligt i 

princip hela vägen. Enligt tjänsteperson vid Helsingborgs stad visade trafiksimuleringar på att 

det inte skulle gå att minska antalet körfält för bilar på sträckan med dagens trafikmängd.  

 

Vid trevägskorsningen vid Hästhagsvägen har bussarna prioritet via Smart prio systemet. Detta 

system används sedan fram till korsningen mellan Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan vilket är 

precis söder om Helsingborgs central. Den omedelbara sträckan förbi centralen har däremot inte 

Smart prio installerat och därmed inte signalprioritering. Anledningen till detta är enligt 

tjänsteperson vid Helsingborgs stad att det finns så många korsningar och övergångsställen att 

det är svårt att genomföra bussprio. Däremot är signalerna förberedda för detta, vilket gör att 

möjligheten finns framöver. Systemet med Smart prio tar sedan vid igen de sista fem 

signalanläggningarna innan bussens ändhållplats vid Dalhem. Potentialen finns för att installera 

Smart prio på alla trafiksignaler utom en längs med stråket. Den signalen planeras dock också att 

byggas om så i framtiden bedöms samtliga signaler att kunna ha Smart prio. Däremot har staden 

väntat med att aktivera det på vissa ställen, exempelvis på Drottninggatan då det är väldigt 

många gående på den platsen enligt tjänsteperson vid Helsingborgs stad. Se figur 27 för en 

överblick av stadens trafiksignaler med Smart prio.  
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Figur 27. Smart prios utbredning över stadens centrala delar är grönmarkerat. Ambitionen är 

att löpande införa funktionen på fler trafiksignaler, bilden är från 2021-02-26. Källa: 

Tjänsteperson vid Helsingborgs stad 2021 

 

5.3.3 Utvärdering av Helsingborgsexpressen 

 

Något som i början fungerade dåligt med signalprioriteringen var att den av Skånetrafiken 

tillhandahållna livekartan över bussarnas placering uppdaterades för långsamt. Kartan ligger till 

grund för de virtuella detekteringszoner som används för att ge signalprioritering och 

uppdaterades i början en gång var 3e sekund. Detta visade sig inte vara tillräckligt ofta då 

bussarna ibland kunde köra förbi signalen innan den fick informationen. Istället uppdateras 

bussarnas position ca en gång per sekund för att ge en mer exakt positionering. Problemet 

åtgärdades alltså i tidigt skede och kvarstår inte längre. I övrigt bedömer staden att 

Helsingborgsexpressen fungerar tillfredsställande, enligt tjänsteperson vid Helsingborgs stad. 

Inte heller bussbolagen har inkommit med klagomål enligt samma utsaga.  
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5.4 Göteborg 
 

Göteborg är en stad som är starkt förknippad med spårvägar och den första linjen invigdes redan 

1879. Då var det hästar som drog vagnarna men tids nog byttes hästarna ut mot elektriska 

motorer (Göteborgs spårvägar 2021b). Idag trafikeras nätet av fem olika spårvagnstyper, där den 

mest moderna typen, M33, är 33 meter lång och har plats för 155 passagerare (varav 75 sittande). 

Option finns att köpa in ännu längre spårvagnar för att öka kapaciteten jämfört med dagens 

spårvagn. Spårvägen är dubbelriktad och har dörrar i båda riktningarna (Göteborgs spårvägar 

2021c). Spårvägsnätet består av elva linjer varav de flesta går genom samma knutpunkt i 

Brunnsparken. Spårvägarna får köra i 30km/h innanför vallgraven och 50km/h utanför 

vallgraven och går både i blandtrafik och på egen banvall. Vid helt egen banvall tillåts 

hastigheter upp emot 60 km/h (Göteborgs spårvägar 2021d). Dock är Göteborgs spårvägar 

förknippade med låga hastigheter och höga restider, speciellt i de centrala delarna av staden. 

Spårvägarna utgör ryggraden i Göteborgs kollektivtrafiksystem men är även kompletterad med 

annan kollektivtrafik. Då stadens spårvägsnät är stort valdes till skillnad från övriga fallstudier 

inte enskilda linjer ut. Istället studerades hur staden har hanterat framkomlighet och 

signalprioritet i allmänhet med exempel från flera olika linjer. Idag planeras för ny spårväg och 

citybuss från Brunnsbo till Linnéstaden via Lindholmen. Detta är ett av de största projekten inom 

kollektivtrafik i Göteborgs stad. Kostnaden som uppskattas till 4.8 miljarder finansieras dels 

genom statlig medfinansiering i form av Sverigeförhandlingen och resterande del genom 

Västtrafik och Göteborgs stad. Projektet beskrivs som morgondagens kollektivtrafik och kommer 

att vara en kombination av citybuss, stadsbana och spårväg. I stadsbanan har spårvägen helt egen 

bana vilket motsvarar högsta möjliga nivå på framkomlighet. Endast på kortare sträckor kommer 

stråket att trafikeras av enbart spårvagn. Det nya kollektivtrafikstråket består av tre delsträckor, 

Hjalmar Brantingsplatsen-Brunnsbo, Frihamnen-Lindholmen och Lindholmen-Linnéplatsen. I 

dagsläget är det inte bestämt om det blir en bro- eller tunnelförbindelse över Göta älv. Däremot 

är det fastslaget att det inte kommer att finnas plats för bussar på den nya förbindelsen, vilket har 

varit utgångspunkterna i all planering (Göteborg 2021c). Endast delsträckan Frihamnen-

Lindholmen är påbörjad i dagsläget (Göteborg 2021b). Där planeras att spårvägen ska gå på egen 

bana medan bussarna går i blandtrafik. På övriga sträckor går bussarna och spårvägen på samma 

bana (Vårt Göteborg 2021). Spårvägen kommer att vara av stadsbanekvalitet på de delsträckor 

där det passar med längre hållplatsavstånd för att möjliggöra en högre medelhastighet.  

 

5.4.1 Studerade planeringsdokument 

 

I Göteborg finns ett antal dokument som ligger till grund för planeringen av spårvägen. Det 

långsiktiga målet för Göteborg är att antalet hållbara resor ska öka, dvs gång, cykel och 

kollektivtrafik. Antalet bilresor ska istället minska (Göteborg 2021). Målet är att 

personbilstrafiken ska minska med 20% till 2035 jämfört med 2013 års nivåer (Underlag till 

trafikstrategi 2013).  

 

5.4.1.1 Göteborgs stads översiktsplan 

 

Göteborg ska utvecklas till en livskraftig långsiktigt hållbar stad med balans mellan sociala, 

ekonomiska och miljömässiga faktorer. På detta vis inleds kapitlet om det hållbara Göteborg i 

stadens senast framtagna översiktsplan, vilken godkändes av kommunfullmäktige 2009. 
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Översiktsplanen ligger till grund för den trafikstrategi som antogs några år senare. Ett delmål 

som tas upp i översiktsplanen lyder: Utveckla en långsiktigt hållbar infrastruktur med en attraktiv 

kollektivtrafik. Av de 13 strategiska frågor som tas upp i översiktsplanen är flera direkt kopplade 

till kollektivtrafiken. Första frågan handlar om Göteborgs roll i en växande region. För att bli en 

attraktiv stad för både människor och företag behöver infrastrukturen byggas ut, med betoning på 

kollektivtrafiken. Ny bebyggelse föreslås i anslutning till knutpunkterna och stadens olika delar 

ska knytas ihop för att göra staden mer tillgänglig. Även andra strategiska frågor som rör en 

attraktiv stadsmiljö går att knyta an till en väl utformad kollektivtrafik. När det gäller växande 

och förändrad handel nämns att denna bör samlas för att ge större volymunderlag till 

kollektivtrafiken. En annan fråga handlar om att kollektivtrafiken bör ta större volymandelar från 

bilismen. Här nämns fler spårförbindelser över Göta älv och omlokalisering av busstrafiken 

kring Brunnsparken. Därtill framhålls en satsning på järnvägen och en utbyggnad av Västlänken 

som en faktor att öka möjligheterna till direktresor som viktiga faktorer för tillväxt i hela 

Västsverige.  

 

”Göteborg ska utvecklas till en livskraftig långsiktigt hållbar stad med balans 

mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer” 
 

God kollektivtrafik ska alltså vara på plats innan bebyggelsen i övrigt och ny bebyggelse ska 

vara tillräckligt tät för att tillgodose kollektivtrafikens behov. Vid nybebyggelse öppnar detta 

dörren för högkvalitativa transportslag såsom BRT/BHLS och spårväg. Även rekreation och 

hälsa och tillgång till kusten går att koppla till kollektivtrafik. Regionens utveckling så som den 

skildras i översiktsplanen bygger på en kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken, främst vad det 

gäller kapacitet in mot stadskärnan och antalet förbindelser över älven. Sammantaget spelar 

kollektivtrafiken en nyckelroll i stadens översiktsplan och det ger förutsättningar för en 

aggressivt utformad trafikstrategi.  

 

5.4.1.2 Göteborgs allmänna trafikstrategi: Göteborg 2035 – Trafikstrategi för en nära 

storstad.  

 

” Trafikplaneringens viktigaste bidrag är att prioritera fotgängare och cyklister i 

den lokala miljön.”  
 

År 2015 antogs den senaste trafikstrategin för Göteborgs stad. Där fastslås att Göteborg förväntas 

ha ytterligare 150 000 invånare år 2035 och utgöra navet i en arbetsmarknadsregion på upp emot 

1 700 000 personer. De huvudmål som nämns i trafikstrategin är att fokusera på tre specifika 

områden: Resor (skapa ett lättillgängligt regioncentrum), stadsrum (bidra till attraktiva 

stadsmiljöer) och godstransporter (bibehålla ställningen som Nordens logistikcentrum).  

 

Inom resor pekas specifikt ut förstärkta resmöjligheter mellan stadens målpunkter. Här betonas 

att detta öppnar upp för en högkvalitativ och kapacitetsstark kollektivtrafik i kombination med 

ett högklassigt cykelnät. Detta öppnar dörren för både spårväg och BRT/BHLS, vilka besitter 

dessa attribut. Det nämns att trafikplaneringens viktigaste bidrag är att prioritera fotgängare och 

cyklister i den lokala miljön. I den lokala miljön ska man sträva efter bättre tillgång till service, 

allt för att underlätta för fotgängare och cyklister i närmiljön och därmed minska resbehovet. 

Dessutom önskas en effektiviserad användning av de befintliga vägarna och gatorna. Detta 
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öppnar dörren för bl.a. signalprioritering. Trafikstrategin baseras på en rad underlagsrapporter 

om bl.a. kollektivtrafik, stadsmiljöer och resandeprognoser och den översiktsplan som togs fram 

år 2009. I trafikstrategin framhålls att kollektivtrafiken bör få en god framkomlighet och hög 

kapacitet där snabbnätet ska vara en extra prioriterad del. Med snabbnätet avses en extra 

prioriterad del av kollektivtrafiknätet, vars mål är maximalt 30 minuters restid mellan två 

tyngdpunkter eller målpunkter. Snabbnätet benämns som ”kom ofta och kom fort” och är inte 

låst vid en specifik teknisk lösning. Framförallt ska spårvägstrafiken och busstrafiken prioriteras 

i stråk som ingår i stomnätet (Göteborgs trafikstrategi 2014).  

 

5.4.1.3 Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och 

Partille 

 

2018 antogs Målbild Koll2035 i regionfullmäktige. I programmet beskrivs planer för att utveckla 

kollektivtrafiken i Göteborg med omnejd fram till år 2035. Programmet är uppdelat efter nio 

olika utvecklingsprinciper, där ökad framkomlighet och kapacitet i spårvagns- och stombussnätet 

är en av principerna. Det nämns att samtliga spårvagns- och stombusstråk bör ses över med 

hänsyn till framkomlighet. Därtill nämns vikten av att jobba med tydliga trafikkoncept som en 

tydlig del av målbilden. Ett exempel på trafikkoncept som nämns är de åtgärder som rör 

signalprioritering, busskörfält och övrig framkomlighet. Helheten är dock det som betonas, då ett 

trafikkoncept består av flera delar som tillsammans utgör en helhet. I programmet definieras 

spårvägstrafiken som dels ”Stadsbana” och dels ”Spårvagn”. Med stadsbana avses trafik på helt 

egna banor med korsningar som vanligtvis är planskilda och med längre hållplatsavstånd. Med 

spårvagnstrafik avses trafik som också kan köra på egna banor, men i exempelvis stadsmiljöer 

även dela körbana med annan trafik. Resandet på stadsbanan är därtill något högre. I målbilden 

pekas stråk ut för både stadsbana och spårvagn, se figur 28 (Göteborg 2018).  
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Figur 28. Utpekade stråk i MålbildKoll2035 för stadsbana och spårvagn i Göteborg. Källa: 

Göteborg 2018 

 

Något som tas upp i Målbild Koll2035 är en guideline för att kunna bedöma olika aspekter av 

kollektivtrafiknätet. Aspekterna bedöms efter grön eller gul nivå, där grön nivå ska eftersträvas. 

Dessa guidelines inkluderar metrobuss, stadsbana, spårvagn och citybuss. Citybuss benämns med 

konceptet ”tänk spårvagn-kör buss” och används för stråk vars kapacitetsbehov inte motiverar 

spårväg. Metrobuss och stadsbana har identiska krav gällande framkomlighet, spårvagn och 

citybuss har liknande krav med varandra. För stadsbana (och metrobuss) gäller att fordonen ska 

ha egen bana utan annan trafik för att uppfylla grön nivå i kategorin separering. För gul nivå 

krävs fortfarande egen bana, men med tillåtelse för andra busslinjer att trafikera banan. I 

kategorin korsningar innebär grön nivå att korsningen är helt planskild. För gul nivå ska 

fordonen vara prioriterade i trafiksignalerna. För spårvagn (och citybuss) ser kraven lite 

annorlunda ut. Här krävs varken signalprioritering eller planskilda korsningar för grön nivå i 

kategorin korsningar, utan att korsningen är belägen inom 200 meter från en hållplats. På gul 

nivå kan korsningen vara längre än så ifrån hållplatsen. I kategorin separering krävs även här 

egen körbana, likt kraven för stadsbana (Göteborg 2018). Då staden jobbar med genomgående 

linjer för stadsbana betonas att framkomligheten bör vara likartad i de olika benen för att 

trafikeringen ska vara pålitlig (Göteborg 2018).  

 

I Målbild Koll2035 nämns även vikten av fungerande korsningsutformningar i de fall flera 

trafikantgrupper med krav på framkomlighet angör en korsning. För att bäst bemöta detta skrivs 

att kompromisser kan behöva göras för att balansera kollektivtrafikens krav på framkomlighet 

med fotgängare och cyklisters krav. För att ta hänsyn till detta nämns fem principer med ”hur 

kan man tänka”. Sammantaget innebär dessa att stomnät för kollektivtrafiken kan behöva 

prioriteras framför fotgängare och cyklister, medan andra stråk som bedöms mindre viktiga 

istället kan bli prioriterade efter fotgängare och cyklister. Andra principer som nämns är 

planskiljning av kollektivtrafiken på de platser där en hög trafik är oförenlig med 

stadsmiljökraven, och kompensationsåtgärder genom att sänka hastigheten på en plats för att 

istället höja den på en annan plats. Just stadsmiljökraven och de barriäreffekter som skapas vid 

hög framkomlighet för kollektivtrafiken nämns särskilt i rapporten. Vid införande av 

framkomlighetsförbättrande åtgärder nämns även att dessa bör utredas stråkvis (Göteborg 2018).  

 

5.4.1.4 Stadsmiljöavtal 

 

Göteborg har fått finansiering från stadsmiljöavtalen till två projekt som rör framkomlighet. Dels 

till Engelsbrektslänken, vilket är en nybyggnation av spårväg. Dels till byggnation av busskörfält 

vid Svingeln. Motprestationer var en rad förstärkningar av befintliga kollektivtrafikstråk och 

omlokalisering av cykelstråk (Trafikverket 2020f). Med förstärkningar avses exempelvis 

införande av busskörfält eller andra åtgärder för att förbättra framkomligheten eller att göra om 

ett busstråk till spårvagnsstråk (Göteborg 2018). Värt att nämna i sammanhanget är att staden 

även fått finansiering från stadsmiljöavtalen för cykelåtgärder specifikt (Trafikverket 2020f).  

 

5.4.2 Resultat från fältobservationer och intervjustudie 

5.4.2.1 Framkomlighet för spårvagnar 

 



 

 68 

Spårvägen är prioriterad framför andra trafikslag. Framkomligheten för spårvägen varierar dock 

kraftigt beroende på sträcka. På de ställen som har stadsbanekvalitet tillåts högre hastigheter och 

mindre störande moment. Andra ställen som inne i centrum har lägre medelhastighet och 

trafikströmmar som både korsar spårvagnstrafiken och färdas i samma bana som den. 

Framkomligheten är något som jobbats aktivt med, det märks då det på ett flertal ställen finns 

cirkulationsplatser där körbanan går rakt igenom cirkulationsplatsen. Övrig trafik stannas då 

genom att signaler som normalt sett är släckta först börjar blinka gult för att sedan lysa rött. Då 

denna lösning fortfarande är relativt ovanlig har detta medfört att en del olyckor har skett vid 

liknande platser. För att minimera förekomsten av dessa konflikter har det arbetats med att 

förtydliga platserna för övriga trafikanter. Även om de redan idag visar rätt så är det inte alltid 

trafikanterna ser signaler eller anvisningar, vilket gör att konflikter kan uppstå. Det framhålls 

dock att inte bara trafiksignalerna begränsar framkomligheten i Göteborg. T.ex. kan 

spårvagnarna fastna i bilköer på de ställen där det är blandtrafik, detta är i sin tur också 

ineffektivt då spårvagnarna inte kan utnyttja den prioritet som finns i trafiksignaler. Därför 

jobbar staden vid nybyggnationer främst med spårväg på egen banvall. Andra tillfällen köer kan 

uppstå är om spårvägen ska korsa ett bilkörfält. Rena placeringsskiftningar av körfältets läge 

undviks dock i planeringen (byggledare vid Trafikkontoret).  

 

5.4.2.2 Signalprioritering 

 

Det finns två system som används i Göteborg idag, det ena heter Softprio och det andra heter 

Signalprio. Softprio är det som styr växlarna och Signalprio är det som ger prioritet till 

trafiksignalerna. Dels finns en trådlös avläsning mellan vagnen och taggen men också en trådlös 

kommunikation från vagnen till apparatrummet. I apparatrummet i sin tur sitter en antenn som 

kommunicerar med samtliga infarter till en korsning. Då måste den vara optimalt placerad för att 

alla infarter ska få en bra anslutning till antennen. Likaså avläsningen mellan taggar och vagnar. 

För att underlätta avläsningen för flera olika vagnstyper läggs flera taggar på rad för att alla 

vagnstyper ska kunna läsa av någon tagg, detta då det sitter en antenn under vagnen som kan ha 

olika placering beroende på vagnstyp. Denna process har varit långdragen för Göteborg men 

sakta men säkert har de optimerat systemet till att bli relativt välfungerande idag. Något som i 

stora drag skiljer Göteborgs spårvägssystem jämfört med Malmöexpressen och 

Helsingborgsexpressen är att förarna av spårvagnarna i Göteborg oftast kör på sikt. Endast i 

speciella tillfällen, såsom vid tunnlar används signaler för spårvagnarna. Sju av åtta tunnlar har 

signalreglering enligt byggledare vid Trafikkontoret. I dessa fall används järnvägsliknande 

signaler, som visar grönt eller rött. Men i de flesta korsningarna används signaler för övrig trafik. 

På de ställen som har kollektivtrafiksignaler gäller vanliga körregler mellan spårvagnarna, där 

också den som kommer först får prioritet först. Vid kollektivtrafiksignaler anmäler fordonen på 

ca 100 meters avstånd, eller från hållplats, att de vill ha prioritet varpå signalanläggningen ställer 

om korsande trafik för att tillgodose detta. Men det finns även anvisningar som tillåter att 

biltrafiken kan släppas förbi om för många spårvagnar i rad har begärt prioritet. Något som tas 

upp vid intervjun med byggledare vid Trafikkontoret är även att det finns ställen som är så pass 

trafikerade att det är svårt att ge spårvagnarna prioritet, t.ex. vid Hagakyrkan. Där får 

signalanläggningen köra helt på tid istället, då det helt enkelt är för mycket trafik för att ge 

prioritet åt samtliga spårvagnar. Andra sammanhang med liknande lösning är rusningstrafik på 

vissa platser. Trafiken är även där för hög för att kunna ge prioritet och samtidigt upprätthålla 

effektiviteten i övriga systemet. För att ställa om växlarna detekteras fordonen ca 40-60 meter 
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före en växel då det bedöms vara tillräckligt för att växeln ska kunna hinna ställa om på ett säkert 

sätt (byggledare vid Trafikkontoret). Längs spårvägen sitter också växelkontrollssignaler som 

visar åt vilket håll växeltungan är lagd (Göteborg 2017). På ett flertal ställen finns 

cirkulationsplatser där körbanan går rakt igenom cirkulationsplatsen. Övrig trafik stannas genom 

att signaler som normalt sett är släckta lyser rött (byggledare vid Trafikkontoret). 

 

 

Göteborg använder sig av RFID-taggar för att detektera spårvagnarna. Taggarna borras i 

normalfallet ned mellan 40-60 meter före en växel, men avståndet varierar beroende på tillåtna 

hastigheten på sträckan. Vid val av detekteringsteknik har kostnaden inte spelat roll (byggledare 

vid Trafikkontoret). Något som tas upp vid intervjun är hur hållplatsplaceringen påverkar 

möjligheterna till signalprioritering. Vanligtvis strävas efter att placera hållplatser efter en 

korsning för att på bästa sätt möjliggöra signalprioritering. Om placeringen görs innan 

korsningen kan det innebära att trafiksignalen inte får tillräckligt med tid på sig att ställa om till 

rött för övrig trafik, vilket krävs för att kunna ge grönt ljus åt kollektivtrafiken. Detta är ännu 

viktigare för spårvagnstrafiken då en spårvagn är ett tungt fordon och därför har en längre 

bromssträcka än en buss. Spårvagnarna prioriteras högst av samtliga trafikslag, fotgängare och 

cyklister inkluderat.  

 

5.4.3 Utvärdering av spårvägsnätet 

 

Vid nybyggnationer idag finns en tydligare prioriteringordning jämfört med några år sedan. 

Spårvägen ska ha högst prioritet. Ett exempel på detta som nämndes är en planerad 

ombyggnation av Dag Hammarskjöldsleden som idag är en tvåfilig motorväg. Istället planeras 

för att göra om vägen till en boulevard genom att ta ett körfält från biltrafiken, sänka hastigheten 

på gatan och ha ett spårvagnsstråk i mitten. Även om planerna inte är bekräftade ännu visar det 

enligt byggledare vid Trafikkontoret på en ny ambition från stadens sida att verkligen ge större 

prioritet till kollektivtrafiken genom att prioritera ned biltrafiken. Vid nybyggnation strävas alltså 

efter att ge spårvägen egen banvall. En annan sak som kan komma att implementeras på platser 

med låga hastigheter är att minska på antalet signalanläggningar. Detta då de både kan ge en 

falsk trygghetskänsla och inte säkert öka kapaciteten. Framkomligheten kan istället komma att 

öka med denna typ av lösning enligt byggledare vid Trafikkontoret. Vid nybyggnation av 

Hisingsbron fanns ett stort fokus på planering av trafiksignaler så att de skulle bli rätt. Dvs det 

görs ett större finlir än vanligt för att kunna hålla uppe medelhastigheten för kollektivtrafiken. 

Det tänket finns numera vid all nybyggnation av spårväg i Göteborg.  
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6 Diskussion och rekommendationer  
 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Det som framkom i de flesta intervjustudier är vikten av att ha ett helhetsperspektiv i 

planeringen. Det går inte bara att titta på enskilda åtgärder utan att ta hänsyn till hur 

trafiksystemet i övrigt påverkas. Arbetet påbörjades med en målsättning om att besvara hur 

städer jobbar för att säkerställa en god signalprioritering men istället fick omtag göras. Detta då 

signalprioritering i sig inte är vad som städerna jobbar efter utan snarare en god framkomlighet i 

allmänhet, vilket också avspeglas i det sätt olika städer arbetar. Därför ansågs det vara naturligt 

att på ett bredare plan studera denna fråga, även om huvudfrågeställningen att studera hur 

åtgärder för signalprioritering genomförts fortfarande kvarstod. Den slutgiltiga frågeställningen 

blev alltså att redogöra för hur olika städer jobbar med framkomlighet, men med fokus på 

signalprioritering. Det visade sig att det går att göra på olika sätt, och att städernas ambitionsnivå 

också påverkar möjligheterna att genomföra effektiva framkomlighetsåtgärder. I Helsingborg 

gjordes kraftiga ingrepp i gatumiljön utanför centralstationen för att skapa en attraktivare 

stadsmiljö och förbereda för den nya superbuss som idag trafikerar sträckan. Men samtidigt som 

detta gjordes valde staden att inte prioritera ned biltrafiken i den omfattning som kunde ha gjorts 

i de centrala delarna. I stadens planeringsdokument förordas att samtliga trafikslag ska ha 

liknande förutsättningar. På vissa delar av den sträckan har inte signalprioritering implementerats 

av dessa anledningar. Trots dessa saker är dock Helsingborg på god väg att implementera ett 

modernt signalprioriteringssystem längs med Helsingborgsexpressen. I Göteborg arbetas på ett 

annat sätt. Där finns det en uttalad policy om att spårvägen ska ha företrädesrätt och i de centrala 

delarna av staden är biltrafiken idag begränsad. Det är enkelriktat åt många håll och låga 

hastigheter då man helt enkelt inte vill ha bilar där. Med färre bilar har det gått att planera för 

framkomlighet på ett helt annat sätt än annars och idag när staden planerar för spårvägstrafik 

görs det i huvudsak med separerade körbanor i åtanke. Det visar på att dessa saker hänger ihop, 

det finns ofta helt enkelt inte plats för både en ökad biltrafik och för nya körbanor till 

kollektivtrafiken. Med en stadigt växande befolkning behöver därför vissa omprioriteringar att 

göras. Samtidigt är det alltid en avvägning då det alltid kommer att finnas de som behöver 

använda privata fordon, men genom att göra kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig både genom 

direkta förbättringar såsom signalprioritering eller indirekta förbättringar såsom att stänga ute 

biltrafiken, så uppstår mer yta till de som faktiskt behöver använda bilen. På så vis bör åtgärder 

som gynnar kollektivtrafiken vara uppskattade av samtliga trafikanter. En annan sak som 

underlättar för planeringen av kollektivtrafik är en resvaneundersökning som gjordes i Malmö 

hösten 2013. Endast 18% av de tillfrågade svarade att Malmös innerstad borde planeras efter 

bättre framkomlighet för biltrafiken. Överväldigande majoritet vill alltså se en satsning på gång, 

cykel och kollektivtrafik i Malmö (Malmö Tromp 2016). Detta trots att färdmedelsfördelningen 

visar på att 40% av Malmöbornas resor sker med bil idag. Resultatet visar därmed att även bland 

de som använder bilen i stor utsträckning idag vill många lägga om staden och trafiksystemet för 

att främja mer hållbara transportslag.  
 

Valet av prioriteringsmetod tycks inte nämnvärt påverka städernas vilja att införa 

kollektivtrafikprioritering. Som ett flertal personer lyfter fram i intervjustudier finns det andra 

saker än de rent tekniska som är avgörande för om prioritering införs eller ej. Något som är 

liknande för samtliga fallstudier är att städerna strävar efter att prioritera kollektivtrafiken i bästa 
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möjliga mån i de korsningar som är signalreglerade. Men vad det faktiskt innebär skiljer sig åt en 

aning. I Malmös fall gjordes inte tillräckliga trafikutredningar om de konsekvenser som 

eventuellt uppstår vid skarpare prioritering, men bedömningen görs att om dessa analyser hade 

genomförts så hade prioriteringen kunnat skruvas upp ytterligare.  

 

Vid teståkning av Malmöexpressen var bussen tvungen att stanna i princip i varenda korsning, 

om än för en liten stund. Det tåls därför att diskuteras vad framkomlighet egentligen innebär och 

vad som egentligen menas med full prioritet. Staden anser att Malmöexpressen är relativt 

prioriterad (de säger inte full prioritet själva), men ändå får bussarna sällan flyta igenom 

korsningar utan att stanna. Värt att påpeka i sammanhanget är dock att väntetiden vid korsningar 

inte var lång, utan signalsystemet ställde om inom några sekunder vilket visar på att prioritering 

faktiskt genomförs. Den är dock inte helt redo direkt när fordonen angör korsningen. Något som 

istället lyftes fram som önskvärt vid kollektivtrafikprioritering är att planera för planskildhet, 

vilket görs i Göteborg på vissa ställen. Då behövs inte signalprioritering på samma sätt, då den 

uppenbara konflikten undviks. Med planskilda korsningar och planskilda övergångar ökar 

framkomligheten mycket för kollektivtrafiken utan att fotgängare och cyklister blir 

nedprioriterade speciellt mycket. Men att hitta stråk som är lämpliga för detta blir den stora 

utmaningen. Hela tiden måste andra aspekter tas hänsyn till, i detta fallet framförallt 

stadsmiljöaspekter. Då känns det bara motiverat att ha sådana lösningar på stråk som har ett högt 

förväntat resande.  

 

En annan intressant diskussion är hur självkörande fordon kommer att påverka kollektivtrafiken 

framöver. Om fordonen kopplas upp via smarta anordningar kanske inte ens trafiksignaler 

behövs i framtiden. Det finns även de som hävdar att kollektivtrafiken blir överflödig. Men 

fortsatt kvarstår problemet med användningen av stadens yta. Är det verkligen vad vi vill 

använda staden till? Dessutom kvarstår problemen med tillverkning och avfallshantering av ett 

ökat antal fordon. Att kollektivtrafiken kommer vara relevant även framöver är därför högst 

sannolikt och då gäller det att ge den prioriteten den förtjänar. Det är också sannolikt att fler och 

fler städer vill implementera liknande lösningar som redan gjorts i framförallt Malmö och 

Helsingborg. I och med detta kommer även lärprocessen för planering av liknande system att 

förbättras, förutsatt att erfarenhetsåterföringar och utvärderingar genomförs efter varje nytt 

projekt. Det talar för att kollektivtrafiken bara är i början av sin resa, och för att framtidens 

kollektivtrafik kommer att vara en kollektivtrafik i världsklass.  

 

Baserat på ovanstående iakttagelser går det att dra slutsatsen att medan det egentligen inte borde 

vara skillnad i möjligheterna att införa prioritering så är det enklare att genomföra prioritering för 

spårväg än för BHLS-system. För att ytterligare bekräfta denna hypotes hade det dock varit 

önskvärt med fler fallstäder. Men samtidigt måste kostnaderna för respektive system tas i 

beaktning. Är det värt att lägga mångmiljonbelopp extra för att anlägga spårväg eller finns inte 

passagerarunderlaget för detta? Finns det andra kvaliteter som man vill att stadskärnan ska 

erbjuda? I de fall passagerarunderlaget inte rättfärdigar spårväg känns det inte nödvändigt att 

anlägga spårväg bara för framkomlighetens skull. Men det gäller att ha utsikt mot framtiden och 

de funktioner man vill att staden ska erbjuda. Med hjälp av kraftigare styrmedel på biltrafiken 

kan en betydligt större resandeandel för kollektivtrafiken uppnås, vilket gör att spårvägar bör 

kunna vara relevant i betydligt fler städer än vad det är idag. Men då det kräver både höga 
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investeringar och långsiktigt arbete kring förtätning i stationsnära områden utgör idag BHLS-

systemen ett fullgott alternativ för städer med något mindre passagerarunderlag.  

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Upplägget på arbetet kändes initialt väldigt naturligt. För att genomföra en jämförande studie 

kändes samtliga delar nödvändiga, där litteraturstudie, dokumentanalys och intervjustudier 

kompletterar varandra. I litteraturstudien hittades mycket material från utländska källor, vilket 

inte alltid passade in bra ur en svensk synvinkel. Mycket av materialet hade även en väldigt 

teknisk karaktär som inte var intressant ur en trafikplaneringssynvinkel, men andra delar hade en 

teknisk karaktär som gick att använda för denna studiens syfte. Att välja material har därför varit 

väsentligt för att på ett lämpligt sätt kunna avgränsa arbetets omfång. Intervjufrågor valdes ut 

efter nära diskussion med handledare och fungerade som en mall under intervjuerna. Det blev 

ganska lyckat då det tillät ett bredare angreppssätt där respektive intervjuperson tilläts att prata 

om det som de finner vara relevant inom ämnet. Då syftet med själva intervjustudien var att 

belysa olika planerares perspektiv så anses intervjumetodiken ha varit en bidragande faktor till 

detta. Fördelen med intervjustudier är att de kan ge just den specifika inblick som eftersträvas, 

men nackdelen är att de baseras på en persons vittnesmål/åsikter vilket kanske inte alltid 

överensstämmer med vad en annan person hade svarat. Resultatet ska därmed beaktas med 

försiktighet. Vidare så genomfördes intervjuerna relativt tidigt i respektive fallstudie vilket var 

på gott och ont. Det bra med detta var att inget material var helt låst vid detta laget utan 

intervjuerna kunde genomföras med fokus på de saker som var relevanta i sammanhanget enligt 

intervjupersonerna. Det mindre bra med detta var att visst material presenterades för författaren 

för första gången i samband med intervjun, vilket ibland gjorde det svårare att direkt ställa 

relevanta följdfrågor på det sätt som hade kunnat göras annars. Detta löstes dock genom viss 

mailkorrespondens med intervjupersonerna i ett senare skede. Däremot skulle det ha varit 

önskvärt att ha gjort lite mer bakgrundsresearch innan intervjuerna startade, för att på så vis 

kunna veta om vad intervjupersonerna vill prata om. För att bättre göra detta hade möjligtvis ett 

förberedande mail kunnat skickas ut för att fråga om vad intervjupersonerna har för perspektiv på 

de frågor som var tänkta att diskuteras. Men det semistrukturerade upplägget medförde iaf att en 

någorlunda inramning av ämnet kunde göras under intervjuernas gång. De flesta frågor i 

intervjustudierna har funnits vara intressanta vid sammanställning av intervjuerna. Men det kan 

eventuellt urskiljas en viss tendens till upprepning då en del intervjupersoner har mycket 

liknande roller. Om arbetet hade genomförts på nytt hade därför 1-2 intervjuer färre genomförts, 

vilket dessutom hade gett mer tid till att genomföra det övriga arbetet. Detta då varje intervju 

medfört ca två dagar med arbete, inklusive transkribering och förberedelser. Denna tiden hade i 

efterhand kunnat användas mer effektivt än vad som gjordes. En positivt sak med att många 

intervjupersoners svar överlappade varandra var att de svar som var likvärdiga även kunde 

stämmas av mot varandra vilket gav en större säkerhet för de svar som gavs. Liknande tid 

genomfördes även på att ta fram intervjumaterial för Lunds kommun, men de hade inte tid till en 

intervju. Att Lund inte kunde ställa upp medförde även att vissa jämförelser som på förhand var 

tänkta att göras mot Göteborg gällande spårväg inte kunde genomföras vilket gjorde 

examensarbetet lite fattigare än vad som var tänkt från början. Funderingar gjordes över att 

involvera en annan spårvagnsstad som Norrköping eller Stockholm, men tiden ansågs vid detta 

tillfälle vara allt för knapp för detta. Övervägningen gjordes också att stryka Göteborg ur 

fallstudien för att istället bara fokusera på Malmö och Helsingborg där bussar studeras, men då 
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arbetet med Göteborg vid detta tillfälle var längre framskridet ansågs ändå att den studien 

tillförde en viss nyansering av arbetet. Det bidrog dessutom till att besvara arbetets ursprungliga 

frågeställning huruvida bussar eller spårvagnar tillåter tydligast prioritering av kollektivtrafiken 

varpå denna del behölls. Men totalt sett hade det varit önskvärt att inkludera ytterligare en 

spårvagnsstad i arbetet.  

 

6.3 Slutsatser 
 

För att återknyta till de frågor som ställdes vid arbetets början kan konstateras att arbetet har gett 

blandade resultat. Mycket av detta beror på svårigheterna att dra några generaliserade slutsatser 

baserat på endast tre stycken fallstudier. Men trots detta har vissa slutsatser kunnat dras. 

Åtgärderna anses vara lämpliga i samtliga städer, men i vissa delar med mycket folk är 

signalprioritering svårt att genomföra. Istället krävs andra metoder vid dessa ställen.  

 
• Hur jobbar olika städer med framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken?  

 

Framgår mer tydligt ur respektive fallstudie. Sammantaget har samtliga städer genomfört 

åtgärder för att förbättra för kollektivtrafiken, om än i olika omfattning.  

 

• Hur resonerar olika städer kring prioritering av kollektivtrafik och finns det skillnad i 
ambitionsnivå mellan olika städer?  

 

Eventuellt finns en viss högre ambitionsnivå i Göteborg än i Malmö och Helsingborg gällande 

nedprioritering av biltrafiken i innerstaden. Men samtliga städer visar på goda ambitioner och det 

är svårt att särskilja städerna allt för mycket.  

 

• Tillåter buss eller spårväg tydligast prioritering av kollektivtrafik?  
 

Spårväg tillåter i praktiken något bättre prioritering av kollektivtrafik, samtliga åtgärder inräknat. 

Teoretiskt sett är det dock inget som hindrar bussystemen från att utformas lika effektivt. Det 

tycks därför vara en inställningsfråga, som möjligtvis är kopplad till spårvägens redan tydliga 

roll i Göteborg. Gällande signalprioritering tycks detta kunna genomföras på ett effektivt sätt i 

samtliga fallstäder. Men även här tycks spårväg i praktiken möjliggöra för bättre prioritering av 

fordonen. Återigen ska dock nämnas att det tycks vara en fråga om vilja att genomföra 

prioriteten, då det egentligen bör gå lika bra att införa prioritet på busstråk som på 

spårvagnsstråk.  

 

6.4 Rekommendation för vidare arbete 
 

Då arbetets karaktär var knutet till framkomlighetsåtgärder gällande högkvalitativa 

kollektivtrafikstråk (spårväg och BRT/BHLS), var urvalet av städer att studera inte så stort. Men 

för att tydligare belysa skillnader och syna hur ambitiösa städernas åtgärder faktiskt är så hade 

det varit intressant att göra en jämförande fallstudie med både mindre svenska städer eller med 

liknande städer utomlands.  
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Figur 19: Skånetrafiken 2021: 

https://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/malmoexpressen.pdf  
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Figur 21: MEX-standarder. Storstadspaketet Malmö. 2020.  

 

Figur 22: Google maps 2021.  

 

Figur 23: Signalexpert vid Malmö stad 2021 

 

Figur 24: Google maps 2021.  

 

Figur 25: Helsingborgs stad 2020b: https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/trafik-och-

byggprojekt/trafik-och-stadsmiljo/helsingborgsexpressen/det-har-gor-vi/  
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Göteborg, Mölndal och Partille. Koll2035 April 2018 rev1 (vgregion.se)  
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9 Bilagor 
9.1 Bilaga 1.  
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9.2 Bilaga 2 
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9.3 Bilaga 3 
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9.4 Bilaga 4 
 

Intervjumall till experterna.  

 

Arbete:  

 

• Vad har du för roll/jobb?  

• På vilka sätt jobbar du med framkomlighet och/eller signalprioritering?  
 

Framkomlighet generellt/bakgrund:   

 

• Vad innebär framkomlighet för dig?  
 

BRT/Spårväg:  

 

• Hur ser du på möjligheterna att samarbeta med olika discipliner när det kommer till 
framkomlighet?  

• Hur påverkar den fysiska miljön (busskörfält etc) möjligheterna att införa 
signalprioritering?  

• Hur påverkar olika typer av signalprioritering (aktiv/passiv) framkomligheten?  

• Bör BRT/Spårväg alltid ges full prioritet? Om nej: Under vilka omständigheter bör det ej 
ges?   

• Vilken koppling ser du mellan framkomlighet för BRT/Spårväg och trafiksäkerheten? 

• I arbetet med att prioritera BRT/Spårväg: Vilken hänsyn bör tas till fotgängare och 
cyklister?  

• Hur skiljer sig det mot planering av vanlig kollektivtrafik?  

• Vilka misstag begås ofta vid planering av BRT/Spårväg gällande signalprioritering och 
framkomlighet?  

• Valfritt projekt: Hur fungerar framkomligheten/signalprioriteringen i praktiken jämfört 
med hur det var tänkt i teorin?  

 

 

Lämplighet och utvecklingspotential:  

 

• Hur kan dessa principer användas för prioritering av cykeltrafik? (t.ex. supercykelstråk, 
enkelriktade cykelbanor längs stråket mm) 

 

• Hur anser du att framkomligheten/signalprioriteringen kan utvecklas/förbättras? 
 

• Vad tror du kommer/kan att hända inom: Några års tid? På längre sikt?  
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9.5 Bilaga 5 
 

Intervjumall till representanter för respektive stad gällande 

Malmöexpressen/Helsingborgsexpressen/spårvägen (M/H/S).  

 

Arbete:  

 

• Vad har du för roll/jobb?  

• På vilka sätt jobbar du med framkomlighet och/eller signalprioritering?  

• Hur involverad var/är du i arbetet med M/H/S? 
 

Framkomlighet generellt/bakgrund:   

 

• Vad innebär framkomlighet för dig?  

• Finns det riktlinjer för framkomlighet i staden?  

• Finns det riktlinjer för signalprioritering i staden?  

• Hur upplever du att det är att jobba med de riktlinjer som finns för framkomlighet?  

• Hur upplever du att det är att jobba med de riktlinjer som finns för signalprioritering?  
 

Malmöexpressen/Helsingborgsexpressen/spårvägen:  

 

• Vilka olika discipliner är inblandade i planeringen för framkomlighet gällande M/H/S?  

• Hur fungerar framkomligheten för M/H/S idag? Är det i linje med vad ni avsåg från 
början?  

• Hur fungerar signalprioriteringen för M/H/S idag? Är det i linje med vad ni avsåg från 
början?  

• Har M/H/S alltid full prioritet? Om nej: Under vilka omständigheter ges ej full prioritet?  

• I arbetet med att prioritera M/H/S: Vilken hänsyn togs till fotgängare och cyklister?  

• Skiljde sig detta arbetssätt mot planering av vanlig kollektivtrafik?  

• Varifrån hämtade ni inspiration till utformning av signaler och varför?  

• Vilken koppling ser du mellan framkomlighet för M/H/S och trafiksäkerheten? 

• Vid planering av nya M/H/S-linjer: På vilket sätt skiljer sig erat arbetssätt jämfört med 
planeringen av tidigare M/H/S-linjer? Dvs vilka eventuella misstag vill ni undvika att 
upprepa?   

 

Lämplighet och utvecklingspotential:  

 

• Hur kan dessa principer användas för prioritering av cykeltrafik? (t.ex. 
supercykelstråken) 

• Hur anser du att framkomligheten/signalprioriteringen kan utvecklas/förbättras? 

• Vad tror du kommer/kan att hända inom: Några års tid? På längre sikt?   
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