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Sammanfattning 
För att uppnå Sveriges nationella, regionala och kommunala transportpolitiska klimatmål måste fler 
individer resa med kollektiva färdmedel. Detta eftersom fler personer kan transporteras på mindre yta 
då yt-effektiva transportslag används. Stockholms innerstad, som denna studie omfattar, har stor 
potential till förbättring inom detta område då många personer bor på en liten yta. I Stockholm 
konkurrerar busstrafiken med biltrafiken i allra högsta grad vilket försämrar bussens framkomlighet, 
och därmed attraktivitet. För att öka bussens framkomlighet kan bussprioriterande åtgärder användas. 
Den bussprioriterande åtgärd som har undersökts i denna studie är kollektivtrafikkörfält, eller 
busskörfält.  

I dagsläget finns det ingen gemensam arbetsmall för planerare att utgå ifrån när beslut om 
busskörfältsinförande ska tas. Det blir därför upp till varje enskilt projekt och aktör att bedöma vilka 
faktorer som är viktiga att ta hänsyn till och inte. Denna studie har utförts i samarbete med 
Trafikförvaltningen och grundar sig i önskan att skapa ökad stringens i beslutsfattandet. 

Målet med detta arbete har varit att förbättra och skapa ökad stringens i beslutsunderlaget vid 
implementering av busskörfält genom att sammanställa kriterier att utgå ifrån. Detta har undersökts i 
syfte att underlätta för planerare att hitta de förutsättningar där ett eventuellt busskörfält är lämpligt att 
införa och därigenom säkerställa ett lyckat införande av busskörfält där de implementeras. 

Dessa kriterier har utvecklats i en iterativ process och metoden har utförts i flera steg. Inledningsvis 
gjordes en litteraturstudie vars syfte var att hitta kriterier att undersöka vidare i studien. Detta följdes av 
kvalitativa intervjuer med intervjupersoner från de organisationer och företag som ofta är med i 
implementeringsprocessen i Stockholm. Dessa är Stockholms stad, Trafikförvaltningen, Keolis 
(bussoperatörer i Stockholms innerstad) och Trivector (konsulter). Under intervjuerna fick 
intervjupersonerna förklara vad deras roll vid busskörfältsimplementering är och gradera de 32 kriterier 
som hittats i litteraturstudien på en skala 1 till 5, efter hur viktigt varje individuellt kriterium är att ta 
hänsyn till då beslut om busskörfältsinförande ska fattas. Med intervjuresultaten som grund gjordes ett 
första urval av de kriterier som skulle undersökas vidare i studien såväl som ändringar i kriterierna. Här 
adderades även kriterier till listan. Slutligen utfördes en enkätstudie där personer med olika befattning 
från Stockholms stad, Trafikförvaltningen, Keolis, Kungliga Tekniska Högskolan och konsultföretagen 
AFRY, Movea, Trivector och WSP graderade de återstående kriterierna på en skala 1 till 7 
(Likertskalan). Frågan som skulle besvaras var ”hur viktigt är detta kriterium att ta hänsyn till vid 
busskörfältsimplementering?”. Resultaten från de 17 personer som svarade sammanställdes på samma 
sätt som ovan och genom en sista utsållning valdes de viktigaste kriterierna att ta hänsyn till vid 
busskörfältsimplementering ut. 

Det slutgiltiga resultatet blev en lista med 10 kriterier. Dessa är de kriterier som enligt experter som 
verkar i Stockholmsområdet är de viktigaste att ta hänsyn till när beslut om busskörfältsimplementering 
ska tas. 

 

 

 

 

Nyckelord: kollektivtrafikkörfält, busskörfält, bussprioriterande åtgärder, kriterier, 
busskörfältsimplementering, Stockholm  
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Abstract 
The national climate objectives of Sweden aim to reach zero net emissions by 2045. To reach these 
goals, regions and municipalities of  Sweden have their own objectives that will help reach the goals. In 
this study, the inner city of Stockholm, part of the Stockholm municipality, was studied. One overall 
objective for Stockholm is to increase the public transport ridership, because using space efficient 
transport modes, such as buses, will reduce greenhouse gas emissions. Since the buses and cars are 
competing for road space, the car traffic reduces the speed and reliability of the buses and thereby makes 
it a less attractive mode of transport. To increase bus ridership, and work toward the climate goals, buses 
need to be perceived as a more attractive mode of transport than cars. In order to achieve this, bus 
preferential treatments can be used. The type of bus preferential treatment that was studied in this report 
is bus lanes.  

Currently, there is no framework that can be used by planners when deciding if bus lanes are suitable or 
not. This means that it is up to each project and actor to make that assessment. The Public Transport 
Administration of the Stockholm Region wishes to simplify this process by creating criteria to use as a 
guide in the process. This study was made in collaboration with The Public Transport Authority of The 
Stockholm Region. 

The aim of the study was to find criteria that can be used when assessing the suitability of bus lanes in 
the inner city of Stockholm, in order to simplify the planning process and create increased stringency in 
the decision making. This was done to ensure that bus lanes are successful when implemented.  

The criteria were developed iteratively. The method was initiated with a literature search with the aim 
of finding criteria to study. This was followed by qualitative interviews with respondents from 
Stockholm municipality, The Public Transport Authority of the Stockholm Region, Keolis (bus 
operators in the inner city of Stockholm) and Trivector (consultants). The respondents were asked to 
explain their role in the planning process and grade the importance of the criteria found in the literature 
search using a scale of 1 to 5, judging how important each criterium was to consider in the planning 
process. Thereafter, criteria were added, reformulated and removed mainly based on the opinions 
presented during the interviews. Lastly, a survey was made in which 17 people with different positions 
contributed and graded the criteria once again, this time using the Likert scale, spanning from 1 to 7. 
The same question was asked, “how important is this criterium to consider when implementing a bus 
lane?”. The respondents were transport- and comprehensive planners from the Stockholm municipality, 
The Public Transport Authority and Keolis respectively, transport researchers at The Royal Institute of 
Technology and consultants. Using the result from the survey, the final criteria were selected through a 
last selection process. 

The final result was a list of 10 criteria. These are the criteria that transport experts operating in 
Stockholm find the most important to consider when assessing the suitability of bus lanes. 

  
 
 

 

 

Keywords: bus lane, criteria, bus preferetial treatment, bus lane implementation, Stockholm 
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1. Inledning 
De nationella klimatmålen innebär en omfattande minskning av växthusgaser i Sverige för att bromsa 
den globala uppvärmningen. Det övergripande målet är att Sveriges nettoutsläpp ska vara noll år 2045 
(Naturvårdsverket, 2019) vilket betyder att ett stort antal sektorer måste minska sina utsläpp radikalt 
(Sveriges miljömål, 2019c). För transportsektorn innebär det ett etappmål på en 70-procentig minskning 
av koldioxidutsläpp till år 2030, jämfört med år 2010. I dagsläget står inrikes transporter för en tredjedel 
av Sveriges utsläpp av växthusgaser och dessa utsläpp kommer främst ifrån personbilar och tunga fordon 
i vägtrafiken. Planen är att dessa utsläpp ska minska genom en omställning till fossilfria bränslen, 
energieffektivisering av fordon och smartare stadsplanering som bidrar till minskade transporter 
(Sveriges miljömål, 2020).  

Förutom detta finns även etappmål för hållbar stadsutveckling, där kollektivtrafiken har en central roll. 
Det uttryckta målet är att år 2025 ska 25 procent av persontransporterna ske med kollektivtrafik, cykel 
och gång. De förändringar som krävs för att detta ska bli verklighet är många. Bland annat behövs 
investeringar i kollektivtrafik för att göra den mer attraktiv, att bilens attraktivitet ska minska, att hela 
transportsystemet ska utformas så att hållbara resealternativ främjas och görs mer tillgängliga för att 
underlätta för individer att använda gröna transportsätt, samt att trafikmiljön blir trygg och säker så att 
fler individer känner sig bekväma med att gå och cykla (Sveriges miljömål, 2019a). 

Då det i många fall är Sveriges regioner som upphandlar och ansvarar för kollektivtrafiken enligt 2 kap. 
1 § i lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) ligger mycket av ansvaret för att jobba mot miljömålen 
hos dem (Sveriges miljömål, 2019b). Som kollektivtrafikmyndighet har de i uppgift att ta fram ett 
regionalt trafikförsörjningsprogram där de redogör för de långsiktiga mål som finns för den regionala 
kollektivtrafiken. För upphandlad trafik är dessa mål styrande och för kommersiell trafik vägledande 
(Region Stockholm, 2017).  

Region Stockholm är den snabbast växande regionen i Sverige. Invånarantalet beräknas ha stigit till 3,4 
miljoner människor år 2050, vilket innebär många utmaningar, däribland en ökad belastning på 
transportsystemet (Stockholms läns landsting, 2018). I Region Stockholm är det Trafikförvaltningen 
som är kollektivtrafikmyndighet och upphandlar och ansvarar för kollektivtrafiken (Region Stockholm, 
u.å.). Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholmsregionen måste förhålla sig till RUFS, 
som är den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (Region Stockholm, 2017), och 
Miljöprogrammet där mål för att uppnå en hållbar utveckling formuleras (Stockholms läns landsting, 
2016).  

Tre övergripande mål formuleras i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholmsregionen; 
ökat kollektivt resande, smarta kollektivtrafiksystem och attraktiv region. För att nå dessa mål nämns 
ett antal kollektivtrafikåtgärder som behöver göras, bland annat upprustning av tunnelbanan, 
ombyggnation av viktiga bytespunkter, färdigställande av depåer för bussar och spårfordon, utbyggnad 
av Tvärbanan och färdigställande av förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn (Stockholms 
läns landsting, 2018).  

Denna studie omfattar Stockholms stad, som är en av kommunerna i Stockholms Region. Stockholms 
stad är den kommun i Sverige som har flest antal invånare, med en befolkningsmängd på nästan en 
miljon människor (Stockholms stad, 2020a). Samtidigt är det en av de städer i Europa med högst 
kollektivtrafikandel (Stockholms stad, 2012). Befolkningen i Stockholms stad kommer öka stadigt 
framöver och detta medför ett ökat resebehov, då fler personer behöver transportera sig till och från 
jobb, skola och övriga aktiviteter varje dag.  
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Det formella planeringsdokumentet för staden som sätter ramarna för hur arbetet med framkomlighet 
ska ske på ett hållbart sätt är Framkomlighetsstrategin. Framkomlighetsstrategin fungerar som ett stöd 
både i kommunens interna och externa arbete och alla förvaltningar inom kommunen har ansvar för att 
se till att föreslagna åtgärder bidrar till att nå Framkomlighetsstrategins mål. Strategin föreslår åtgärder 
som både minskar resebehovet och effektiviserar resandet. Stockholms stad drar slutsatsen att även med 
åtgärder som minskar resebehovet så kommer fler personer behöva transporteras på den befintliga ytan 
i framtiden. För att tillgodose detta resebehov måste de transportslag som är yt-effektiva prioriteras, 
samtidigt som dessa transportslag görs mer attraktiva för att locka fler resenärer. Buss är ett exempel på 
yt-effektivt transportslag (Stockholms stad, 2012) och är det trafikslag som kommer studeras i denna 
rapport. 
 

1.1 Bakgrund 
För att öka kollektivtrafikandelen och busstrafikens attraktivitet behöver busstrafiken förbättras på ett 
sådant sätt att de faktorer resenärer värderar förbättras (Gullberg, 2015). De faktorer 
kollektivtrafikresenärer värderar är enligt undersökningar bland annat restid, pålitlighet och turtäthet 
(Gullberg, 2015; Holmberg, 2013). Dessa faktorer kan förbättras genom att använda olika typer av 
bussprioriterande åtgärder, som exempelvis kollektivtrafikkörfält, signalprioritering i korsningar och 
förbättrad hållplatsutformning (Adelsköld et al., 2020). Bäst effekt uppnås då flera bussprioriterande 
åtgärder kombineras (Al-Mudhaffar, 2020). En av de åtgärder som visat sig ge störst enskild effekt är 
implementering av kollektivtrafikkörfält (Adelsköld et al., 2020) och det är även den åtgärd som studeras 
i denna rapport. 

Framkomlighetsstrategin nämner vid flera tillfällen att för att uppnå Stockholms stads klimat- och 
framkomlighetsmål måste de viktigaste busslinjerna ges egna körfält (Stockholms stad, 2012). Även 
Stomnätsplanen etapp 1 pekar på vikten av att öka antalet kollektivtrafikkörfält i innerstaden 
(Stockholms stad & Trafikförvaltningen, 2014).  

1.1.1 Definition av kollektivtrafikkörfält 
Ett kollektivtrafikkörfält är ett körfält som endast tillåter fordon i linjetrafik. För att tydliggöra att det är 
ett kollektivtrafikkörfält används skyltning och markeringar på vägen (SKL & Trafikverket, 2012). 
Enligt 8 kap. 2 § i Trafikförordningen (SFS 1998:1276) så får även cykel och moped klass II framföras 
i kollektivtrafikkörfältet om det ligger till höger i färdriktningen, annars inte. Hädanefter används 
begreppet busskörfält istället för kollektivtrafikkörfält.  

1.1.2 Motiv till att ha busskörfält 
Det övergripande målet med att implementera busskörfält är att genom förbättrad framkomlighet för 
bussarna (Trivector, 2014) öka bussens attraktivitet och på så sätt locka fler resenärer till 
kollektivtrafiken (Stockholms stad, 2012). Att fler ska resa kollektivt är det övergripande målet för 
kollektivtrafiken på både nationell, regional och kommunal nivå. Detta framgår i Sveriges miljömål 
(2019a), RUFS 2050 (Stockholms läns landsting, 2018) och Framkomlighetstrategin (Stockholms stad, 
2012). 

Busskörfält anläggs även i syfte att öka pålitlighet (Thamizh Arasan & Vendagiri; Trafikförvaltningen 
& Stockholms stad, 2012), regularitet och medelhastighet (Al-Mudhaffar, 2020) och att öka kapaciteten 
på gator där det är höga trafikflöden (Gullberg, 2015; SKL & Trafikverket, 2012). Det görs även för att 
bidra till ett mer rättvist transportsystem (Victoria Transport Policy Institute, 2016). Genom förekomst 
av busskörfält kan bussar transportera 15 gånger fler passagerare än personbilar (Gullberg, 2015).  



3 
  

Ytterligare en viktig aspekt är att införande av busskörfält och andra bussprioriterande åtgärder sänder 
en signal om att kollektivtrafiken prioriteras (Trivector, 1998) vilket ger kollektivtrafiken högre status 
bland trafikslagen (SKL & Trafikverket, 2012).  

1.1.3 Effekter av busskörfält 
De effekter busskörfält ger påverkas i allra högsta grad av var de införs (Trivector, 1998). Det behöver 
inte nödvändigtvis vara så att busstrafikens framkomlighet förbättras för att man anlägger ett busskörfält, 
utan det beror helt på sammanhanget och trafikförhållandena på den valda platsen (Al-Mudhaffar, 2020).  

Effekter som busskörfält har påvisat är bland annat ökad pålitlighet (Gullberg, 2015; Trivector, 2014) 
och regularitet (SKL och Trafikverket, 2012; Trivector, 1998), minskad restid genom att 
medelhastigheten för bussarna ökar (SKL & Trafikverket, 2012; Trivector, 1998; Trivector, 2014; 
Vuchic, 2007) och förbättrad framkomlighet (Trivector, 1998). Dessa förbättringar innebär att färre 
fordon behövs eftersom omloppstiden minskar (Trivector, 2014). Det har även visat sig att bussarna får 
ett jämnare körmönster när de använder busskörfälten (Trivector, 2014; Vuchic, 2007) vilket innebär att 
komforten för resenärerna ökar. Alla dessa positiva effekter gör bussen till ett mer attraktivt 
resealternativ och ökar därmed bussens konkurrenskraft (Trivector, 2014). 

När busskörfält implementeras så sker det även en viss överflyttning av resenärer från bil till buss (Currie 
& Sarvi, 2012; Vuchic, 2007), även om inga restidsförbättringar har uppnåtts (Thamizh Arasan & 
Vendagiri, 2010). Denna effekt är dessutom större än vad många modeller estimerar enligt Victoria 
Transport Policy Institute (2016).  

Busskörfält kan minska de negativa effekterna på klimatet genom minskade utsläpp av kväveoxider 
(NOx) och luftburna partiklar (PM). Hur stora dessa effekter blir beror på hur bussens körmönster 
förändras efter implementering av busskörfält och hur stor överflyttningen från bil till buss blir. Om 
köbildningen minskar till följd av busskörfältsinförandet minskar även utsläppen, men om dessa effekter 
uppnås och i vilken storleksordningen är platsspecifikt. Hur stora miljöeffekterna blir av överflyttningen 
till buss beror på om de nya passagerarna utnyttjar befintlig busskapacitet eller om fler bussar behöver 
användas till följs av överflyttningen. Om befintlig kapacitet används blir det en miljövinst, annars beror 
det mer på från fall till fall (Trivector, 2014). 

1.1.4 Problemformulering 
Det finns i dagsläget ingen gemensam arbetsmall som redogör för de aspekter som bör tas i beaktande i 
den process som föregår busskörfältsimplementering. Det blir därför upp till varje enskilt projekt och 
aktör att bedöma vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till och inte. Trafikförvaltningen önskar 
skapa ökad stringens i beslutsfattandet mellan aktörerna som verkar i Stockholm och det är med detta 
som grund arbetet har utförts. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Målet med detta arbete är att förbättra och skapa ökad stringens i beslutsunderlaget vid implementering 
av busskörfält genom att sammanställa kriterier att utgå ifrån. Detta undersöks i syfte att underlätta för 
planerare att hitta de förutsättningar där ett eventuellt busskörfält är lämpligt att införa och därigenom 
säkerställa ett lyckat införande av busskörfält där de implementeras.  

Frågeställningarna som formuleras för att uppnå detta syfte är: 

• Vilka kriterier lyfts i tidigare studier som viktiga att beakta vid busskörfältsimplementering? 
• Vad anser de aktörer som verkar i Stockholmsområdet vara viktigt att ta hänsyn till vid 

busskörfältsimplementering, i en Stockholmskontext? 
• Vilka kriterier är viktigast att ta hänsyn till vid eventuell implementering av busskörfält i 

Stockholms innerstad? 

1.3 Avgränsningar 
Som tidigare nämnt så finns det ett flertal bussprioriterande åtgärder som kan förbättra bussens 
framkomlighet. I denna rapport undersöks dock endast åtgärden implementering av busskörfält. 

Den geografiska avgränsningen är Stockholms innerstad. Då bussarna i Stockholms innerstad har stora 
framkomlighetsproblem och det är en relativt homogen trafikmiljö att studera har den avgränsningen 
valts1. Avgränsningen har gjorts med hänsyn till Trafikförvaltningens verksamhetsområde, 
Stockholmsregionen. Figur 1 visar Stockholms innerstad. 

 
 Figur 1. Karta över Stockholms innerstad (My News Desk, 2015). 

Det finns olika typer av busskörfält, och hur effektiva busskörfälten blir kan påverkas av vilken typ av 
busskörfält som implementeras (Trivector, 1998). I denna studie undersöks inte hur busskörfältstyp 
påverkar vilka kriterier som är viktigast att ta hänsyn till eller inte. 

Möjlighet att finansiera busskörfältsimplementering avgör direkt om åtgärden blir av, men det påverkar 
inte huruvida det är lämpligt att implementera ett busskörfält eller inte sett till de omständigheter och 
förutsättningar som råder på platsen och i området. Därför undersöker inte denna studie 
finansieringsaspekten. 

 
1 Avgränsningen Stockholms innerstad valdes innan Coronapandemin bröt ut. Arbetets syfte och metod 
förändrades under terminens gång på grund av pandemin och en större geografisk avgränsning hade varit mer 
lämplig för arbetet. 
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1.4 Disposition 
Rapporten inleds med att tidigare forskning gällande ämnesområdet busskörfältsimplementering 
studeras. De texter som bidragit mest till att hitta kriterier att utgå ifrån presenteras. Därefter följer ett 
metodkapitel där de moment som arbetet har innefattat gås igenom i kronologisk ordning. Först 
presenteras en kort sammanfattning av de moment metoden har innefattat, för att sedan gå in på varje 
del i detalj. Metoden involverar en litteraturstudie, en intervjustudie och en enkätstudie.  

Efter metoden följer ett kapitel där de kriterier som hittats i litteraturstudien introduceras. Dessa 
presenteras separat från kapitlet om tidigare forskning av den anledning att sökningsarbetet har gjorts 
med olika syften. Därpå presenteras och analyseras de resultat som har erhållits i studien i kapitel 5. 
Resultat och analys. Detta kapitel innefattar en sammanställning av de kriterier litteraturen har bidragit 
med, resultaten från intervjuerna och sedan resultatet från enkätstudien. I detta avsnitt väljs de slutgiltiga 
kriterierna ut.  

Den efterföljande diskussionen är indelad i två delar; metoddiskussion och resultatdiskussion. Här 
diskuteras val av metod och implikationer av detta och sedan betydelsen av resultaten från studien. 
Slutligen kommer en slutsats och förslag på vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras studier som undersöker vilka faktorer som påverkar hur lyckat ett 
busskörfältsinförande blir eller under vilka förhållanden busskörfält är berättigade. Dessa studier har 
olika syften och undersöker olika variabler och resultaten blir därefter. Vad ett lyckat 
busskörfältsinförande innebär är en definitionsfråga, det kan exempelvis betyda att bussens 
medelhastighet eller regularitet ökar eller att påverkan på övrig trafik minimeras. Något som i allra 
högsta grad påverkar de kriterier som presenteras i studierna nedan. De specifika kriterierna som 
extraheras ur litteraturen redovisas i kapitel 4. Litteraturstudie. 

Vest et al. (2018) utför en forskningsstudie som ett samarbete mellan Maryland Transit Administration 
och Baltimore City Department of Transportation med syfte att hitta kriterier att utgå ifrån i det att 
lämpliga platser för busskörfält i Baltimore, Maryland ska lokaliseras. Studien inleds med en 
litteraturstudie där kriterier som påverkar hur lyckade busskörfält blir undersöks, här undersöks endast 
litteratur från USA. Dessa kriterier presenteras i tre kategorier; mobilitet, tillgänglighet och design 
[mobility, access and design adequacy]. Av de identifierade kriterierna väljs ett antal ut som de 
viktigaste i Baltimore. Hur detta urval görs specificeras inte. Det tydliggörs också att de utvalda 
kriterierna är olika viktiga att ta hänsyn till i olika situationer och att alla inte ska beaktas i alla 
situationer. Med de utvalda kriterierna som grund lokaliseras de platser som uppfyller kraven, och 
därmed ses som lämpliga för busskörfältsimplementering.  

De kriterier Vest et al. (2018) identifierar har en bredd i det att de berör olika områden. De inkluderar 
inte bara kriterier som rör trafikförhållanden och infrastruktur, utan också tillgänglighetsaspekter. Det 
noteras dock att dessa kriterier har utformats i ett annat syfte än syftet med detta arbete. Målet med 
studien var att genom användandet av identifierade kriterier hitta lämpliga platser för 
busskörfältsimplementering, och det kan innebära att dessa kriterier inte direkt kan appliceras i denna 
studie då syftet är ett annat. Då det inte specificeras hur kriterier från litteraturen väljs ut går det inte att 
avgöra huruvida urvalsprocessen har gjorts på ett vetenskapligt sätt och det finns heller ingen 
argumentation för eller emot kriterier. Det kan därmed inte uteslutas att bedömningen har varit partisk. 

Imperial College London (2017) gör en omfattande studie där andra städers praxis vad det gäller 
busskörfält studeras. De städer som inkluderats i studien är framförallt större städer så som Barcelona, 
Istanbul, Lissabon, Seattle och Sydney. Studien undersöker hur bussorganisationer i dessa städer arbetar 
med kollektivtrafikprioriterande åtgärder, ibland dessa busskörfält. Lyckade och mindre lyckade projekt 
tas upp som exempel och slutsatser dras kring vad som påverkar hur effektivt busskörfält blir utifrån 
dessa exempel. Rapporten sammanfattar även de implementeringskrav dessa städer har i dagsläget vad 
det gäller exempelvis bussfrekvens, passagerarantal och busshastighet. De konstaterar att det finns stora 
skillnader mellan olika städer i implementeringskrav för busskörfält. Samtliga städer tittar dock i första 
hand på trafikförhållanden när de gör en lämplighetsbedömning. Sociala aspekter och tillgängligheter 
kommer i andra hand, om ens alls. 

Den oberoende forskningsorganisationen Victoria Transport Policy Institute (2016) från Kanada 
undersöker ett flertal aspekter gällande busskörfält så som vilka effekter de medför, vad som påverkar 
hur effektiva det blir och vilken kritik busskörfältsimplementering möter. Huvudfrågan är när 
busskörfält egentligen är berättigade. Ett flertal forskningsartiklars och rapporters bidrag presenteras. 
Victoria Transport Policy Institute nämner att de mer strikta implementeringskraven ofta kräver hög 
turtäthet och trängselreducerande effekter på övriga körfält medan de mindre strikta ofta tillåter lägre 
bussturtäthet och tittar på andra faktorer än rena trafikförhållanden, så som strategiska planeringsmål 
och sociala rättviseaspekter. Slutligen presenteras en lista på kriterier som enligt författarna ska avgöra 
när busskörfält är berättigade eller inte.  
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I listan inkluderas olika typer av kriterier, de som berör strategiska planeringsmål och sociala 
rättviseaspekter inkluderas, men även kriterier som berör trängselaspekter och överflyttning från bil till 
buss till följd av implementeringen. I jämförelse med Vest et al. (2018) och Imperial College London 
(2017) är kriterierna mer storskaliga och mindre fokuserade på bilens framfart. Då en oberoende 
forskningsgrupp har skrivit rapporten bidrar det till autenticiteten eftersom inga politiska viljor eller 
inriktningar har styrt resultaten. Kriterierna bidrar till att vidga perspektivet genom att de tar upp 
aspekter som andra studier inte nämner, men eftersom listan på kriterier endast innehåller sju kriterier 
så behöver de kompletteras med kriterier från andra källor. 

Ytterligare forskning som bidragit med kunskap inom busskörfältsimplementering är Currie et al.:s 
rapport om kollektivtrafikprioriterande åtgärder på väg från år 2007. Syftet med studien är att bidra med 
kunskap om när dessa åtgärder blir effektiva och inte för att hjälpa väghållaren [Road Management 
Authority] i Melbourne, Australien att prioritera mellan olika trafikslag på väg. Metoden som används 
är mikrosimulering. Då syftet med studien är ett annat än att presentera specifika kriterier så presenteras 
resultatet heller inte på det sättet. Däremot går det att läsa ut kriterier ur rapporten. Exempelvis nämns 
kollektivtrafikandel som en faktor av betydelse. Fokuset i rapporten ligger på mer tekniska aspekter, 
vilket märks på att de är dessa typer av aspekter som presenteras i slutsatsen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de olika studierna använder sig av olika metoder och kommer fram 
till olika resultat, en viss överlappning finns, men den är så pass liten att varje studie bidrar med ny 
kunskap trots detta. 
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3. Metod 
För att ge en tydlig bild av studiens arbetsgång så presenteras i följande stycken en sammanfattning av 
de metoder som har använts för att välja ut de viktigaste kriterierna att ta hänsyn till vid 
busskörfältsimplementering. Figur 2 visar en schematisk bild av processen. För en fullständig 
genomgång av metoden, se avsnitt 3.1 till 3.7. 

 

Figur 2. Schematisk bild över studiens arbetsgång. Siffrorna visar antal  
kriterier som återstår efter varje metoddel. 

 
Studien inleddes med att tidigare forskning angående busskörfältsimplementering studerades för att 
skapa en grundläggande förståelse för ämnet. Sedan gjordes en mer riktad litteraturstudie där de kriterier 
som tidigare studier har hittat undersöktes, vilket mynnade ut i 32 kriterier att undersöka vidare i studien. 
Detta följdes av kvalitativa intervjuer med intervjupersoner från de organisationer och företag som ofta 
är med i implementeringsprocessen i Stockholms innerstad; Stockholms stad, Trafikförvaltningen, 
Trivector och Keolis. Dessa personer är trafikplanerare och trafikstrateger och har expertis inom 
området. Under intervjuerna fick intervjupersonerna förklara vad deras roll vid 
busskörfältsimplementering är och gradera de 32 kriterier som hittats i litteraturstudien på en skala med 
heltal från 1 till 5, efter hur viktigt varje individuellt kriterium är att ta hänsyn till då beslut om 
busskörfältsinförande ska fattas.  

Ett genomsnittsbetyg beräknades för varje kriterium baserat på graderingen som gjorts under 
intervjuerna och alla de kriterier som fått ett genomsnittsbetyg under 3 sållades bort eftersom de inte 
ansågs vara tillräckligt viktiga för att gå vidare med. Med intervjuerna som grund gjordes ändringar i de 
kvarstående kriterierna. Vissa kriterier formulerades om för att förtydliga, ett kriterium togs bort helt 
och hållet, och ett flertal kriterier lades till. När dessa förändringar hade gjorts slogs kriterier som var 
snarlika ihop till ett och samma kriterium, innehållande delkriterier. På detta sätt komprimerades de 26 
kriterier som gått vidare efter utsållningen ned till 15 kriterier.  

För att välja ut de viktigaste kriterierna att ta hänsyn till vid busskörfältsimplementering av de 15 
återstående kriterierna gjordes en enkätstudie. I denna sista del av studien tillfrågades 23 
företagspersoner och forskare från Stockholms stad, Trafikförvaltningen, Keolis, Kungliga Tekniska 
Högskolan och olika konsultföretag om att göra en sista gradering.  
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Denna gång användes en graderingsskala med heltal från 1 till 7 för att skapa en större bredd i svaren, 
och samma fråga ställdes som vid den första graderingen, ”hur viktigt är detta kriterium att ta hänsyn 
till vid busskörfältsimplementering?”. Resultaten från de 17 personer som svarade sammanställdes på 
samma sätt som ovan, och genom en sista utsållning där de kriterier som fick ett genomsnittligt betyg 
över 5 gick vidare, valdes de 10 viktigaste kriterierna att ta hänsyn till vid busskörfältsimplementering 
ut.  
 

3.1 Tidigare forskning 
Arbetet påbörjades med att tidigare forskning studerades. Material i form av planeringsdokument på 
kommunal och regional nivå, konsultrapporter, böcker, examensarbeten och forskningsartiklar  
insamlades och användes för att få en bred och djup förståelse för ämnet på både kontextuell och 
detaljerad nivå. Lärdomarna från detta återfinns i både bakgrund och tidigare forskning. 

Här har främst sökmotorn Google använts för att hitta de olika planeringsdokumenten och Google 
Scholar och Kungliga Tekniska högskolans sökmotor KTH Primo har använts för att få tillgång till 
forskningsartiklar och böcker. Sökningarna har ej behövt avgränsas då det inte funnits så mycket 
relevant litteratur att avgränsningar behövde göras.  
 

3.2 Litteraturstudie 
För att hitta kriterier som kan vara viktiga att ta hänsyn till vid busskörfältsimplementering gjordes en 
litteraturstudie endast i det syftet. Här eftersöktes forskningsartiklar, böcker och konsultrapporter som 
kunde bidra med kunskap om möjliga kriterier, eller som själva undersökt just kriterier till 
busskörfältsimplementering. Här är det återigen viktigt att poängtera att dessa studier inte har haft 
samma syfte som denna rapport och inte har undersökt samma miljö. Därför är de kriterier som hittades 
inte nödvändigtvis anpassade efter Stockholm.  

Sökmotorerna KTH Primo och Google Scholar användes för att hitta relevant litteratur. Sökningarna 
gjordes främst på engelska då det inte gick att hitta så mycket relevant litteratur på svenska. Olika 
kombinationer av följande sökord, på både svenska och engelska, användes: bus lane, exclusive bus 
lane, dedicated bus lane, bus preferential treatment, criteria, factor, effects och evaluation. Sökningarna 
gjordes på ett systematiskt sätt på det vis att då de tillkommande studierna inte tillförde nya kriterier 
längre utan endast nämnde de som redan hade hittats avslutades sökandet. För att hitta nya relevanta 
forskningsartiklar användes de referenser andra artiklar hade refererat till.  

Denna litteratursökning mynnade ut i 32 kriterier som undersöktes vidare i studien. Se Tabell 3 för en 
fullständig lista på dessa kriterier. För att underlätta förståelsen för kriterierna och sätta dem i ett 
sammanhang delades de in i sex kategorier; social hållbarhet och jämlikhet, kontextuella förutsättningar, 
tillgänglighet, infrastruktur, operationella faktorer, och trafikförhållanden.  
 

3.3 Intervjustudie 
När dessa kriterier hade valts ut utfördes fem kvalitativa intervjuer med trafikplanerare och 
trafikstrateger. Samtliga intervjupersonerna arbetar eller har arbetat på Stockholms stad, 
Trafikförvaltningen, Trivector eller Keolis och fick därmed representera dessa aktörers synpunkter. 
Dessa organisationer valdes i samråd med handledare på Trafikförvaltningen eftersom de har expertis 
inom ämnesområdet busskörfält och för att alla har något att bidra med i de processer där 
bussprioriterande åtgärder diskuteras. Aktörerna presenteras nedan.  
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Syftet med intervjuerna var både att få en inblick i vilken roll de olika aktörerna har i processen och att 
få en bättre förståelse för kriterierna från litteraturstudien och sålla bort kriterier som är mindre relevanta 
i Stockholms innerstad.  

3.3.1 Utvalda aktörer 
Stockholms stad är väghållare i Stockholm och har därmed ett helhetsperspektiv i busskörfältsfrågan 
(Lokka Hollander, 2020). Deras uppgift är att tillgodose allas behov i staden och se till så att alla stadens 
funktioner prioriteras (Stockholms stad, 2020b). Detta innebär att när bussprioriterande åtgärder ska 
införas kan det vara svårt att prioritera bussen om de negativa effekterna för övriga trafikslag blir för 
stora. De styrs av politiken och måste följa politikens riktning i sina policybeslut (Hedegaard Sørensen 
& Pettersson, 2018). Intervjupersonen som representerade Stockholms stad var Erik Lokka Hollander 
som har erfarenhet av busskörfältsfrågor genom att ha varit projektledare i ett flertal projekt som gällt 
bussprioriterande åtgärder för Stockholms stad (Lokka Hollander, 2020). 

Trafikförvaltningen, Region Stockholm är den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Stockholms län 
(Region Stockholm, 2017). Det är en beställarorganisation som upphandlar kollektivtrafiken. 
Trafikförvaltningen ansvarar för att tillgodose länet med hållbar, attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik 
(Region Stockholm, u.å.). Två intervjuer utfördes med representanter från Trafikförvaltningen, före 
detta framkomlighetsstrateg för buss Pauline Sedin och en anonym intervjuperson. Pauline Sedin 
svarade på alla typer av frågor, medan den anonyma intervjupersonen svarade på frågor om kriterierna 
endast, då hen inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap om planeringsprocessen för att svara på frågor om 
den. 

Trivector är ett trafikkonsultföretag. Det innebär att deras uppgift i planeringsprocessen är att bidra med 
analyser som stödjer beslut om busskörfältsinförande (Gibrand, 2020). Den person som intervjuades för 
Trivector var Malin Gibrand som är senior trafikplanerare och har arbetat mycket med bussprioriterande 
åtgärder. Trivector är ett av flera konsultföretag som gör utredningar i dessa processer, inte det enda. 
Att just Trivector valdes beror på att Malin Gibrand kan mycket om ämnet och jobbar för just det 
konsultföretaget.  

Keolis är bussoperatörer i Stockholms innerstad (Keolis, 2020). Deras syfte med att ingå i 
busskörfältsplaneringen är att öka bussens framkomlighet. Som operatörer är målet med verksamheten 
att kunna köra busstrafiken för så låga kostnader som möjligt och det lyckas de med om förseningarna 
och störningarna för bussarna minimeras (Adelsköld, 2020). Intervjupersonen som representerade 
Keolis var Astrid Adelsköld som är trafikstrateg på Keolis. 

  



11 
  

3.3.2 Tillvägagångssätt 
Under intervjuerna fick intervjupersonerna svara på frågor om vilken roll de har vid implementering av 
busskörfält i Stockholms innerstad och vilka kriterier de tycker att man ska titta på i processen där 
busskörfält diskuteras. Slutligen fick intervjupersonerna rangordna kriterierna från litteraturstudien efter 
hur viktigt varje individuellt kriterium är att ta hänsyn till när det ska bedömas om det är lämpligt att 
implementera busskörfält eller inte. Rangordningen innebar att varje kriterium betygsattes på en skala 
med heltal från 1 till 5, där 1 betyder att kriteriet är oviktigt att ta hänsyn till och 5 betyder att kriteriet 
är mycket viktigt att ta hänsyn till. Vad siffrorna 2 till 4 betyder var upp till varje intervjuperson att 
tolka. Det gavs även en möjlighet att komma med förslag på kriterier som saknas och borde läggas till. 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär, vilket innebar att några öppna frågor ställdes till 
intervjupersonerna så att de fick berätta fritt. Dock ställdes inte exakt samma frågor till alla 
intervjupersoner, utan frågorna var skräddarsydda efter varje aktörs roll i den planeringsprocess som 
föregår implementering av busskörfält. Genom att använda denna intervjutyp fanns det möjlighet att 
bygga vidare på de svar intervjupersonerna gav och ställa relevanta följdfrågor. 

3.3.3 Bearbetning och urval av kriterier 
När alla intervjuer hade genomförts sammanställdes graderingen varje intervjuperson hade utfört på 
kriterierna från litteraturstudien. Innan detta kunde göras behövde vissa kriteriers gradering ses över. 
Vid vissa tillfällen under intervjuerna kunde inte intervjupersonerna bestämma sig mellan två betyg och 
då skrevs båda siffrorna ned, exempelvis ”kollektivtrafikandel – 3 eller 4”. Detta behövde åtgärdas då 
det inte går att räkna ut genomsnittsbetyg när det inte är en ensam siffra i varje ruta i Microsoft Excel. 
För de betyg där detta var fallet ändrades de två siffrorna till att bli den högre siffran endast. Anledningen 
till att den avrundningen valdes är att kriterier som egentligen borde gå vidare och annars riskerar att 
sållas bort med avrundning nedåt, nu inte sållas bort. I detta steg är det alltså bättre att inkludera ett 
kriterium som eventuellt inte borde gå vidare än att exkludera ett kriterium för tidigt i processen. 

Därefter räknades ett genomsnittsbetyg ut för varje kriterium. Detta krävde förarbete då två 
intervjupersoner representerade ett och samma företag (Trafikförvaltningen). Om deras gradering väger 
lika tungt som de andra intervjupersonernas så innebär det att Trafikförvaltningens gradering väger 
tyngre än de andra aktörernas. För att undvika detta beräknades ett genomsnittsbetyg ut för dessa två 
intervjupersoners gradering, för varje kriterium individuellt. Därefter beräknades det slutgiltiga 
genomsnittsbetyget för varje kriterium där betygen från Stockholms stad, Trivector, Keolis och det 
sammanvägda genomsnittet för Trafikförvaltningen inkluderades. De olika aktörernas gradering 
presenteras och analyseras utifrån ett aktörsperspektiv i avsnitt 5.2 och 5.3. 

De kriterier som studeras vidare i rapporten är de som fått ett genomsnittligt betyg på minst 3. 
Anledningen till att just denna gräns valdes är att det innebär att de kriterier som aktörerna varit oeniga 
om och som samtliga aktörer sett som relativt viktiga inkluderas då, samtidigt som kriterier med 
genomgående låga betyg sållas bort. Denna gräns medförde också att kriterier inom flera kategorier 
undersöktes vidare. En högre gräns skulle möjligen kunna innebära att viktiga aspekter tas bort redan i 
urvalsprocessen trots att de behöver tas i beaktande vid implementering av busskörfält.  
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3.4 Evaluering av kriterier 
För ökad förståelse av detta och kommande avsnitt bör Tabell 3, innehållande de 32 kriterier som 
extraherats genom litteraturstudien, studeras.  

I detta steg gjordes en evaluering av kriterierna och ändringar därefter. Då det framgick under 
intervjuerna att det fanns vissa oklarheter kring kriteriernas innebörd sågs varje kriterium över för att 
hitta eventuella felformuleringar och potential till förbättring.  

Inledningsvis specificerades det för alla kriterier där det behövdes om de syftar på läget innan eller efter 
implementering. Sedan undersöktes möjligheten att ta bort kriterier som innefattades av andra kriterier. 
Här drogs slutsatsen, i samråd med handledare på Trafikförvaltningen, att Kriterium 29 om trafikflöde 
skulle tas bort. Detta gjordes då kriteriet belastningsgrad innefattar kriteriet trafikflöde och dessutom 
ger mer information. 

Under intervjuerna fick intervjupersonerna svara på den öppna frågan om vilka faktorer de tycker är 
viktiga att ta hänsyn till vid implementering av busskörfält och de fick även möjlighet att föreslå nya 
kriterier. Svaren på dessa frågor undersöktes för att se om det gick att extrahera ytterligare kriterier ifrån 
det. De kriterier som adderades till listan på kriterier skrivs i fetstil.  

På den öppna frågan om vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid busskörfältsimplementering 
nämnde Astrid Adelsköld (2020) att antal resenärer på sträckan är viktigt för att kunna välja vilka platser 
som ska prioriteras. Om det är väldigt få passagerare längs en sträcka där det är framkomlighetsproblem 
så kanske det finns viktigare sträckor att prioritera. Därför adderades kriteriet antal passagerare 
bussarna transporterar per timme (personer/h) som syftar på läget innan implementering. 

Då intervjupersonerna fick frågan om de ville lägga till kriterier som de ansåg saknades så var det fyra 
personer som ville det.  

När kriterium 13 om avlägsnande av parkeringsplatser diskuterades ville Lokka Hollander (2020) i 
samband med det lägga till ett kriterium om angöringsbehov, det ska vara möjligt att säkerställa 
angöringsbehov till berörda fastigheter. Lokka Hollander menar att det är ett krav att 
angöringsbehovet alltid måste tillgodoses, vilket antyder att det är en faktor som kan sätta stopp för 
busskörfältsimplementering. Därför lades detta kriterium till. Dock går det att vara kreativ med 
angöringsbehovet i många fall och exempelvis flytta angöringen till en tvärgata (Lokka Hollander, 
2020). 

Malin Gibrand (2020) poängterar att bussens identitet i staden har stor betydelse och föreslog kriterierna 
’för att markera bussens körväg/sträckning som ett prioriterat trafikslag’ och ’för att stärka bussens 
identitet som ett prioriterat trafikslag’. Hon förklarar att om det finns en ambition om att stärka bussens 
identitet och att visa att det är ett prioriterat trafikslag, så kan det berättiga busskörfält oavsett om 
bussarna har framkomlighetsproblem eller inte. Trots att dessa aspekter har stor betydelse i hållbar 
stadsplanering (Energimyndigheten, Sveriges bussföretag & Trafikverket, 2015) så inkluderades de inte 
i denna studie. Detta då kriterierna handlar om målbild och motiv till busskörfält snarare än kriterier att 
ta hänsyn till när beslut har tagits om att utreda bussprioriterande åtgärder på en viss sträcka. 
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Det fanns två kriterier Astrid Adelsköld (2020) ville lägga till. Det ena kriteriet det ska vara möjligt 
att anlägga busskörfältet så att det är genomgående vid övergångsställen motiverar hon med att det 
längs flera gator i Stockholms innerstad finns övergångsställen där refuger smalnar av körfältet precis 
vid övergångsstället så att det blir för lite utrymme för bussen och att bussen då kan behöva använda 
körfältet för blandtrafik. Med det andra kriteriet möjlighet till omledning av trafiken menar Adelsköld 
att man inte bara kan titta på själva vägen där busskörfältet ska anläggas när man utreder 
busskörfältsimplementering utan att det kan finnas möjligheter att omleda trafiken till andra gator i 
närområdet i vissa fall. På detta sätt behöver man inte direkt välja bort busskörfält för att det finns för 
få bilförfält på vägen utan kan hitta andra lösningar. Båda dessa kriterier lades till då de tillför ny 
information och behöver bedömas ytterligare av experter. 

Den anonyma intervjupersonen från Trafikförvaltningen (2020) anser att det inte räcker att titta på de 
tidsbesparingar busskörfältet kommer ge efter implementering utan att förbättrad pålitlighet också är 
viktigt. Ett busskörfält kanske inte ger så stora tidsbesparingar i alla fall, men ökar pålitligheten avsevärt, 
och då kan det räcka. Kriteriet hur mycket bättre pålitligheten kommer bli efter implementering 
lades till i listan på kriterier eftersom förbättrad pålitlighet som tidigare nämnt har stor betydelse för 
resenärerna (Gullberg, 2015). 

Ytterligare ett kriterium adderades till listan efter djupare genomgång av litteraturen. Detta kriterium är 
busskörfältet ska kunna anläggas så att trafiksäkerheten inte försämras efter implementering. Det 
noterades att detta kriterium saknades och ansågs vara tillräckligt viktigt för att läggas till i detta skede 
av studien. I Vägverkets rapport från år 2001 om effekter av bussprioriterande åtgärder i tätorter 
undersöks ett antal bussprioriterande åtgärder, däribland busskörfält. För varje åtgärd undersöks 
trafiksäkerheten före och efter implementering. De ger även exempel på andra rapporter som undersökt 
vilka effekter busskörfält får på trafiksäkerheten. Då så pass många rapporter undersöker trafiksäkerhet 
kan det inte uteslutas att det är ett viktigt kriterium att ta hänsyn till. Dessutom är anläggandet av ett 
busskörfält inte en trafiksäkerhetshöjande åtgärd i sig självt enligt Trivector (2014). På grund av detta 
kan slutsatsen dras att trafiksäkerheten måste undersökas i varje bussprioriteringsprojekt, då det kan 
vara möjligt att busskörfält försämrar trafiksäkerheten.  

Slutligen gjordes en sista korrigering. En av de faktorer som resenärer värderar högst i kollektivtrafiken 
är pålitlighet (Gullberg, 2015), och detta har beaktats i rapporten genom de två kriterierna bussarnas 
pålitlighet innan implementering och hur mycket bättre pålitligheten kommer bli efter 
implementering. Men en annan faktor som hör ihop med pålitlighet och som även den värderas högt 
av resenärer är regularitet (Gullberg, 2015). Då regularitet och pålitlighet är två begrepp som hör ihop 
och ger en beskrivning av både problembild och positiva effekter av implementering så bör regularitet 
finnas med i kriterierna det med. Därför ändrades de två tidigare nämnda kriterierna till bussarnas 
pålitlighet och regularitet innan implementering och hur mycket bättre pålitligheten och 
regulariteten kommer bli efter implementering. 

De förändringar som gjorts presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Lista som visar vilka förändringar som har gjorts i kriterierna, samt vilka kriterier som har lagts till och 
tagits bort. 

 

 

Tidigare kriterium Nytt kriterium

Andelen passagerare som inte har möjlighet att köra bil
Andel busspassagerare i Stockholms innerstad som inte har 
möjlighet att köra bil

Det ska råda betydande trängselproblem för bussarna 
innan implementering

Det ska råda betydande trängselproblem för bussarna innan 
implementering

Implementering av busskörfältet stöds av offentligheten Implementering av busskörfält stöds av offentligheten 

Flera busslinjer går på samma gata
Flera busslinjer går på samma gata och kommer kunna nyttja 
busskörfältet

Antal direktanslutningar till kollektivtrafik med hög 
kapacitet

Antal direktanslutningar mellan kollektivtrafik med hög 
kapacitet och busslinjerna som traffikerar vägen 

Antal körfält på vägen Antal körfält på vägen innan implementering
Återstående antal körfält efter implementering Återstående antal körfält på vägen efter implementering
Det ska finnas tillräckligt körbaneutrymme för 
busskörfältet

Det ska finnas tillräckligt körbaneutrymme för busskörfältet 
(3,5 m)

Det ska vara möjligt att ge busskörfältet signalprioritering Det ska vara möjligt att ge busskörfältet signalprioritering
Det ska vara möjligt att avlägsna befintliga 
parkeringsplatser

Det ska vara möjligt att avlägsna befintliga parkeringsplatser

Bussfrekvens på gatan (bussar/h) Bussfrekvens på gatan innan implementering (bussar/h)

Antal personer busskörfältet kan transportera i jämförelse 
med ett intilligande körfält (personer/h)

Antal passagerare bussarna i busskörfältet kommer kunna 
transportera i jämförelse med ett intilligande bilkörfält 
(personer/h)

Medelhastighet för bussar (km/h)
Medelhastighet för bussarna på vägen innan implementering 
(bussar/h)

Medelhastighet för bussar vid rusningstid (km/h) Medelhastighet för bussarna på vägen vid rusningstid (km/h)
Bussarnas pålitlighet Bussarna ska ha bristfällig pålitlighet och regularitet

Antal passagerare bussarna kan transportera per timme
Antal passagerare bussarna kommer kunna transportera per 
timme (personer/h)

Hur stora tidsbesparingar busskörfältet kommer ge Hur stora tidsbesparingar busskörfältet kommer ge
Belastningsgrad Belastningsgrad på vägen
Belastningsgrad för intilligande körfält Belastningsgrad för de körfält som kommer att förbli bilkörfält
Volym av svängande fordon i busskörfältet Antal svängande fordon i busskörfältet
Antal högersvängande fordon vid korsningen Antal högersvängande fordon vid korsningen totalt sett

Persongenomströmning (person throughput)
Antal passagerare bussarna transporterar i jämförelse med 
personbilar innan implementering (personer/h)

Det ska bli en nettovinst i förseningar även om biltrafikens 
förseningar ökar

Förseningarna på vägen ska minska även om biltrafikens 
förseningar ökar

Magnituden av överflyttningen från bil till buss efter 
implementering

Hur stor överflyttningen blir från bil till buss efter 
implementering

Det ska vara möjligt att anlägga busskörfältet så att det 
fortsätter igenom korsningen/korsningarna
Det ska vara möjligt att anlägga busskörfältet så att det är 
genomgående vid övergångsställen

Antal passagerare bussarna transporterar per timme 
(personer/h)
Det ska vara möjligt att säkerställa angöringsbehov till 
berörda fastigheter
Biltrafiken kan försörjas av alternativa körvägar om behovet 
inte kan tillgodoses på vägen
Hur mycket bättre pålitligheten och regulariteten kommer bli
Busskörfältet ska kunna anläggas så att trafiksäkerheten inte 
försämras efter implementering

Trafikflöde (fordon/h) 

Det ska vara möjligt att anlägga busskörfältet så att det 
fortsätter igenom korsning och/eller övergångsställe
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3.5 Omorganisering av kriterier 
Nästa steg var att slå ihop kriterier som var snarlika och kunde analyseras på liknade sätt eller 
tillsammans, dessa grupperades ihop till ett och samma kriterium. Ihopslagningen innebar att flera 
kriterier som hade grupperats ihop nu sågs som ett samlat huvudkriterium, innehållande flera 
delkriterier. Huvudkriteriet formulerades på så sätt att det innefattade delkriterierna och gav en 
övergripande bild av vad delkriterierna handlar om. Exempelvis slogs delkriteriet det ska råda 
betydande trängselproblem för bussarna ihop med bussarna ska ha bristande pålitlighet och 
regularitet under huvudkriteriet problembild innan implementering. Tabell 2 visar resultatet av 
omorganiseringen.  

Kriterierna är öppna för tolkning på så sätt att inga specifika värden har angivits. Exempelvis säger ett 
kriterium att implementering av busskörfält ska ges tillräcklig förbättring, men vad ”tillräcklig 
förbättring” innebär är upp till användaren att tolka. 

I detta steg slopades de kategorier som har använts tidigare. Syftet med dessa kategorier var att i ett 
tidigt skede sätta kriterierna i ett sammanhang för att underlätta tankeprocessen för intervjupersonerna 
och göra det mer lättsmält. Här fanns inte längre det behovet. Istället ordnades kriterierna i en mer 
pedagogisk ordning. De kriterier som rör läget innan implementering och behov av implementering 
placerades först, följt av de kriterier som undersöker om det är möjligt att implementera busskörfält. Sist 
placerades de kriterier som rör läget efter implementering och de konsekvenser det får. 
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Tabell 2. Lista som visar hur kriterier har slagits ihop. De grönmarkerade raderna visar huvudkriterier och övriga 
rader visar delkriterier. 

 

 

 

Nr. Kriterier

1. Problembild innan implementering
1.1 Det ska råda betydande trängselproblem för bussarna
1.2 Bussarna ska ha bristfällig pålitlighet och regularitet

2. Bussfrekvens innan implementering
2.1 Bussfrekvens på gatan (bussar/h)
2.2 Flera busslinjer går på samma gata och kommer kunna nyttja busskörfältet

3. Medelhastighet för bussarna innan implementering
3.1 Medelhastighet för bussarna på vägen över dygnet (km/h)
3.2 Medelhastighet för bussarna på vägen vid rusningstid (km/h)

4. Vägbelastningen ska vara tillräckligt låg innan implementering
4.1 Belastningsgrad på vägen
4.2 Belastningsgrad för de körfält som kommer att förbi bilkörfält

5. Andel busspassagerare i Stockholms innerstad som inte har möjlighet att köra bil

6. Antal direktanslutningar mellan kollektivtrafik med hög kapacitet och busslinjerna som traffikerar vägen 

7. Implementering av busskörfält stöds av offentligheten 

8. Busskörfältet ska kunna bidra med tillräcklig passagerarkapacitet
8.1 Antal passagerare bussarna transporterar per timme (personer/h)
8.2 Antal passagerare bussarna kommer kunna transportera per timme (personer/h)
8.3 Antal passagerare bussarna transporterar i jämförelse med personbilar innan implementering (personer/h)
8.4 Antal passagerare bussarna i busskörfältet kommer kunna transportera i jämförelse med ett intilligande bilkörfält (personer/h)

9. Det ska finnas tillräckligt körbaneutrymme för busskörfältet (3,5 m)

10. Korsningar ska utformas så att bussen prioriteras
10.1 Det ska vara möjligt att anlägga busskörfältet så att det fortsätter igenom korsning och/eller övergångsställe
10.2 Det ska vara möjligt att ge busskörfältet signalprioritering

11. Det ska vara möjligt att avlägsna alternativt omlokalisera parkering och angöring
11.1 Det ska vara möjligt att avlägsna befintliga parkeringsplatser
11.2 Det ska vara möjligt att säkerställa angöringsbehov till berörda fastigheter

12. Busskörfältet ska kunna anläggas så att trafiksäkerheten inte försämras efter implementering

13. Implementering av busskörfält ska ge tillräcklig förbättring
13.1 Hur mycket bättre pålitligheten och regulariteten kommer bli
13.2 Hur stora tidsbesparingar busskörfältet kommer ge
13.3 Hur stor överflyttningen blir från bil till buss efter implementering
13.4 Förseningarna på vägen ska minska även om biltrafikens förseningar ökar

14. Biltrafiken ska ges ett tillräckligt antal körfält efter implementering
14.1 Antal körfält på vägen innan implementering
14.2 Återstående antal körfält på vägen efter implementering
14.3 Biltrafiken kan försörjas av alternativa körvägar om behovet inte kan tillgodoses på vägen

15. Antal svängande fordon vid korsningen efter implementering
15.1 Antal svängande fordon i busskörfältet
15.2 Antal högersvängande fordon vid korsningen totalt sett
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3.6 Enkätstudie 
För att välja ut de viktigaste kriterierna att ta hänsyn till i den process som föregår 
busskörfältsimplementering gjordes en enkätstudie. Detta innebar att personer med olika befattning från 
Stockholms stad, Trafikförvaltningen, Keolis, KTH och olika konsultföretag fick titta på de 15 
återstående kriterierna och bedöma hur viktiga dessa är att ta hänsyn till på en skala från 1 till 7 
(Likertskalan). Tidigare har endast trafikplanerare fått göra graderingar, men i denna avslutande del av 
studien gjorde även översiktsplanerare, samhällsplanerare och forskare graderingar. Anledningen till 
detta är att då personer med olika befattning inkluderas så breddas perspektivet. Det är också en fördel 
att en mer heterogen grupp får bidra med sina åsikter av den anledning att trafikplanerare trots sin 
expertis kanske inte har samma helhetsperspektiv som exempelvis en översiktplanerare har. Det finns 
ett begränsat antal människor som har tillräckligt god kunskap om busskörfält, busstrafik generellt och 
förhållandena i Stockholms innerstad för att kunna göra dessa bedömningar, därför tillfrågades endast 
23 personer.  

Dessa personer kontaktades via mejl och fick ta del av en Microsoft Excel-fil med kriterierna, och 
instruktioner om att gradera varje kriterium och sedan skicka tillbaka Excel-filen. Se Bilaga A för 
enkäten som skickades ut. Av de 23 personer som kontaktades var det 17 personer som bidrog med sina 
svar. Av dessa var en person från Keolis, tre från Stockholms stad, fyra från Trafikförvaltningen, fyra 
från KTH och fem personer från konsultföretagen AFRY, Trivector, Movea och WSP.  

Instruktionerna som gavs var att för de kriterier som hade delkriterier så skulle en helhetsbedömning 
göras. Det innebar att både huvudkriteriet och delkriterierna beaktades i bedömningen och gavs ett 
samlat betyg med heltal från 1 till 7. Delkriterierna skulle alltså inte graderas separat. Detta innebar att 
kriterier som grupperats ihop och setts som olika viktiga av de svarande inte fick graderas separat trots 
det, utan ett samlat betyg skulle ges oavsett. Implikationerna av detta kommenteras i avsnitt 6.1 i 
diskussionen. Enkätpersonerna fick även möjligheten att skriva en kort kommentar bredvid sin gradering 
ifall de ville förtydliga eller kommentera något. 

Likertskalan som användes för att göra graderingen är en skala som används för att mäta individers 
attityder till ett visst fenomen. Graderingen mäter hur mycket individen håller med om ett visst påstående 
(NE, i.d). I detta fall hur viktigt ett visst kriterium är att ta hänsyn till vid implementering av busskörfält. 
Svarsintervallet 1 till 7 har använts, vilket innebär att en 4:a betyder att individen varken håller med eller 
inte håller med om påståendet. På detta sätt får svaranden svara helt neutralt i frågan om hen så vill. 
Figur 3 visar hur graderingen ska göras enligt skalan, samma gradering som enkätpersonerna hade att 
gå efter. 

 
                        Figur 3. Graderingsskala med förklaring. 
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3.7 Analys av enkätstudie 
Enkätsvaren samlades in och analyserades i Microsoft Excel. Här noterades det att en enkätperson 
(konsult K1) inte hade använt skalan korrekt utan hade svarat i decimaltal. Då gjordes bedömningen att 
en avrundning till heltal kunde göras utan vidare. Siffran avrundades uppåt eller nedåt beroende på om 
decimaltalet var under 0,5 eller inte. Decimaler under 0,5 avrundades nedåt och decimaler på 0,5 och 
över 0,5 avrundades uppåt. Därefter beräknades ett genomsnittsbetyg för varje kriterium. Se Tabell 5 
och Bilaga B för resultaten av enkätstudien.  

Enkätpersonerna delades därefter in i olika svarsgrupper; Stockholms stad, Trafikförvaltningen, Keolis, 
konsulter och forskare på KTH. Sedan undersöktes svarsgrupperna var för sig för att se om någon av 
dessa grupper påverkat genomsnittsbetygen i någon riktning eller svarat märkbart annorlunda än andra 
grupper. De personer som tidigare deltagit i intervjuerna (fyra stycken svarande) undersöktes även 
separat för att se hur deras svar har påverkat resultatet.  

De kommentarer som skrivits av vissa enkätpersoner lästes också för att bättre förstå varför de svarade 
som de gjorde och se om de hittat några fel eller eventuella förbättringsförslag. 
 

3.7.1 Val av slutgiltiga kriterier 
I detta steg valdes de viktigaste kriterierna att ta hänsyn till när beslut om busskörfältsimplementering 
ska tas ut. De kriterier som i enkätstudien fick ett genomsnittligt betyg över 5 valdes ut som de viktigaste. 
Denna gräns valdes för att alla heltal över 4 på Likertskalan innebär att attityden till fenomenet är positiv, 
i detta fall att kriteriet är viktigt. På detta sätt valdes 10 kriterier ut och är därmed de viktigaste att ta 
hänsyn till vid busskörfältsimplementering. Dessa visas i Tabell 6. 
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4. Litteraturstudie 
Nedan presenteras de kriterier som har extraherats från litteratur som berör ämnesområdet busskörfält. 
Dessa visas i Tabell 3 i kapitel 5. Resultat och analys. Det bör noteras att alla kriterier som presenteras 
här inte är direkt tagna från litteraturen utan är inspirerade från litteraturen. Nästan alla forskningsartiklar 
och rapporter som nämns har haft andra syften än att hitta de viktigaste kriterierna att ta hänsyn till när 
det ska tas beslut om införande av busskörfält och därför tas kriterierna ur sin kontext. Kriterierna har 
delats in i sex kategorier för att sätta kriterierna i ett sammanhang och på så sätt underlätta för läsaren 
att förstå och för intervjupersonerna att analysera kriterierna. Dessa kategorier är; social hållbarhet och 
jämlikhet, tillgänglighet, kontextuella förutsättningar, infrastruktur, operationella faktorer och 
trafikförhållanden. Alla kriterier som studeras vidare i detta arbete skrivs i fetstil.  
 

4.1 Social hållbarhet och jämlikhet 
Ett flertal studier nämner social rättvisa som en viktig faktor att ta hänsyn till då implementering av 
busskörfält övervägs (Imperial College London, 2017; Vest et al., 2018; Victoria Transport Policy 
Institute, 2016; Vuchic, 2007). Men få av dessa beskriver eller problematiserar hur dessa kriterier ska 
undersökas.  

Victoria Transport Policy Institute (2016) fastställer i sin studie att social rättvisa är en av de faktorer 
som kan påverka hur lyckade busskörfält blir och därmed berättigandet av dem. De nämner specifikt 
andelen passagerare som inte har möjlighet att köra bil som en av dem. Det förtydligas att detta 
inkluderar både passagerare som inte har bil och passagerare som inte har körkort. Detta styrks av Vest 
et al. (2018) som inkluderar ett kriterium om kollektivtrafikberoende individer längs med busslinjen. 
Detta kriterium är det enda som extraheras i denna kategori då det saknas konkreta faktorer och kriterier 
som går att undersöka vidare när man tittar på social hållbarhet och jämlikhet.  
 

4.2 Kontextuella förutsättningar 
Kontextuella förutsättningar syftar till de förhållanden som finns i den fysiska eller sociala miljön innan 
implementering av busskörfältet. Här presenteras tre kriterier. 

Enligt Suprenant-Legault och El-Geneidy (2011) så blir fördelarna med busskörfält mer framträdande 
ju större trängselproblemen var innan implementering av busskörfält. Detta styrks även av SKL och 
Trafikverket (2012) och Trivector (2014). Trivector (1998) anser att busskörfält kan övervägas då det i 
regel förekommer förseningar för bussarna. Shalaby och Soberman (1994) drar slutsatsen från deras 
studie om restidsbesparingar efter implementering av busskörfält att dessa (belägna till höger i 
färdriktningen) endast ska implementeras på de sträckor där bussarna har trängselproblem. AECOM 
(2012) baserar ett av kriterierna för busskörfält i sin rapport på hur stora förseningarna är för bussarna 
utan busskörfält. Utifrån dessa källor formas kriteriet det ska råda betydande trängselproblem för 
bussarna innan implementering.  

Cesme et al. (2018) betonar vikten av att bussprioriterande åtgärder stöds av offentligheten då nya 
busskörfält ska införas. Annars finns det risk att bilister och andra fordonsförare inte följer trafikreglerna 
utan använder busskörfältet illegalt, och på så sätt hämmar bussens framfart. Detta skulle i värsta fall 
innebära att de positiva effekterna av busskörfältet i form av restidsvinst elimineras. Ifrån detta kan 
kriteriet implementering av busskörfält stöds av offentligheten formas. Trivector (1998) hävdar även 
att problem med överträdelser finns i Stockholm. Detta behöver dock inte betyda att det fortfarande är 
fallet.  
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Det sista kriteriet flera busslinjer går på samma gata utläses ur Vägverkets rapport (2001) om 
bussprioriterings effekter på framkomlighet och säkerhet. Här står det att bussprioriterande åtgärder 
(däribland busskörfält) blir effektivast då flera busslinjer går på samma gata, med motiveringen att det 
då innebär en förbättring för många busslinjer. Enligt Imperial College London (2017) inkluderar även 
Istanbul och Lissabon denna aspekt i sina bedömningar. 
 

4.3 Tillgänglighet 
Vest et al. (2018) belyser två tillgänglighetsaspekter som undersöks vidare i denna studie. Den första är 
tillgång till jobb, vilket de föreslår att man mäter i antal jobb som kan nås genom att använda 
busskörfältet. Här är det viktigt att notera att flera linjer kan gå längs samma sträcka och därför alla 
använda samma busskörfält. Den andra aspekten är anslutningar. Med detta menar författarna att ju fler 
anslutningar det finns till kollektivtrafik med hög kapacitet, desto större anledning att implementera 
busskörfält. Därför skulle kriteriet kunna formuleras som antal direktanslutningar till kollektivtrafik 
med hög kapacitet.  

Ytterligare ett kriterium inom denna kategori inkluderas i listan på kriterier. Detta kriterium är antal 
målpunkter som kan nås via busskörfältet (Imperial College London, 2017). Imperial College 
London presenterar i sin rapport vilka minimikriterier olika städer har för att överväga busskörfält, och 
här beskrivs Seattles kriterier, som innefattar detta kriterium. Någon motivering till varför detta 
kriterium ska ingå i bedömningen ges inte.  
 

4.4 Infrastruktur 
Sju kriterier inom kategorin infrastruktur har hittats i litteraturen. Dessa berör gatustruktur, 
vägförhållanden och trafiksignaler.  

De första två kriterierna blir antal körfält på vägen och återstående antal körfält efter 
implementering. Detta eftersom Sydney har krav på att det ska finnas minst två körfält på vägen för att 
busskörfält ens ska övervägas och Barcelona har krav på resterande antal körfält efter implementering. 
Vad minimiantalet är anges inte (Imperial College London, 2017). Transportation Research Board 
(2013) däremot, anser att det ska finnas åtminstone två körfält kvar för blandtrafik i färdriktningen efter 
implementering.  

Ett grundläggande krav är att det ska finnas tillräckligt körbaneutrymme för busskörfältet 
(Trivector, 1998; Trivector, 2014; Vest et al., 2018). Trivector (2014) menar att om busskörfältet inte 
ges tillräcklig bredd så kan det leda till trafiksäkerhetsproblem. Gibrand (2020) påpekar även att om 
körfältsbredden är för smal så vill inte busschaufförerna använda det, vilket innebär att busskörfältet får 
ett lågt utnyttjande. Med tillräckligt körbaneutrymme menas en körbanebredd på 3,5 m (Region 
Stockholm, 2020). 

Korsningar och anslutning till busskörfälten kan skapa förseningar. Att ta sig in i busskörfältet kan vara 
svårt för bussarna på grund av resterande trafik och därför är det viktigt med kontinuitet. Av denna 
anledning är det viktigt att busskörfältet fortsätter igenom korsningen istället för att busskörfältet 
avslutas en bit innan korsningen (Trivector, 1998). Kriteriet det ska vara möjligt att anlägga 
busskörfältet så att det fortsätter igenom korsningen/korsningarna utformas därför. 
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Då köbildning och förseningar huvudsakligen sker vid korsningar så är det viktigt att komplettera 
busskörfältet med signalprioritering i korsningar (Trivector, 2014; Vuchic, 2007). De simuleringar 
Rouphail (1984) gjorde i TRANSYT i sin studie om strategier för bussprioritering visar på samma sak, 
att för reserverade körfält ger signalprioritering i korsningar betydande skillnad för busshastigheterna. 
Slutsatsen av detta är att det är en god idé att kombinera busskörfält med signalprioritering där detta är 
möjligt. Därför blir kriteriet det ska vara möjligt att ge busskörfältet signalprioritering.  

Gällande parkering längs gatan där busskörfält skall anläggas finns det enligt litteraturen två aspekter 
att ta hänsyn till. Imperial College London (2017) presenterar i form av en lista Barcelonas urvalsprocess 
där lämpliga stråk för bussprioritering väjs ut. Ett av de kriterier som presenteras i listan är antal 
parkeringsplatser som behöver avlägsnas till förmån för busskörfältet. Detta förklaras inte vidare, 
men ett rimligt antagande är att innebörden är att ju fler parkeringsplatser som behöver avlägsnas, desto 
mindre sannolikhet blir det att ett busskörfält anläggs på den platsen. Den andra aspekten som 
presenteras är den av Shalaby och Soberman (1994) som menar att genom införande av parkeringsförbud 
på de sträckor som drabbas av trängsel minskar bussarnas restid. Vuchic (2007) hävdar att det är av 
yttersta vikt att stopp- och parkeringsförbud införs då busskörfält är belägna till höger i färdriktningen. 
Dessa forskare tillsammans ger inspiration till kriteriet det ska vara möjligt att avlägsna befintliga 
parkeringsplatser. Enligt Trivector (1998) är acceptansen för busskörfält mindre då det anses vara brist 
på parkeringsplatser. 
 

4.5 Operationella faktorer 
Med operationella faktorer avses de egenskaper bussarna har när de är i drift. Det finns sju kriterier i 
denna kategori. 

Det första kriteriet i denna kategori är bussfrekvens (bussar/h). Vest et al. (2018) anser att bussfrekvens 
är en mycket betydande faktor då en låg frekvens innebär att busskörfältet står tomt under längre 
tidsperioder under dagen och därför blir ineffektivt samtidigt som det kan ge bilister en uppfattning om 
att de straffas utan anledning. Currie et al. (2007) menar att effektiv bussprioritering erhålls då 
bussfrekvensen är hög eftersom det minimerar negativ påverkan på annan trafik. Studien visar även att 
de projekt där busskörfält implementerats ger ekonomisk vinst då den generella trafikvolymen är låg 
och bussfrekvensen hög. Ett flertal studier nämner detta kriterium, och de rapporter som presenterar 
specifika bussfrekvenser ger följande förslag: minst 20 bussar/h (Dadashzadeh & Ergun, 2018), minst 
25 bussar/h i rusningstid (Transportation Research Board, 2013), mellan 12 och 20 bussar/h (Currie et 
al., 2007), och mellan 18 och 24 bussar/h och riktning i rusningstid beroende på busskörfältstyp (Vest 
et al., 2018). 

Dock har detta kriterium fått kritik av Kim (2003). Han anser att detta är ett opassande krav att ställa 
eftersom mer trängsel på vägen innebär färre bussar per timme då bussarna fastnar i trafiken, vilket 
medför att ju värre trafikförhållandena är innan implementering, desto lägre är bussfrekvensen och 
sannolikheten för att ett busskörfält införs. 

Hur många passagerare busskörfältet kan transportera i jämförelse med ett intilliggande körfält 
har även det betydelse i sammanhanget (Currie et al., 2007), och blir också ett kriterium. Vest et al. 
(2018) anser att ett busskörfält ska kunna transportera åtminstone så många personer som de andra 
körfälten på vägen kan transportera under rusningstid. Vuchic (2007) och Transportation Research 
Board (2013) har ett snarlikt krav som innebär att busskörfält är berättigade då de kan transportera 
samma antal människor som resterande körfält kan transportera per körfält. AECOM (2012) nämner 
även ett likartat kriterium i deras rapport när de återger den guide som finns för HOV-körfält [High 
Occupancy Vehicle Lanes] i USA.  
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Ytterligare ett viktigt kriterium att ta hänsyn till är medelhastighet för bussarna innan implementering 
(Trivector, 1998) då det ger en uppfattning om hur framkomligheten är innan busskörfältet införs och 
var på sträckan problem uppstår (Vest et al., 2018). Enligt denna studie uppnås störst positiv effekt av 
implementering där medelhastigheten är cirka 13 km/h [8 mph]. Mellan cirka 13 och 19 km/h [8-12 
mph] finns det en potential till förbättring efter implementering och vid medelhastigheter över cirka 19 
km/h [12 mph] blir fördelarna marginella.  

I Istanbul och Lissabon finns krav på den maximala kommersiella hastighet som accepteras på en sträcka 
för att implementering av busskörfält ska godkännas, dessa är 10 km/h respektive 12 km/h (Imperial 
College London, 2017). Nygaard (1989)2 styrker att medelhastigheten är av betydelse, men anser att 
busskörfält behövs då medelhastigheten ligger på 12-15 km/h. Andra förslag på maximal medelhastighet 
för bussarna innan implementering är att den bör vara under 15 km/h (Dadashzadeh & Ergun, 2018). 

Kim (2003) som undersöker bussprioriterande åtgärder i Seoul, Sydkorea, anser att busskörfälts 
berättigande bör bedömas utifrån medelhastighet vid rusningstid, då det är rusningstrafiken som ska 
vara dimensionerande. Institute of Transportation and Development Policy (2007) skriver i sin 
planeringsguide för Bus Rapid Transit (BRT) att för att hitta potentiella stråk där BRT kan 
implementeras behövs data över busslinjernas medelhastigheter mellan hållplatserna. Både 
medelhastigheter vid rusningstid och övrig tid på dygnet behövs för att kunna beräkna en snitthastighet 
över dygnet för varje delsträcka. Detta implicerar att både medelhastighet över dygnet/generellt och 
under rusningstid specifikt behöver undersökas i samband med implementering av busskörfält, därför 
inkluderas båda dessa kriterier i denna studie. Det andra kriteriet blir alltså; medelhastighet för bussar 
vid rusningstid. 

Bussarnas pålitlighet innan implementering inkluderas även det i listan på kriterier som undersöks i 
denna studie. Detta då Vest et al. (2018) anser att på samma sätt som medelhastighet längs olika segment 
av en sträcka kan ge en uppfattning om problembilden, så kan även pålitligheten göra det. Trivector 
(1998) anser att busskörfält kan övervägas då det är vanligt förekommande att det är förseningar i 
förhållande till tidtabellen, vilket kan tolkas som bristande pålitlighet.  

Förutom busskörfältets kapacitet i förhållande till övriga körfält så tas även passagerarantal upp som en 
betydande faktor. Nygaard (1989) och Vest et al. (2018) ser passagerarantal som en viktig faktor vid 
busskörfältsimplementering och menar att det är passagerarantal under maxtimmen som ska vara 
dimensionerande. Brown och Paling (2013) nämner i sin sammanställning av olika guider för 
berättigande av busskörfält, minimikrav på passagerarantal för olika typer av busskörfält. Detta 
kriterium används även i Lissabons guide där 1600 passagerare/h nämns som en nedre gräns (Imperial 
College London, 2017). Victoria Transport Policy Institute (2016) säger, efter att ha undersökt ett antal 
studier, att det generellt sett är så att busskörfält är berättigade då de efter implementering attraherar 800 
till 1800 passagerare vid rusningstid, beroende på vilken typ av väg det rör sig om. Kriteriet antal 
passagerare bussarna kan transportera per timme formuleras utifrån dessa studiers kriterier och 
syftar på läget efter implementering.  

Barcelonas planeringsguide innefattar ett kriterium som rör förväntade effekter av 
busskörfältsimplementering, nämligen hur stora tidsbesparingar busskörfältet förväntas ge (Imperial 
College London (2017). Eichler och Daganzo (2006) inkluderar även dem de förväntade 
tidsbesparingarna från busskörfältet i sin studie om dynamiska busskörfält [intermittent bus lane] och 
menar att det är en av de faktorer som avgör hur stora tidsbesparingarna blir i hela systemet. 

 
2 Det har inte varit möjligt att läsa denna rapport då den inte gick att få tillgång till. Däremot har de kriterier 
Nygaard tar upp nämnts i rapporter från Vägverket och Trivector, som refererar till denna källa. 
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Victoria Transport Policy Institute (2016) hävdar att en betydande faktor som påverkar hur stor nytta 
busskörfältet ger är hur stora tidsbesparingarna blir, då detta kan få positiva effekter för resenärerna och 
eventuellt möjliggöra att färre fordon behövs i trafik. Det sista kriteriet som formuleras i kategorin 
operationella faktorer är därför hur stora tidsbesparingar busskörfältet kommer ge. 
 

4.6 Trafikförhållanden 
Movea (2018) utvecklar i sin rapport ett kalkylverktyg som beräknar den samhällsekonomiska nyttan 
av att anlägga busskörfält, i syfte att förenkla prioriteringsprocessen utefter de resurser som finns. De 
fastställer att den maximala belastningsgrad som får finnas på vägen för att busskörfältet ska bli 
samhällsekonomiskt lönsamt är 0,9. Thamizh Arasan och Vedagiri (2010), som utför en 
mikrosimuleringsstudie i Indien, menar att en belastningsgrad efter implementering [volume to capacity 
ratio] på max 0,62 ger en acceptabel Level Of Service (LOS) på vägen. AECOM (2012) föreslår 
trängselnivå [level of congestion] som ett av de tre viktigaste kriterierna att ta hänsyn vid 
implementering av HOV-körfält. Dessa tre studier visar att belastningsgraden på vägen har betydelse 
för hur lyckade busskörfälten blir, därför inkluderas det i rapporten som ett kriterium. 

Dadashzadeh och Ergun (2018) inkluderar istället belastningsgraden [volume to capacity ratio] för 
intilliggande körfält i sin rapport över kriterier som bör beaktas då busskörfält eventuellt ska 
implementeras. Detta då en hög belastningsgrad i bilkörfälten leder till fler interaktioner mellan bussarna 
och bilarna, vilket orsakar minskad kapacitet och säkerhet i busskörfältet. Därför skapas ytterligare ett 
kriterium gällande belastningsgrad, belastningsgrad för intilliggande körfält. 
 
Beträffande svängande fordon vid korsning har olika rapporter presenterat olika uppfattningar. Currie 
et al. (2007) finner att ifall det är stora mängder svängande fordon i busskörfältet vid korsningar orsakar 
det förseningar för bussarna, varför körfältsutformningar som tillåter detta bör undvikas. Härifrån 
formuleras kriteriet volym av svängande fordon i busskörfältet. 
 
Kim (2003) ser i sin studie om busskörfält i Seoul att volymen av svängande bussar i busskörfältet 
påverkar både busstrafiken och biltrafiken negativt. Studien visar också att de positiva effekterna av 
busskörfältsimplementering försvagas av högersvängande bussar i busskörfälten. Utifrån detta bildas 
det kompletterande kriteriet volym av svängande bussar i busskörfältet. 
 
Vest et al. (2018) nämner kriteriet antal högersvängande fordon vid korsningar och anser att vid ett 
flöde under 100 högersvängande fordon/h kan bilarna använda busskörfältet vid korsningen, men att vid 
ett högre flöde än så behöver andra alternativ övervägas. Även detta kriterium inkluderas i studien. 
 
Dadashzadeh och Ergun (2018) anser att volymen av högersvängande fordon i intilliggande körfält är 
en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till om man önskar uppnå en god effekt av busskörfältet, då 
de högersvängande fordonen interagerar med bussarna och skapar förseningar. Detta ligger till grund 
för kriteriet antal högersvängande fordon i intilliggande körfält. 
 
Vest et al. (2018) beskriver persongenomströmning [person throughput] på två olika sätt i sin rapport. 
Inledningsvis säger Vest et al. att persongenomströmning är antal passagerare busskörfältet kan 
transportera i jämförelse med ett intilliggande körfält, vilket stämmer överens med det kriterium som 
tidigare nämnts. Här syftar man på det potentiella passagerarantalet. Men ytterligare en definition 
nämns, en definition som syftar på läget innan implementering, alltså antal passagerare bussarna faktiskt 
transporterar i jämförelse med personbilar innan implementering.  
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Eftersom dessa två definitioner kompletterar varandra och båda kan vara av betydelse, inkluderas även 
den sistnämna definitionen som ett kriterium i rapporten, och kallas för persongenomströmning 
(person throughput). 
 
Tidigare har belastningsgraden berörts, men trafikflöde är också ett kriterium som nämns i flera 
rapporter och utgör även det ett kriterium i denna studie. Resultaten i Currie et al.:s (2007) rapport visar 
att om trafikflödet är över 1000 fordon/h efter att busskörfältet har implementerats så blir det mycket 
stora förseningar i systemet och övervägande negativa effekter av busskörfältet. Rouphail testar i sin 
studie från år 1984 två olika bussprioriterande åtgärder genom simulering, trafiksignalinställningar och 
ett motriktat busskörfält. Han drar slutsatsen att en av de faktorer som påverkar hur stora de positiva 
effekterna blir av åtgärderna var trafikflödet för bilarna innan implementering (buss är alltså exkluderat). 
Vidare föreslår Trivector (1998) gränser för införande av busskörfält. Vid ett flöde under 350 fordon/h 
behövs inget busskörfält, vid ett flöde på 350 till 1200 fordon/h kan åtgärden utredas och vid ett flöde 
över 1200 fordon/h behövs ett busskörfält. Här är tung trafik inräknad, men ej busstrafik. Lissabon och 
Seattle är exempel på städer som använder detta mått, Lissabon sätter gränsen vid ett flöde på 1600 
fordon/h, exklusive buss, och Seattle har ingen tydlig gräns (Imperial College London, 2017).  
 
Accepterad försening efter implementering nämns av två rapporter som en faktor att ta hänsyn till vid 
implementering av busskörfält. Victoria Transport Policy Institute (2016) säger i sin sammanställning 
av andra studier att det ofta förekommer att busskörfält berättigas då de minskar den totala förseningen 
för passagerare, trots att körhastigheterna i övriga körfält kan komma att minska. I Vägverkets rapport 
från år 2001 konstateras det att det är rimligt att utföra åtgärder som gör att busspassagerarna sparar mer 
tid tillsammans än vad bilisterna förlorar. Ett liknande kriterium tas upp av Transportation Research 
Board (2013) som fastställer att en faktor som bör tas i beaktande är nettoförändringen i 
personförseningar implementeringen orsakar, och det gäller alla personer på vägen oberoende av 
färdmedel. Med hänsyn till dessa rapporter formuleras kriteriet det ska bli en nettovinst i förseningar 
även om biltrafikens förseningar ökar. 

När ett busskörfält har implementerats så kan man räkna med att det sker en viss överflyttning från bil 
till buss. Denna överflyttning innebär ökade nyttor för busspassagerarna samtidigt som den innebär 
minskad trängsel i övriga körfält. På en stor stadsgata med en kapacitet på 800 fordon/h blir det ökad 
trängsel på vägen efter implementering av busskörfält om överflyttningen till buss efter implementering 
motsvarar mindre än 800 fordon/h, och minskad trängsel på vägen om överflyttningen motsvarar mer 
än 800 fordon/h (Victoria Transport Policy Institute, 2016). Detta tyder på att storleksordningen på 
överflyttningen kan påverka hur stora de positiva effekterna av busskörfält blir och därav deras 
berättigande, därför tas kriteriet magnituden av överflyttningen från bil till buss efter 
implementering med.  

Det sista kriteriet som kommer undersökas i denna studie är kollektivtrafikandel. Currie et al. (2007) 
finner i sin simuleringsstudie att i städer med låg kollektivtrafikandel är det svårt att motivera 
bussprioriterande åtgärder ur ekonomisk synpunkt. Även Nygaard (1989) anser att busskörfält ska 
införas då kollektivtrafikandelen är hög, över 50 procent.  
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4.7 Exkluderade kriterier 
I arbetet med litteraturstudien hittades ett flertal kriterier som bedömdes vara olämpliga att använda i 
denna studie. Denna sektion redogör för dessa kriterier, samt anledningen till att de har valts bort. 

Nygaard (1989) nämner i sin studie, förutom tidigare nämnda kriterier, att busskörfält ska införas då 
målen med införandet är att reducera trafikmängden totalt sett och då man önskar öka vägens kapacitet 
(uttryckt i personer/h). De mål som finns med busskörfältsimplementering formuleras i stadens olika 
planeringsdokument (Stockholms stad, 2012; Stockholms stad & Trafikförvaltningen, 2014) och är 
därmed redan en förutsättning för att undersöka implementering. Eftersom dessa mål redan har satts i 
förväg anses inte dessa kriterier vara relevanta i denna studie. 

Victoria Transport Policy Institute (2016) anser att i vilken grad busskörfältsimplementering bidrar till 
att uppnå strategiska planeringsmål ska påverka berättigande av busskörfält. Detta kriterium väljs bort 
eftersom Stockholms stads strategiska planeringsmål stödjer prioritering av kollektivtrafik, vilket 
därmed innebär att detta krav är uppfyllt. Det står uttryckligen i både Framkomlighetsstrategin och 
Stomnätsplanen att fler busskörfält behövs (Stockholms stad, 2012; Stockholms stad & 
Trafikförvaltningen, 2014).  

Flera kriterier som relaterar till tillgänglighetsaspekter i staden har tagits upp av Vest et al. (2018), tre 
av dessa har nämnts ovan och kommer studeras vidare, men ytterligare en tillgänglighetsaspekt nämns 
i rapporten, antal människor som bor nära busslinjen där busskörfält ska implementeras. Detta kriterium 
kan vara relevant i områden där passagerarunderlaget bara uppfylls på vissa platser för att det är så pass 
glesbefolkat och lämpliga plaster för busskörfält behöver lokaliseras, men så är inte fallet i Stockholms 
innerstad. Hela innerstaden är tätbefolkad (Stockholms stad, 2018) och resandeunderlaget är högt 
(Stockholms stad & Trafikförvaltningen, 2014), därför bidrar inte ett kriterium om antal personer som 
bor nära busslinjen med någon betydande information. 

I kategorin social hållbarhet och jämlikhet hittades ytterligare ett kriterium. I Seattles evalueringsmodell 
för att lokalisera lämpliga platser för busskörfält som är poängbaserad får ett område högre poäng (och 
därmed högre sannolikhet att få ett busskörfält) om busslinjen försörjer låginkomsttagarområden och 
minoritetsområden (Imperial College London, 2017). Detta är en mycket viktig aspekt att belysa, men 
just Stockholms innerstad är relativt homogen socioekonomiskt sett, (Spacescape, 2015). Hade studien 
omfattat hela Stockholms stad hade denna aspekt varit mer intressant, men för denna studies geografiska 
avgränsning är det inte ett relevant kriterium att gå vidare med.  

Flera studier uppmärksammar finansieringsaspekten som viktig att ta i beaktande då införande av 
busskörfält övervägs. Exempelvis föreslår både Victoria Transport Policy Institute (2016) och Brown 
och Paling (2014) att busskörfält ska vara berättigade då nyttan av åtgärden är större än kostnaderna för 
den, alltså att nyttokostnadskvoten ska vara över ett. Den ekonomiska aspekten är viktig men den avgör 
inte i sig om en plats har förutsättningar för busskörfältimplementering eller inte, utan är ett senare steg. 
Därför är den inte relevant att undersöka i detta arbete. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultaten från litteraturstudien, intervjustudien och enkätstudien i kronologisk 
ordning. Intervjuresultaten presenteras i två separata avsnitt, i avsnitt 5.2 presenteras aktörernas syn på 
planeringsprocessen som föregår implementering av busskörfält och de kriterier som i dagsläget beaktas 
i processen, i avsnitt 5.3 presenteras och analyseras resultaten från intervjupersonernas gradering av 
kriterierna. Kriterier skrivs i fetstil.  
 

5.1 Kriterier från litteraturstudien 
En sammanställning av de kriterier som har extraherats från litteraturstudien presenteras i Tabell 3 
nedan, utefter samma kategorier som användes i kapitel 4. 

                Tabell 3. Sammanställning av de kriterier som har extraherats ur litteraturen. 

 

Kriterium 

Social hållbarhet och jämlikhet
1. Andelen passagerare som inte har möjlighet att köra bil

Kontextuella förutsättningar
2. Det ska råda betydande trängselproblem för bussarna innan implementering
3. Implementering av busskörfältet stöds av offentligheten
4. Flera busslinjer går på samma gata

Tillgänglighet
5. Antal jobb som kan nås genom att använda busskörfältet
6. Antal direktanslutningar till kollektivtrafik med hög kapacitet
7. Antal målpunkter som kan nås via busskörfältet (activity centres)

Infrastruktur
8. Antal körfält på vägen
9. Återstående antal körfält efter implementering
10. Det ska finnas tillräckligt körbaneutrymme för busskörfältet
11. Det ska vara möjligt att anlägga busskörfältet så att det fortsätter igenom korsningen/korsningarna
12. Det ska vara möjligt att ge busskörfältet signalprioritering
13. Det ska vara möjligt att avlägsna befintliga parkeringsplatser
14. Antal parkeringsplatser som behöver avlägsnas

Operationella faktorer
15. Bussfrekvens på gatan (bussar/h)
16. Antal personer busskörfältet kan transportera i jämförelse med ett intilligande körfält (personer/h)
17. Medelhastighet för bussar (km/h)
18. Medelhastighet för bussar vid rusningstid (km/h)
19. Bussarnas pålitlighet
20. Antal passagerare bussarna kan transportera per timme
21. Hur stora tidsbesparingar busskörfältet kommer ge

Trafikförhållanden
22. Belastningsgrad
23. Belastningsgrad för intilligande körfält
24. Volym av svängande fordon i busskörfältet
25. Volym av svängande bussar i busskörfältet
26. Antal högersvängande fordon vid korsningen
27. Antal högersvängande fordon i intilliggande körfält
28. Persongenomströmning (person throughput)
29. Trafikflöde (fordon/h) 
30. Det ska bli en nettovinst i förseningar även om biltrafikens förseningar ökar
31. Magnituden av överflyttningen från bil till buss efter implementering
32. Kollektivtrafikandel 
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5.2 Intervjuresultat - planeringsprocessen 
I detta avsnitt beskrivs den process som föregår beslut om busskörfältsimplementering och de faktorer 
som i dagsläget tas i beaktande enligt intervjupersonerna. 

Lokka Hollander (2020) säger att det inte finns någon specifik process som föregår 
busskörfältsimplementering. Arbetet sker inte inom ramen av en detaljplaneprocess eller en vägplan, 
utan det är en separat process som ofta börjar med att stadens politiska rotel tar beslut om att något ska 
utredas. Det kan exempelvis gälla framkomlighetsåtgärder för en viss busslinje. Grunden för projekten 
är Framkomlighetsstrategin eftersom det är det planeringsdokument som Stockholms stad ska gå efter 
när de planerar kollektivtrafiken. Sedin (2020) tillägger att utanför innerstaden, där hon själv arbetat 
mycket, rör det sig mer om detaljplaner eftersom det byggs mycket där. Man har möjlighet att i ett tidigt 
skede flagga för att det kommer behövas bussar och/eller busskörfält. Men i innerstaden rör det sig inte 
om detaljplaner eftersom nästan allt är färdigbyggt.  

Både Lokka Hollander (2020), Gibrand (2020) och Adelsköld (2020) är överens om att det sällan är ett 
specifikt busskörfält som ska undersökas separat i dessa projekt. Istället handlar det om att ha ett större 
perspektiv där framkomligheten för en hel busslinje undersöks. Där tittar man inte bara på busskörfält 
utan även andra åtgärder som kan öka framkomligheten. Det kan röra sig om exempelvis bussgator, 
signalprioritering, hållplatsutformning och ändrad linjesträckning.  

Lokka Hollander (2020) beskriver processen som att Stockholms stad är den drivande organisationen i 
denna typ av planering, men att exempelvis Trafikförvaltningen och Keolis hjälper till. Hur inblandade 
de är och vilket inflytande de har är olika från projekt till projekt. Vissa projekt är även samarbetsprojekt. 
Adelsköld (2020) ser Keolis som en part att samråda med, men tycker att Keolis blivit mer och mer 
involverade i planeringsfrågor. Keolis roll i implementeringsprocessen är att bidra med erfarenhet, 
lokalkännedom, dataanalyser och lösningsförslag. De är även själva intresserade av att göra egna 
analyser och driva framkomlighetsfrågan eftersom de har incitament att öka resandet, vilket är en direkt 
följd ökad framkomlighet. Dessa analyser kan leda till att Keolis kommer med förslag på 
framkomlighetsfrämjande åtgärder för buss till Trafikförvaltningen.  

De kriterier som ska uppfyllas för att ett busskörfält ska införas är från Stockholms stads sida först och 
främst att busskörfältet ska ligga längs en sträcka där en eller flera stomlinjer går. Det är 
stombusslinjenätet som prioriteras när framkomlighetsåtgärder ska utföras, vilket beror mycket på det 
höga passagerarantalet. Är det många passagerare så får många personer ta del av nyttorna med 
busskörfält. En grundläggande förutsättning för busskörfältsimplementering är att bussarna på den valda 
sträckan har framkomlighetsproblem. Vidare ses antal körfält på vägen där busskörfält ska 
implementeras som en viktig faktor, eftersom det är svårt att införa busskörfält när det inte blir något 
körfält kvar till bilen efteråt. De kriterier Sedin (2020) lyfter fram som viktiga för Trafikförvaltningen 
är också att det ska finnas framkomlighetsproblem på platsen, på grund av biltrafiken, och att det ska 
vara stombusslinjer som går längs sträckan där åtgärden ska utföras.  

Trivector i rollen som konsulter har en annan infallsvinkel. De väger samman nyttor och kostnader för 
alla trafikanter och ser helst att nyttorna för kollektivtrafikresenärer ska vara större än både 
investeringskostnader och onyttor för bilisterna. Men några specifika kriterier som hjälper till i 
bedömningen om ifall det är lämpligt att implementera busskörfält finns inte. Från Keolis sida är de två 
faktorerna körtid och medelhastighet alltid involverade i analyserna. Det är enligt Adelsköld (2020) de 
faktorerna som är de tydligaste tecknen på att busskörfält behövs. 

 



28 
  

Här noteras att Trafikförvaltningen och Stockholms stad är eniga i vad som spelar roll i sammanhanget. 
Busslinjen/busslinjerna som får ta del av busskörfältet ska vara stombusslinjer och det ska vara 
framkomlighetsproblem för bussarna. Att Stockholms stad, till skillnad från Trafikförvaltningen, utöver 
detta ser antal körfält på vägen som viktigt kan bero på att de som tidigare nämnt inte bara har ansvar 
för framkomligheten för kollektivtrafiken utan även övriga trafikslag. 

5.3 Intervjuresultat - gradering av kriterierna 
I detta avsnitt presenteras och analyseras intervjupersonernas gradering av de 32 kriterierna som 
diskuterades under intervjuerna. Graderingsskalan 1 till 5 användes där 1 betyder att kriteriet är oviktigt 
att ta hänsyn till vid busskörfältsimplementering och 5 betyder att det är mycket viktigt att ta hänsyn till.  

I Tabell 4 presenteras intervjupersonernas gradering, samt det sammanvägda genomsnittet. I de tre 
kolumnerna TF P, TF A och TF medel visas Trafikförvaltningens gradering. De tre kolumnerna 
representerar Pauline Sedin (TF P), den anonyma intervjupersonen (TF A) och det beräknade 
genomsnittet av deras gradering (TF medel). De grönmarkerade kriterierna är de som efter utsållning 
gick vidare till nästa steg i metoden, alltså de kriterier som fick ett sammanvägt genomsnitt på över eller 
lika med 3. Efter att intervjupersonernas gradering har presenterats analyseras intervjupersonernas 
kommenterar kring deras gradering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
  

    Tabell 4. Intervjuresultat. Gradering och sammanvägt genomsnitt per kriterium. 

 

Nr. Kriterium Stockholm Trivector Keolis TF P TF A TF medel Totalt medel

1.
Andelen passagerare som inte har möjlighet att 
köra bil

4 3 1 3 5 4 3,0

2.
Det ska råda betydande trängselproblem för 
bussarna innan implementering

5 4 4 5 5 5 4,5

3.
Implementering av busskörfältet stöds av 
offentligheten

4 1 3 3 5 4 3,0

4. Flera busslinjer går på samma gata 2 5 2 4 3 3,5 3,1

5.
Antal jobb som kan nås genom att använda 
busskörfältet

3 2 2 2 4 3 2,5

6.
Antal direktanslutningar till kollektivtrafik med hög 
kapacitet

4 2 3 4 5 4,5 3,4

7.
Antal målpunkter som kan nås via busskörfältet 
(activity centres)

3 2 2 4 4 4 2,8

8. Antal körfält på vägen 4 4 3 2 4 3 3,5
9. Återstående antal körfält efter implementering 5 4 3 3 4 3,5 3,9

10.
Det ska finnas tillräckligt körbaneutrymme för 
busskörfältet

4 4 5 5 5 5 4,5

11.
Det ska vara möjligt att anlägga busskörfältet så att 
det fortsätter igenom korsningen/korsningarna

2 3 4 5 5 5 3,5

12.
Det ska vara möjligt att ge busskörfältet 
signalprioritering

3 1 4 4 5 4,5 3,1

13.
Det ska vara möjligt att avlägsna befintliga 
parkeringsplatser

5 5 4 5 5 5 4,8

14. Antal parkeringsplatser som behöver avlägsnas 4 1 2 1 3 2 2,3

15. Bussfrekvens på gatan (bussar/h) 4 4 4 5 3 4 4,0

16.
Antal personer busskörfältet kan transportera i 
jämförelse med ett intilligande körfält (personer/h)

4 5 5 5 5 5 4,8

17. Medelhastighet för bussar (km/h) 4 4 4 4 4 4 4,0
18. Medelhastighet för bussar vid rusningstid (km/h) 5 5 5 5 5 5 5,0
19. Bussarnas pålitlighet 5 4 5 5 5 5 4,8

20.
Antal passagerare bussarna kan transportera per 
timme

5 5 3 5 5 5 4,5

21. Hur stora tidsbesparingar busskörfältet kommer ge 5 5 5 5 5 5 5,0

22. Belastningsgrad 5 4 4 5 5 5 4,5
23. Belastningsgrad för intilligande körfält 4 4 2 3 5 4 3,5
24. Volym av svängande fordon i busskörfältet 4 2 3 4 5 4,5 3,4
25. Volym av svängande bussar i busskörfältet 2 1 3 2 3 2,5 2,1
26. Antal högersvängande fordon vid korsningen 4 2 3 4 5 4,5 3,4
27. Antal högersvängande fordon i intilligande körfält 4 1 2 2 5 3,5 2,6
28. Persongenomströmning (person throughput) 4 5 5 5 5 5 4,8
29. Trafikflöde (fordon/h) 4 2 4 4 5 4,5 3,6

30.
Det ska bli en nettovinst i förseningar även om 
biltrafikens förseningar ökar

4 2 4 5 3 4 3,5

31.
Magnituden av överflyttningen från bil till buss 
efter implementering

4 2 2 4 4 4 3,0

32. Kollektivtrafikandel 4 1 2 4 5 4,5 2,9

Trafikförhållanden

Tillgänglighet

Infrastruktur

Operationella faktorer

Social hållbarhet och jämlikhet

Kontextuella förutsättningar
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5.3.1 Stockholms Stad 
Lokka Hollander (2020) ger högst betyg i kategorin operationella faktorer, med ett snittbetyg på 4,6. 
Även kategorierna trafikförhållanden och infrastruktur får relativt höga snittbetyg på 3,9.  

I enlighet med de kriterier Lokka Hollander nämner i intervjun som viktiga att ta hänsyn till så ger han 
de två kriterierna återstående antal körfält efter implementering och det ska råda betydande 
trängselproblem för bussarna innan implementering högsta betyg i graderingen. Lokka Hollander 
har svårt att se att man stänger av bilkörfält till förmån för bussen och anser därför att man bör ha kvar 
åtminstone ett körfält i varje körriktning efter implementering. Därmed är Lokka Hollander den enda 
intervjupersonen som väljer att sätta en 5:a på kriterium 9. Detta kan bero på att Stockholms stad har ett 
övergripande ansvar för att säkerställa att alla trafikantgrupper tillgodoses i staden (Stockholms stad, 
2020b), till skillnad från övriga aktörer. Vad det gäller trängselproblem innan implementering så är hans 
svar där enigt med hans tidigare nämnda åsikter om att det ska vara trängselproblem för att busskörfält 
ska införas. Lokka Hollander sätter högst betyg av alla (4 av 5) på Kriterium 14 om antal 
parkeringsplatser som behöver avlägsnas. Han förklarar att parkering är en känslig fråga, om många 
parkeringsplatser behöver avlägsnas så ska också åtgärden som kräver det vara väldigt bra, det måste gå 
att motivera att parkeringsplatser försvinner. Det är rimligt att anta att Lokka Hollander sätter högst 
betyg av alla intervjupersoner på detta kriterium av den anledning att Stockholms stad är ansvariga för 
parkeringsplatserna i innerstaden och även är den aktör som får ta konsekvenserna av att 
parkeringsplatser avlägsnas. 

Lokka Hollander (2020) sätter betyg som är lägre än 3 på tre stycken kriterier, alla får 2:or. Dessa 
kriterier är utspridda inom kategorierna kontextuella förutsättningar, infrastruktur och 
trafikförhållanden. Att flera busslinjer går på samma gata ses som oviktigt då det är antal resenärer 
som spelar roll i sammanhanget. Det kan vara viktigare att prioritera en busslinje med många resenärer 
än en sträcka där flera busslinjer med få resenärer går. Kriterium 11, det ska vara möjligt att anlägga 
busskörfältet så att det fortsätter igenom korsningen/korsningarna, tycker Lokka Hollander är 
oviktigt eftersom det brukar fungera bra ändå. Så länge bussen kommer igenom under gröntiden vid en 
signal spelar det ingen roll om busskörfältet har slutat innan och bussen står bakom några bilar eller inte. 
Slutligen tycker han att volym av svängande bussar i busskörfältet är oviktigt då bussarna använder 
busskörfältet oavsett, det är så pass få fordon att det inte bör ha någon stor effekt. 

Graderingen från Lokka Hollander (2020) har betyg från 2 till 5, det innebär alltså att inga av kriterierna 
ses som helt irrelevanta i sammanhanget. 

5.3.2 Trafikförvaltningen 
De två intervjupersonerna från Trafikförvaltningen analyseras här som en enhet eftersom deras betyg 
har slagits ihop till ett betyg genom att ta medelvärdet av dem. När deras åsikter har skiljt sig åt markant 
kommenteras detta. Här är det viktigt att notera att intervjupersonerna hade olika betygsspann; Sedins 
betyg varierade mellan 1 och 5, medan den anonyma intervjupersonens betyg varierade mellan 3 och 5. 
Detta innebär att den anonyma intervjupersonen har svarat mindre varierat och därmed dragit upp 
snittbetyget med sina svar.  

De högsta betygen ges i kategorin operationella faktorer, där är snittbetyget 4,7, medan de lägsta betygen 
ges i kategorin tillgänglighet. Ingen kategori har ett snittbetyg under 3,8, så skillnaderna i betyg mellan 
olika kategorier är mindre för Trafikförvaltningen än för de andra aktörerna. Detta beror sannolikt på att 
den anonyma intervjupersonen svarade mindre varierat än övriga intervjupersoner. 
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Trafikförvaltningen ger flest antal femmor av alla aktörer, 11 stycken. De flesta av dessa ges i kategorin 
operationella faktorer som också var den kategori med högst snittbetyg. De andra 5:orna är utspridda på 
andra kategorier. 

Trafikförvaltningen är den enda aktören som ger Kriterium 11 om att det ska vara möjligt att anlägga 
busskörfältet så att det fortsätter igenom korsningen/korsningarna betyg 5. Resonemanget bakom 
detta är att korsningar ofta är de punkter där proppar skapas, och om busskörfältet inte går igenom 
korsningen så kan bussarna fastna i trafiken in till korsningen.  

Det är endast två kriterier som får ett gemensamt betyg under 3. Först och främst är det Kriterium 14 
om antal parkeringsplatser som behöver avlägsnas. Här anser Sedin (2020) att det är okej att ta bort 
så många parkeringsplatser som det behövs, medan den anonyma intervjupersonen (2020) tycker att det 
kan ha betydelse i de fall där det inte går att lösa parkeringsbehovet för exempelvis rörelsehindrade på 
annat sätt. Det gemensamma betyget blir 2. Det andra kriteriet är Kriterium 25 om volym av svängande 
bussar i busskörfältet. Detta ser Trafikförvaltningen som oviktigt då de höga volymer av bussar som 
skulle kunna skapa problem vid sväng inte uppnås med det antal bussar som använder busskörfältet 
(Anonym intervjuperson, 2020; Sedin, 2020). Därför blir det gemensamma betyget 2,5. 

5.3.3 Trivector 
Gibrand (2020) är den intervjuperson som sätter lägst betyg i snitt av alla aktörer. Hon använder alla 
steg i graderingsskalan, 1 till 5, och har därför en stor bredd i sina svar. 

Den ämneskategori som får högst snittbetyg är operationella faktorer, Gibrand (2020) ser alltså att de 
förhållanden som råder för bussen innan implementering så som medelhastighet och pålitlighet, och de 
effekter ett busskörfält kommer få för busstrafiken i form av tidsbesparingar är viktiga i förhållande till 
övriga aspekter. Gibrand är den enda intervjupersonen som ger Kriterium 4, flera busslinjer går på 
samma gata, betyg 5 av 5. Motiveringen till detta är att har man en gata med många busslinjer så kan 
de påverka varandra och trafiken i hela systemet negativt, därför är det viktigt att det på sådana gator 
finns busskörfält.  

Den ämneskategori som får lägst snittbetyg av Gibrand (2020) är trafikförhållanden, med ett snitt på 
2,4. Detta är ett lägre snitt än för de andra aktörerna. Av de 11 kriterier som finns i den kategorin får 3 
kriterier ett betyg på 1, och 5 kriterier ett betyg på 2. Vad det gäller volym av svängande fordon vid 
korsning (Kriterium 24 till 27) så ser inte en hög volym av svängande fordon vid korsningar som ett 
hinder för att införa busskörfält, snarare innebär det att utformningen av busskörfältet får anpassas efter 
volymen av svängande fordon. Hon anser att en nettovinst av förseningar skulle kunna vara både viktigt 
och oviktigt, det beror helt på vad målet med åtgärden är och är därför inte viktigt som kriterium i sig. 
Kollektivtrafikandel är inte oviktigt i hennes mening, men samtidigt är det inte det som ska avgöra om 
ett busskörfält implementeras eller inte. Finns det stora framkomlighetsproblem och bussfrekvensen är 
hög så kan man implementera busskörfält oavsett.  

5.3.4 Keolis 
Adelsköld (2020) ger högst betyg i kategorin operationella faktorer; 4,4 i snitt. Då Adelsköld 
representerar Keolis som är bussoperatörer så är detta väntat. Som bussoperatörer ligger Keolis intressen 
och expertis inom den kategorin. Hon använder hela betygsskalan i sina svar, med betyg från 1 till 5, 
och är den person som ger minst antal 5:or av alla svarande. 

Den kategori som får lägst snittbetyg av Adelsköld (2020), förutom den första kategorin som endast 
innehåller ett kriterium, är kategorin tillgänglighet, med ett snittbetyg på 2,3. Antal jobb som kan nås 
genom att använda busskörfältet (Kriterium 5) har Adelsköld delade åsikter om, men betygsätter till 
sist kriteriet med en 2:a.  
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Om en busslinje når många jobb så kanske det är många som reser med busslinjen och därav motiverat 
att ha fler avgångar och berättiga införande av busskörfält. Om man vill att folk på arbetsplatser ska åka 
buss så kan det vara positivt att införa busskörfält, men det betyder inte att det motiverar ett busskörfält 
för det. Antal direktanslutningar till kollektivtrafik med hög kapacitet (Kriterium 6) får betyget 3. 
Det skulle kunna vara en aspekt att ta i beaktande enligt Adelsköld, men det är inte avgörande. Dessutom 
kommer den aspekten in i bussfrekvens och antal människor, trafik med bra anslutningar brukar driva 
utbud och resenärer. Gällande Kriterium 7 om antal målpunkter som kan nås via busskörfältet 
resonerar Adelsköld på samma sätt som för Kriterium 5, målpunkter är viktiga men det är dem för all 
busstrafik, inte specifikt busskörfält. 

Adelsköld (2020) är den enda intervjupersonen som ger Kriterium 1 om andel passagerare som inte 
har möjlighet att köra bil en 1:a i betyg. Hennes resonemang är att det inte är oviktigt i sig, men det 
ska inte avgöra om ett busskörfält anläggs eller inte. Kollektivtrafiken ska försörja de som inte har 
möjlighet att transportera sig på annat sätt, men det relaterar inte direkt till busskörfält. 

När Kriterium 4, flera busslinjer går på samma gata, diskuteras tar Adelsköld (2020) flera aspekter 
som kan avgöra kriteriets relevans. Till att börja med poängterar hon att busslinjer kan ha väldigt olika 
frekvens och att fler linjer på gatan inte nödvändigtvis betyder att frekvensen är högre. Två linjer som 
går på samma gata men sällan borde inte göra att busskörfält är mer berättigade än en ensam linje som 
går ofta och har många resenärer. Det är antal människor som gynnas av åtgärden som borde vara i 
fokus. Samtidigt kanske det kan vara viktigt med antal busslinjer ur en politisk synvinkel, för att det 
inför allmänheten låter som något positivt att man prioriterar många busslinjer. Hon ger kriteriet ett 
betyg på 2. 

5.3.5 Jämförande analys av aktörernas gradering 
Det noteras att alla aktörer ger högst betyg i snitt i kategorin operationella faktorer, där samtliga aktörers 
snitt ligger över 4,4. De är därmed eniga om att de förhållanden som råder för bussarna innan 
implementering och de positiva effekter busskörfältet kan ge är mycket viktiga att titta på när 
implementering av busskörfält ska utredas. 

De kategorier som ges lägst snittbetyg är tillgänglighet för tre av aktörerna, och social hållbarhet och 
jämlikhet för en av aktörerna. Detta bör inte tolkas som att tillgänglighets- och rättviseaspekter inte är 
viktiga, utan som att de är för storskaliga för att diskuteras på denna detaljnivå. Detta märks på 
Adelskölds (2020) kommentarer om att det är viktigt att kollektivtrafiken försörjer de som är i behov av 
den, men att det inte relaterar direkt till busskörfält utan handlar mer om förekomst av busstrafik 
generellt. 

Samtliga intervjupersoner är överens om att det ska råda betydande trängselproblem för bussarna 
innan implementering (Kriterium 2). Adelsköld (2019) anser att det är ett viktigt kriterium, samtidigt 
som det inte alltid behöver spela roll, hon menar att det också finns en poäng i att anlägga busskörfält 
även i nya områden där det inte finns någon information om trängselproblem för att det i sig är en 
tydlighetsaspekt. 

Trafikförvaltningen och Stockholms stad är de aktörer som värderar kriterier som rör trafikförhållanden 
högst. Det är väntat att Stockholms stad har det perspektivet, då de som tidigare nämnt har en skyldighet 
att beakta alla trafikanters behov i staden (Stockholms stad, 2020b), även om kollektivtrafiken ska 
prioriteras enligt Framkomlighetsstrategin (Stockholms stad, 2012). Att Trafikförvaltningen också 
värderar kriterier rörande trafikförhållanden på detta sätt, och dessutom sätter ett högre betygssnitt i 
kategorin, är däremot inte lika väntat.  
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Trafikförvaltningen är en kollektivtrafikmyndighet som därför inte har direkta incitament till att 
minimera de negativa effekterna på biltrafiken. Båda dessa aktörer är politiskt styrda organisationer och 
därför kan politikens riktning ha påverkat dessa intervjupersoners svar.   

Vad det gäller infrastruktur så får två kriterier genomgående höga betyg. Alla intervjupersoner är 
överens om att det är viktigt att det ska finnas tillräckligt körbaneutrymme för busskörfältet 
(Kriterium 10). Samtidigt anser Lokka Hollander (2020) att det kan vara bättre med ett smalt busskörfält 
än ingenting alls, även om han håller med Gibrand (2020) om att busschaufförerna helst inte använder 
busskörfältet om det är för smalt. Gibrand lägger även till att acceptansen för busskörfält minskar från 
bilisternas sida om de ser att busskörfält är outnyttjade. Det ses också som viktigt att det ska vara 
möjligt att avlägsna befintliga parkeringsplatser (Kriterium 13). På de platser där 
parkeringsplatserna behöver avlägsnas för att det ska gå att införa busskörfält är det mycket viktigt att 
det går att göra det enligt Gibrand (2020), annars har det ingen betydelse alls. Den anonyma 
intervjupersonen (2020) säger att det inte finns någon poäng med att införa busskörfält som inte funkar, 
därför är det väldigt viktigt att det går att avlägsna parkeringsplatser där detta är ett behov. 

Vissa kriterier har fått mycket spridda betyg. Kriterium 1 om andelen passagerare som inte har 
möjlighet att köra bil är ett av dessa. Åsikterna om detta kriterium har varierat från betyg 1 till betyg 
4. Det visar sig att intervjupersonerna har helt olika perspektiv när de sätter ett betyg på kriteriet. Gibrand 
(2020) poängterar att det är sällan man har någon information om andel resenärer som inte har bil, men 
ser det som ett någorlunda viktigt kriterium om man hade den informationen. Adelsköld (2020) sätter 
endast en 1:a. Hon menar att det inte är oviktig i sig, men att det är meningen att kollektivtrafiken ska 
försörja dessa människor, det är inte relevant just vad det gäller busskörfält, utan kollektivtrafik på en 
större skala. Den anonyma intervjupersonen från Trafikförvaltningen ger istället 5 som betyg. Hen anser 
att staden är beroende av resor, så personer utan bil måste också kunna resa, men poängterar också att 
hen inte är insatt i denna typ av frågor. 

Kriterium 12, det ska vara möjligt att ge busskörfältet signalprioritering, får generellt sett höga 
betyg. Men Trivector sätter endast en 1:a. Gibrand (2020) ser det som mycket klokt att ordna 
signalprioritering i samband med att man anlägger busskörfält, men påpekar också att busskörfält är en 
förutsättning för att kunna ha signalprioritering, inte tvärtom. Därav är signalprioritering inte en 
förutsättning för att införa busskörfält. Adelsköld (2020) som ger kriteriet en 4:a resonerar kring att det 
är väldigt effektivt att ha signalprioritering, men att det inte alltid är just den signalåtgärden som är 
lösningen. Det kan räcka med att tänka på hur gröntiderna fördelas. Sammantaget blir betyget en fyra 
då det är viktigt, men inte avgörande. Sedin (2020) ser det som mycket viktigt att det finns 
signalprioritering i innerstaden och graderar kriteriet med betyg 4. 

Det sista kriteriet om kollektivtrafikandel, är det mycket spridda åsikter om. Betygsspannet på detta 
kriterium varierar från 1 till 5. Sedin (2020) och Lokka Hollander (2020) är överens om att det har 
betydelse eftersom man vill öka kollektivtrafikandelen. Gibrand (2020) däremot anser att 
kollektivtrafikandelen inte spelar någon roll då det oavsett kollektivtrafikandel är viktigt att ha god 
framkomlighet på gator med mycket busstrafik.  

Det kriterium som har fått lägst snittbetyg är Kriterium 25 om volym av svängande bussar i 
busskörfältet. Som tidigare nämnt så tycker Trafikförvaltningen att man inte uppnår tillräckligt höga 
volymer av bussar i busskörfältet för att det ska spela någon roll (Anonym intervjuperson, 2020; Sedin, 
2020). Gibrand (2020) håller med om att det är oviktigt och säger att det aldrig är något hon ens har 
tänkt på. Lokka Hollander (2020) ger ett lågt betyg men menar också att bussarna möjligtvis kan störa 
varandra.  
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Den aktör som ger högst betyg (3 av 5) är Keolis. Adelsköld (2020) säger att svängande fordon kan ha 
betydelse för korsningslösningarna i samband med busskörfält och tror inte att kriteriet är oviktigt. Hon 
anser sig dock ha bristande expertis inom området och vet därför inte huruvida en hög volym svängande 
bussar skulle tala för eller emot ett busskörfältinförande.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att intervjupersonerna hade skilda åsikter om många kriterier, 
vilket skulle kunna förklaras av att de representerar olika aktörer med olika ansvar och mål. 

5.3.6 Utsållade kriterier 
Av de 32 kriterier som graderades av intervjupersonerna var det 6 kriterier som sållades bort. Alla dessa 
kriterier fick alltså ett sammanvägt genomsnittsbetyg under 3. Tabell 4 visar dessa kriterier och deras 
sammanvägda betyg. Kriterium 5 och 7 om antal målpunkter och jobb som kan nås genom att använda 
busskörfältet ansågs inte vara relevanta, då de som Adelsköld (2020) tidigare poängterat inte behöver 
relatera till just busskörfältsfrågan, utan rör busstrafik i allmänhet. Sedin (2020) lägger även till att det 
inte är en relevant fråga just i innerstaden. 

Angående antal parkeringsplatser som behöver avlägsnas är det endast Lokka Hollander som ger 
kriteriet ett högt betyg, i övrigt är det genomgående låga betyg. 

Volym av svängande bussar i busskörfältet och antal högersvängande fordon i intilliggande 
körfält faller även de bort. Det finns dock två kriterier kvar gällande svängande fordon vid korsning 
som inte sållas bort, så dessa två utsållade kriterier är de som är minst relevanta av de fyra som 
presenterades för intervjupersonerna.  

Kollektivtrafikandel går inte heller vidare till nästa steg i studien. Majoriteten av intervjupersonerna 
tycker inte att det kriteriet är relevant att beakta på denna skala. 
 

5.4 Resultat av enkätstudie 
I enkätstudien fick 17 personer från Stockholms stad, Trafikförvaltningen, Keolis, KTH och olika 
konsultföretag göra en gradering där en skala med heltal från 1 till 7 användes. Uppgiften var att bedöma 
hur viktigt varje individuellt kriterium är att ta hänsyn till när beslut om busskörfältsimplementering ska 
tas. I Tabell 5 visas en förkortad version av resultaten där endast det beräknade betygsgenomsnittet 
visas, inte de svarandes inbördes gradering. Se Bilaga B för den fullständiga versionen.  
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               Tabell 5. Enkätresultat. Kriterier och sammanvägt genomsnittsbetyg. Huvudkriterierna visas i grönt. 

 

 

Nr. Kriterium Genomsnitt

1. Problembild innan implementering 6,4

1.1 Det ska råda betydande trängselproblem för bussarna

1.2 Bussarna ska ha bristfällig pålitlighet och regularitet

2. Bussfrekvens innan implementering 5,5

2.1 Bussfrekvens på gatan (bussar/h)

2.2 Flera busslinjer går på samma gata och kommer kunna nyttja busskörfältet

3. Medelhastighet för bussarna innan implementering 5,6

3.1 Medelhastighet för bussarna på vägen över dygnet (km/h)

3.2 Medelhastighet för bussarna på vägen vid rusningstid (km/h)

4. Vägbelastningen ska vara tillräckligt låg innan implementering 3,8

4.1 Belastningsgrad på vägen

4.2 Belastningsgrad för de körfält som kommer att förbi bilkörfält

5. Andel busspassagerare i Stockholms innerstad som inte har möjlighet att köra bil 3,8

6.
Antal direktanslutningar mellan kollektivtrafik med hög kapacitet och busslinjerna som 
trafikerar vägen 

5,1

7. Implementering av busskörfält stöds av offentligheten 4,2

8. Busskörfältet ska kunna bidra med tillräcklig passagerarkapacitet 5,3

8.1 Antal passagerare bussarna transporterar per timme (personer/h)

8.2 Antal passagerare bussarna kommer kunna transportera per timme (personer/h)

8.3 Antal passagerare bussarna transporterar i jämförelse med personbilar (personer/h)

8.4
Antal passagerare bussarna i busskörfältet kommer kunna transportera i jämförelse med 
ett intilligande bilkörfält (personer/h)

9. Det ska finnas tillräckligt körbaneutrymme för busskörfältet (3,5 m) 6,5

10. Korsningar ska utformas så att bussen prioriteras 5,5

10.1
Det ska vara möjligt att anlägga busskörfältet så att det fortsätter igenom korsning 
och/eller övergångsställe

10.2 Det ska vara möjligt att ge busskörfältet signalprioritering

11. Det ska vara möjligt att avlägsna alternativt omlokalisera parkering och angöring 5,5

11.1 Det ska vara möjligt att avlägsna befintliga parkeringsplatser

11.2 Det ska vara möjligt att säkerställa angöringsbehov till berörda fastigheter

12.
Busskörfältet ska kunna anläggas så att trafiksäkerheten inte försämras efter 
implementering

6,2

13. Implementering av busskörfält ska ge tillräcklig förbättring 6,1

13.1 Hur mycket bättre pålitligheten och regulariteten kommer bli

13.2 Hur stora tidsbesparingar busskörfältet kommer ge

13.3 Hur stor överflyttningen blir från bil till buss efter implementering

13.4 Förseningarna på vägen ska minska även om biltrafikens förseningar ökar

14. Biltrafiken ska ges ett tillräckligt antal körfält efter implementering 4,4

14.1 Antal körfält på vägen innan implementering

14.2 Återstående antal körfält på vägen efter implementering

14.3 Biltrafiken kan försörjas av alternativa körvägar om behovet inte kan tillgodoses på vägen

15. Antal svängande fordon vid korsningen efter implementering 4,8

15.1 Antal svängande fordon i busskörfältet

15.2 Antal högersvängande fordon vid korsningen totalt sett
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Tabell 5 visar att det högsta beräknade genomsnittet ligger på 6,5 medan det lägsta beräknade 
genomsnittet ligger på 3,8.  

I detta stadie av studien är 3,8 ett lågt betyg. Som nämnt i metoden så innebär ett betyg på 4 att den 
svarande ställer sig neutralt till kriteriet, så ett betyg under 4 innebär därför att kriteriet anses vara 
oviktigt. Det är två kriterier som får ett genomsnittsbetyg på 3,8; vägbelastningen ska vara tillräckligt 
låg innan implementering och andel busspassagerare i Stockholms innerstad som inte har 
möjlighet att köra bil. Att det förstnämnda kriteriet får ett lågt betyg kan tolkas som att det inte är 
bilens förhållanden och förutsättningar som ska vara dimensionerande. Att det sistnämna kriteriet får ett 
lågt betyg kan motiveras på samma sätt som tidigare, det är inte viktigt på denna skala. Busskörfält är 
inte lika relaterat till social hållbarhet som förekomst av busslinjer är. 

De kriterier som får betyg över 6 är problembild innan implementering, det ska finnas tillräckligt 
körbaneutrymme för busskörfältet (3,5 m), busskörfältet ska kunna anläggas så att 
trafiksäkerheten inte försämras efter implementering och implementering av busskörfält ska ge 
tillräcklig förbättring.  

Det konstateras även när de olika intervjugrupperna (Keolis, Stockholms stad, Trafikförvaltningen, 
konsulter och forskare på KTH) studeras var för sig och i jämförelse med varandra att olika grupper har 
olika benägenhet att ge höga betyg. Enkätpersonerna från Trafikförvaltningen och Stockholms Stad ger 
högst genomsnittsbetyg, medan Keolis ger lägst betyg. Detta ses på deras betygssumma, som är 
poängsumman beräknad på genomsnittsbetyget för varje grupp separat. Enkätpersonerna från KTH och 
olika konsultföretag har nästan samma poängsumma (det skiljer 0,25). Det är även dessa enkätpersoner 
som ligger närmst den totala genomsnittliga poängsumman.  

När betygssnittet för de personer som deltog både i intervjuer och i enkäten studeras separat så dras 
slutsatsen att deras snitt är mycket likt totalen. Den största skillnaden i genomsnitt per kriterium är 0,7. 
Detta innebär att intervjupersonernas svar inte har påverkat det totala genomsnittet märkbart åt något 
håll.  

Det observeras även att enkätpersonerna använder olika betygsspann. Vissa enkätpersoner använder ett 
betygsspann på 1 till 7 medan andra använder ett betygsspann på 5 till 7. De flesta av de svarande 
använder betygsspannet 4 till 7 och tycker alltså att alla kriterier är viktiga, eller varken viktiga eller 
oviktiga. Se Bilaga B för fördelning av betygsspann.  

Vissa enkätpersoner skriver kommentarer i samband med graderingen. Vid det första kriteriet om 
problembild innan implementering är det två enkätpersoner som kommenterar att det är bra att införa 
busskörfält innan trängseln kommer också, det behöver inte vara en förutsättning att det finns en 
problembild där. Att säkra upp god framkomlighet innan problem uppstår kan även det berättiga 
busskörfält. Trots detta ger de kriteriet högt betyg. 

Det konstaterades även av några intervjupersoner att det var svårt att göra en avvägning då vissa 
delkriterier ansågs vara oviktiga och andra viktiga. Detta är en konsekvens som kan väntas av att 
kriterierna konstruerades på detta sätt. 

Av de 15 kriterier som graderats i enkätstudien väljs de kriterier som har fått högst genomsnittsbetyg ut. 
Dessa 10 kriterier är de som är viktigast att ta hänsyn till vid implementering av busskörfält. Tabell 6 
visar dessa kriterier.  
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                 Tabell 6. Slutgiltiga kriterier med delkriterier efter utsållning. Huvudkriterier visas i grönt. 

 

De kriterier som faller bort är till att börja med de kriterier om belastningsgrad och andel busspassagerare 
utan möjlighet att köra bil som fick 3,8 i genomsnittsbetyg. Om busskörfältsimplementering stöds av 
offentligheten eller ej ses inte heller som ett av de viktigaste kriterierna. Övriga kriterier som inte går 
vidare till den slutgiltiga listan är kriterierna som berör svängande fordon vid korsning och antal körfält 
som ges till bilen. Då samtliga kriterier som rör bilens prioritering och framfart exkluderas är det tydligt 
att det inte är bilen som prioriteras i Stockholms aktörers ögon. Att acceptansen från offentligheten inte 
heller ses som ett av de viktigaste kriterierna kan bero på att Stockholm har en hög kollektivtrafikandel 
och därmed relativt hög acceptans, men också att individers acceptans inte ska få stoppa ett införande. 

Enkätperson K4 (2020), som arbetar som konsult, skriver en kommentar som lyder ”Att det på förhand 
finns individer som har en åsikt kring införandet av busskörfält får inte utgöra ett hinder för 
samhällsviktiga åtgärder så som busskörfält införs. Om det finns en opinion mot busskörfält behöver 
den bearbetas, däremot ej hindra införandet.”. 

Nr. Kriterium Genomsnitt

1. Problembild innan implementering 6,4

1.1 Det ska råda betydande trängselproblem för bussarna

1.2 Bussarna ska ha bristfällig pålitlighet och regularitet

2. Bussfrekvens innan implementering 5,5

2.1 Bussfrekvens på gatan (bussar/h)

2.2 Flera busslinjer går på samma gata och kommer kunna nyttja busskörfältet

3. Medelhastighet för bussarna innan implementering 5,6

3.1 Medelhastighet för bussarna på vägen över dygnet (km/h)

3.2 Medelhastighet för bussarna på vägen vid rusningstid (km/h)

6.
Antal direktanslutningar mellan kollektivtrafik med hög kapacitet och busslinjerna som 
trafikerar vägen 

5,1

8. Busskörfältet ska kunna bidra med tillräcklig passagerarkapacitet 5,3

8.1 Antal passagerare bussarna transporterar per timme (personer/h)

8.2 Antal passagerare bussarna kommer kunna transportera per timme (personer/h)

8.3 Antal passagerare bussarna transporterar i jämförelse med personbilar (personer/h)

8.4
Antal passagerare bussarna i busskörfältet kommer kunna transportera i jämförelse 
med ett intilligande bilkörfält (personer/h)

9. Det ska finnas tillräckligt körbaneutrymme för busskörfältet (3,5 m) 6,5

10. Korsningar ska utformas så att bussen prioriteras 5,5

10.1
Det ska vara möjligt att anlägga busskörfältet så att det fortsätter igenom korsning 
och/eller övergångsställe

10.2 Det ska vara möjligt att ge busskörfältet signalprioritering

11. Det ska vara möjligt att avlägsna alternativt omlokalisera parkering och angöring 5,5

11.1 Det ska vara möjligt att avlägsna befintliga parkeringsplatser

11.2 Det ska vara möjligt att säkerställa angöringsbehov till berörda fastigheter

12.
Busskörfältet ska kunna anläggas så att trafiksäkerheten inte försämras efter 
implementering

6,2

13. Implementering av busskörfält ska ge tillräcklig förbättring 6,1

13.1 Hur mycket bättre pålitligheten och regulariteten kommer bli

13.2 Hur stora tidsbesparingar busskörfältet kommer ge

13.3 Hur stor överflyttningen blir från bil till buss efter implementering

13.4 Förseningarna på vägen ska minska även om biltrafikens förseningar ökar
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras den metod som har använts i studien och de implikationer resultatet har. Dessa 
delar diskuteras i två separata avsnitt. 

6.1 Metoddiskussion 
Metoden i denna studie har i hög grad påverkats av den rådande Coronapandemin våren 2020. Metoden 
behövde anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma i så hög 
utsträckning som möjligt (Folkhälsomyndigheten, 2020) och KTH:s tillfälliga nedstängning på grund 
av regeringens beslut om att stänga ned alla universitet och högskolor i landet (Mossige-Norheim & 
Nordenskiöld, 2020). På grund av detta kunde inga fältstudier eller simuleringar göras, vilket var planen 
initialt. Fältstudierna hade bidragit med data om var problem längs olika busslinjer förekommer och 
vilka faktorer som påverkar förseningar, medan simuleringarna hade bidragit med specifika värden och 
siffror för Stockholms innerstad för varje kriterium och därför varit en mer anpassad guide för 
Stockholms innerstad. Detta steg fick uteslutas helt och hållet och skulle kunna undersökas i vidare 
studier. Studien har istället fått en mer kvalitativ inriktning.  

I litteraturstudien tas kriterierna från litteraturen ur sin kontext och de förlorar därmed viss information. 
Det kan vara så att kriterierna förenklas för mycket eller formuleras felaktigt. De kriterier som extraheras 
från litteraturen blir också författarens egen tolkning i viss mån. Därför är det dessa tolkningar som 
intervjupersonerna sedan får gradera. Problematiken i att kriterierna tas ifrån sin kontext elimineras dock 
redan i intervjustadiet eftersom intervjupersonerna bedömer kriterierna efter en Stockholmskontext. 

I många fall var det mycket svårt att tolka exakt vad författarna till vissa studier syftade på när de nämnde 
kriterier, exempelvis huruvida kriteriet syftade på läget innan eller efter implementering. I många fall 
saknades det också information om vad exakt kriteriet syftade på och i dessa fall gjordes en tolkning. 
Då dessa tolkningar kan ha gjorts på ett felaktigt sätt, kan detta ha påverkat resultatet. 

Majoriteten av studierna som låg till grund för arbetet och togs upp i litteraturstudien studerade andra 
länder än Sverige. Detta kan innebära att dessa kriterier bygger på problem som inte finns i Sverige i 
samma utsträckning. Exempelvis driver Sverige en mer progressiv miljöpolitik än andra länder 
(Environmental Performance Index, 2020) och har generellt en hög acceptans för klimatsmarta åtgärder, 
och kanske därför inte har problem med låg kollektivtrafikandel eller låg acceptans av folket då 
bussprioriterande åtgärder ska införas. Kanske saknas kriterier som är relevanta i en Stockholms-kontext 
i listan på kriterier, då dessa inte har hittats i den begränsade mängd svensk litteratur som rör busskörfält. 

Att använda kvalitativa intervjuer är ett effektivt sätt att få djupare förståelse för ämnet, men samtidigt 
finns det en viss problematik i att några få personer spelar en så viktig roll i det första urvalet av kriterier. 
Att så få personer har så stor påverkan på utfallet i studien är problematiskt då de åsikter som presenteras 
är subjektiva. Även om intervjupersonerna har mycket kunskap inom ämnet och därför är kvalificerade 
att göra graderingar så går det inte att frånkoppla den objektiva kunskapen från de subjektiva åsikterna 
helt och hållet. Resultatet kan alltså inte ses som frånskilt intervjupersonerna och författarens tolkning 
av dessa intervjuer. Hur stor påverkan detta har haft på resultatet är svårt att bedöma. Om andra 
intervjupersoner hade valts ut hade även resultaten sett annorlunda ut, i vilken utsträckning och på vilket 
sätt är dock omöjligt att säga.  
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Att endast trafikplanerare intervjuades innebär både att de personer som har störst expertis inom ämnet 
fick bidra med sin kunskap, men kan även innebära att det sammantagna perspektivet blir homogent och 
ensidigt. Resonemanget var att de personer som har mest sakkunskap skulle intervjuas först då de har 
tillräcklig erfarenhet och kunskap för att bidra med nya lärdomar till arbetet och bidra med värdefulla 
åsikter om varje individuellt kriterium, men att i ett senare skede finns inte längre det behovet. Då var 
det istället viktigt att bredda perspektivet och skapa en mer kvantitativ bedömning.  

Samtliga intervjupersoner har fått samma instruktioner vid graderingen och använt samma skala. Men 
eftersom alla individer har olika associationsmönster och olika benägenhet att sätta höga och låga betyg 
så kan ett betyg på exempelvis 3 betyda olika saker för olika personer. Det var tydligt att vissa var mer 
benägna att sätta höga betyg än andra och att intervjupersonernas betygsspann varierade. Det förekom 
även vid vissa tillfällen att intervjupersoner satte ett högt betyg trots att de inte verkade anse att kriteriet 
var viktigt, eller inte hade expertis inom just det ämnesområde de satte betyg på i vissa fall. Det är även 
möjligt att intervjupersonerna tolkade kriterier på ett annat sätt än det var avsett och att deras tolkningar 
skiljde sig åt. Att olika intervjupersoner skiljer sig åt i sina tolkningar av uppgiften är något som man 
måste räkna med när en betygsskala används och kan inte hjälpas, men bör noteras. 

Intervjupersonernas tankeprocess kan ha påverkats av den ordning kriterierna presenterades i, och därav 
deras gradering. Exempelvis kan tre liknande kriterier efter varandra göra så att intervjupersonen svarar 
mer korrekt på det sista av dessa tre kriterier för att deras tankeprocess gällande det ämnet har satts igång 
när de diskuterat de första två kriterierna inom samma ämnesområde. Även platsen intervjuerna skedde 
på kan ha påverkat intervjupersonernas tankeprocess och därmed resultaten. Majoriteten av intervjuerna 
skedde över nätet, men inte alla. Det är möjligt att de intervjuer som skedde via nätet påverkades av det 
faktum att det inte skedde någon personlig kontakt och att dessa personer förstod kriterierna sämre eller 
inte hade en lika inspirerande miljö att vistas i under intervjun. 

För att välja ut de viktigaste kriterierna att ta hänsyn till vid busskörfältsimplementering i Stockholms 
innerstad utfördes en enkätstudie. Den initiala tanken var att genom regressionsanalys undersöka vilka 
kriterier som har störst samband med ett lyckat busskörfältsinförande, men då kriterierna var av en 
karaktär som inte gick att kvantifiera på ett sådant sätt att regressionsanalys kunde utföras, och den 
beroende variabeln var svår att identifiera, valdes istället en enkätstudie. 

En alternativ metod, eller ytterligare metod, hade varit att genomföra en workshop med samma personer 
som deltog i enkätstudien, i vilken deltagarna hade fått möjligheten att både gradera och diskutera 
kriterierna och därmed bidra med sina insikter och sin expertis inom ämnet busskörfältsimplementering. 
Detta hade varit fördelaktigt då mer information hade kunnat fås från workshopen än genom enkäten. 
Detta var dock inte möjligt att genomföra på grund av Coronapandemin eftersom det inte var möjligt att 
samla dessa personer, eller ett större urval av dem, vid ett specifikt tillfälle. Att utföra en workshop över 
internet medför svårigheter och det är svårt att samla så många personer med uppbokade scheman utan 
att ha en lång framförhållning.  

Enkäten skickades ut till personer med olika befattning på Trafikförvaltningen, Stockholms stad, Keolis, 
KTH och olika konsultföretag för att få en bredd i svaren. Om en annan grupp människor hade valts 
eller någon av dessa grupper hade valts bort hade resultaten blivit annorlunda. Därmed har valet av 
enkätpersoner påverkat utfallet av enkätstudien. Det finns dock ett begränsat antal personer som verkar 
inom Stockholmsområdet och har expertis inom busskörfält, därför fanns det inte så många alternativ 
gällande enkätpersoner att tillfråga. 
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När enkätpersonerna skulle göra sin bedömning krävdes det av dem att de skulle göra en 
helhetsbedömning, inräknat både huvudkriterium och eventuella delkriterier. Av denna anledning 
behövde vissa avvägningar göras. Om vissa delkriterier sågs som irrelevanta och andra som mycket 
viktiga så behövde en sammanvägd bedömning göras vilket i det beskrivna fallet skulle ge ett medelhögt 
betyg. Implikationen av detta är att den ihopslagning som gjorts i allra högsta grad har påverkat hur höga 
poäng kriterierna har fått, och därmed vilka kriterier som sedan väljs ut som de viktigaste. Om kriterierna 
hade slagits ihop på andra sätt hade också resultaten sett annorlunda ut. 

Det var tydligt under enkätsvarsinsamlingen att vissa personer hade missuppfattat instruktionerna eller 
inte läst instruktionerna ordentligt, då det förekom flera fel som behövde rättas till. Detta skulle kunna 
innebära att dessa personer inte heller har läst kriterierna ordentligt när de har gjort graderingen. Om så 
är fallet så betyder det att de graderingar som gjorts av dessa personer är mindre pålitliga. Om, eller i 
vilken grad detta har påverkat resultatet, är svårt att bedöma.  

Metoden har påverkats av att författaren hade begränsad kunskap i de tidiga skedena av studien och inte 
har arbetat med dessa frågor i professionella sammanhang. Om så hade varit fallet hade kanske andra 
val gjorts och andra beslut tagits, exempelvis annorlunda tolkningar och formuleringar av kriterier. 

Den metodik som har använts i studien kan med fördel användas i liknande studier med syfte att 
undersöka andra bussprioriterande åtgärder och även åtgärder inom andra forskningsområden. Då flera 
olika aktörer samarbetar i en beslutsprocess finns det en fördel i att undersöka och jämföra dessa på ett 
enkelt sätt och använda deras kunskap och synpunkter som grund i studien.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att Stockholms aktörer värderar faktorer som rör bussens förhållanden innan 
implementering, hur viktig busslinjen är (mätt i passagerarantal och anslutningar till annan 
kollektivtrafik), plats i gatuutrymmet, trafiksäkerhet och den förväntade förbättringen busskörfältet 
kommer ge. De kriterier som i resultatet presenteras som de viktigaste att ta hänsyn till vid 
busskörfältsimplementering är dock inte de enda viktiga kriterierna, utan just de viktigaste. Därför ska 
resultatet inte tolkas som att andra kriterier inte har betydelse. Andra kriterier som har presenterats i 
studien, och ytterligare kriterier därtill, kan också påverka hur lyckat ett busskörfältsinförande blir.  

Med det sagt kan resultatet tolkas som att om dessa slutgiltiga kriterier inte beaktas då beslut ska tas om 
införande av busskörfält, så kan det innebära att de positiva effekterna av busskörfältsimplementeringen 
inte blir lika stora som väntat. Det kan dock finnas fall då ett eller flera kriterier på listan inte är relevanta. 
Ett exempel på ett sådant kriterium är att det ska vara möjligt att avlägsna alternativt omlokalisera 
parkering och angöring. Eftersom det inte är säkert huruvida kriterierna i enkätstudien har graderats efter 
hur ofta de är relevanta så innebär det att vissa av de kriterier som står på den slutgiltiga listan inte alltid 
är relevanta. Om dessa kriterier hade bedömts vara mindre viktiga för att de inte alltid är relevanta och 
därmed fått lägre betyg, så hade istället andra kriterier hamnat på den slutgiltiga listan. Huruvida detta 
är positivt eller inte går att diskutera. Ett alternativ hade varit att skapa en funktion som prioriterar dessa 
kriterier lägre än andra kriterier som alltid är relevanta. 

Det är inte lämpligt att säga att något kriterium är viktigare än ett annat i den slutgiltiga listan på kriterier, 
då det är många faktorer som tillsammans påverkar hur lyckat ett busskörfältsinförande blir. Därför 
måste ett holistiskt perspektiv bibehållas i beslutsprocessen. Att isolera enstaka kriterier och därmed 
frångå detta perspektiv kan leda till felaktiga slutsatser. Detta betyder dock inte att alla kriterier är lika 
viktiga, utan endast att en rangordning av kriterierna inte bidrar med någon relevant information i detta 
sammanhang. 
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De kriterier som presenteras i studien gäller för Stockholms innerstad och kan inte nödvändigtvis 
appliceras i andra städer. Varje geografisk plats har sina egna förutsättningar. Exempelvis kan det sociala 
hållbarhets- och rättviseperspektivet ha större betydelse i städer som inte har de socio-ekonomiska 
förutsättningarna och homogeniteten som Stockholms innerstad har. De kriterier som presenteras kan 
vara tillämpbara i andra städer också, men de kan inte kopieras rakt av och ses som allmängiltiga 
kriterier, utan huruvida kriterierna går att använda i andra städer måste undersökas från fall till fall. Dock 
är det inget kriterium i den slutgiltiga listan som verkar vara specifikt för Stockholm, och därmed kan 
studien ses som någorlunda universell.  

För att få ett lyckat resultat vid busskörfältsimplementering är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv. 
Varje geografisk plats har sina kontextuella förutsättningar och kan påverkas av olika faktorer. De 
nämnda kriterierna bör fortfarande beaktas, men de kan inte ses som ett facit. Vilka mål som finns med 
implementeringen påverkar också vilka kriterier som är relevanta och inte.  

Det är även viktigt att notera att bäst effekt av busskörfält uppnås då busskörfältsinförande kombineras 
med andra bussprioriterande åtgärder. Signalprioritering är ett exempel på en åtgärd som i kombination 
med busskörfält kan ge goda effekter. Om målet med busskörfältsimplementering är att skapa ökad 
framkomlighet för bussen kan denna effekt alltså förstärkas genom att kombinera olika åtgärder, 
däribland busskörfält. Det är också möjligt att andra resultat hade erhållits om frågan hade undersökts i 
en större skala, alltså genom att flera framkomlighetsåtgärder för en hel busslinje hade undersökts. 

Både intervju- och enkätstudien visar på att det råder meningsskiljaktigheter kring vilka kriterier som är 
viktiga att ta hänsyn till vid busskörfältsimplementering, då många kriterier har fått mycket spridda 
betyg. Detta visar på behovet av ökad stringens i beslutsprocessen och styrker därför rapportens syfte. 
Då de aktörer som deltagit i studien ofta samarbetar i dessa frågor kan det skapa problem att deras åsikter 
inte stämmer överens. Dock kan resultatet av denna studie hjälpa dessa aktörer att förstå varandra i och 
med att det är en sammanställning av deras åsikter och synpunkter.  

Det kan dock finnas en problematik i att ingen har det yttersta ansvaret i att introducera och tillämpa 
resultaten av denna studie i beslutsprocessen. De involverade aktörerna har sin egen inarbetade rutin 
och kanske anser att steget till att byta process är för mödosamt eller att deras nuvarande rutin är bättre. 
Det kan därmed medföra att resultaten från denna studie inte används i praktiken.  

Denna studie har hittat de viktigaste kriterierna att beakta vid busskörfältsimplementering, men inga 
specificeringar angående gränsvärden eller intervall för specifika kriterier har undersökts. Det innebär 
att det för varje specifikt projekt måste bedömas vad som menas med exempelvis ”tillräcklig förbättring 
efter implementering” och att det därmed finns en viss tolkningsfrihet. Om det är möjligt att hitta sådana 
värden kan det innebära att det inte längre ges någon tolkningsfrihet utan att den mall som finns ska 
följas. Detta kan vara bra i det hänseende att planeringsprocessen påskyndas då det inte finns rum för 
diskussion, utan att listan på kriterier blir en checklista som snabbt kan bockas av.  

Det kan dock vara fallet att det inte är möjligt att hitta specifika gränsvärden eftersom kriterierna är 
väldigt bundna till sitt sammanhang och målen som finns med implementeringen. Om målet är att stärka 
bussens identitet som ett prioriterat trafikslag så kanske det inte är så viktigt hur stora tidsbesparingarna 
blir. Genom att kriterierna är öppna för tolkning blir det enklare att prioritera bussen utan att kräva stora 
förbättringar. Detta kan i sig verka positivt för ökad bussimplementering, vilket är den politiska viljan. 
Det skulle därmed vara ett argument för att gränsvärden inte behöver hittas, utan att det är en fördel med 
öppna kriterier. 

 



42 
  

En fördel med denna studie är att den på ett lättöverskådligt sätt presenterar faktorer som bör tas till 
hänsyn vid busskörfältsimplementering. Studien riktar sig mot transportplanerare i första hand men kan 
med fördel läsas av samhällsplanerare och översiktsplanerare också så att de i sitt planeringsarbete kan 
jobba mot att det ska vara lätt att prioritera kollektivtrafiken. Även om studien har varit detaljorienterad 
och undersökt en mycket specifik åtgärd, så innebär det inte att den inte påverkar samhället på en större 
skala. För att skapa ett hållbart samhälle krävs ett hållbart transportsystem, och bussprioriterande 
åtgärder som denna kan ha stor effekt på systemet i sin helhet.  

Faktorer som ses som mindre viktiga av intervju- och enkätpersonerna är framförallt de som berör bilens 
framfart. Detta tyder på att den allmänna uppfattningen bland Stockholms aktörer är att bussen kan 
prioriteras på bekostnad av bilen och att bilens förutsättningar inte ska få hindra för ett 
busskörfältsinförande. Andra länder förefaller ha en annan syn, något som kan utläsas ur tidigare studier. 
I den litteratur som de ursprungliga kriterierna extraherades ur är bilen i centrum. Detta märks 
framförallt på att många rapporter tar upp kriterier som berör trafikförhållanden och förespråkar 
begränsningar som säger att försämringen för bilarna efter implementeringen inte ska vara för stor och 
liknande.  

Trots att Stockholms aktörer är under uppfattningen att bilens framfart inte ska få förhindra 
busskörfältsinförande så är det svårt att implementera busskörfält idag eftersom man är rädd att försämra 
framkomligheten för bilen. Om Stockholm aktörer använder kriterierna från denna rapport som en 
gemensam arbetsmall kan det bidra till att samhället går i en mer hållbar riktning och att miljömålen 
nås, då de underlättar busskörfältsimplementering. Det finns även forskning som visar att oron över att 
det ska uppstå stora förseningar för personbilarna för att ett körfält försvinner inte är befogad. Biltrafiken 
anpassar sig efter det utrymme som finns. Om det inte finns tillräcklig plats på en väg väljer bilisterna 
andra vägar eller väljer andra färdsätt (Kenworthy, 2012). Detta talar också för argumentet om att 
busskörfältsimplementering inte ska hämmas av biltrafiken. 
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7. Slutsats 
Studiens resultat visar att problematiken med att det inte finns någon gemensam arbetsmall faktiskt är 
aktuell och relevant. För att angripa denna problematik och skapa ökad stringens i beslutsfattandet 
sammanställde denna studie kriterier att utgå ifrån i processen. Detta gjordes genom en iterativ process 
som innefattade litteratur-, intervju- och enkätstudier. De kriterier som visas i Tabell 7 är de som är 
viktigast att ta hänsyn till då busskörfält ska implementeras i Stockholms innerstad. För att se vilka 
delkriterier som ingår i dessa, se Tabell 6. Kriterierna presenteras utan inbördes ordning. 

Tabell 7. Slutgiltiga huvudkriterier. 

 

De 10 slutgiltiga kriterierna ska inte ses som ett facit, utan som ett beslutsunderlag som kan förenkla 
och skapa ökad stringens i beslutsprocessen. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv när dessa beslut 
tas, därför rekommenderas kriterierna att användas endast som stöd. Kriterierna har ingen inbördes 
ordning och bör heller inte rangordnas efter betygen de fick i enkätstudien. Detta då 
busskörfältsimplementering är en för komplex fråga för denna sorts förenklingar. 

I jämförelse med de kriterier som nämns i tidigare studier, se Tabell 3, är dessa kriterier mindre 
anpassade efter bilens framkomlighet. Inga kriterier rörande bilens förhållanden inkluderas i den 
slutgiltiga listan på kriterier. Detta tolkas som att aktörerna i Stockholm vill driva en mer progressiv 
miljöpolitik än de städer där tidigare studier har utförts. En miljöpolitik där det inte ska gå att stoppa 
bussprioriterande åtgärder för att bilen inte ges tillräckligt med utrymme efter implementering, eller att 
förhållanden för bilen inte blir gynnsamma. 

 

 

 

  

Nr. Kriterium
1. Problembild innan implementering

2. Bussfrekvens innan implementering

3. Medelhastighet för bussarna innan implementering

4. Antal direktanslutningar mellan kollektivtrafik med hög kapacitet och busslinjerna som trafikerar vägen 

5. Busskörfältet ska kunna bidra med tillräcklig passagerarkapacitet

6. Det ska finnas tillräckligt körbaneutrymme för busskörfältet (3,5 m)

7. Korsningar ska utformas så att bussen prioriteras

8. Det ska vara möjligt att avlägsna alternativt omlokalisera parkering och angöring

9. Busskörfältet ska kunna anläggas så att trafiksäkerheten inte försämras efter implementering

10. Implementering av busskörfält ska ge tillräcklig förbättring
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8. Vidare forskning 
Denna studie har hittat de viktigaste kriterierna att ta hänsyn till vid busskörfältsimplementering i 
Stockholms innerstad. I detta avsnitt föreslås vidare forskning som med denna studie som grund kan 
bidra till mer kunskap inom ämnet. 

Ett urval av de kriterier som hittades i litteraturstudien gjordes för att anpassa kriterierna efter arbetets 
syfte. I vidare studier kan de kriterier som exkluderats i denna studie undersökas vidare i en kontext där 
det är möjligt att de passar.  

För att undersöka om det är möjligt att hitta gränsvärden eller intervall för specifika kriterier föreslås 
simuleringar på mikronivå. På det sättet kan det specificeras vad exakt ”tillräcklig förbättring efter 
implementering” egentligen innebär. 

För att diskutera dessa kriterier vidare och bredda perspektivet föreslås en workshop med experter inom 
området busskörfält som representerar olika aktörer. Genom denna workshop kan kriterierna diskuteras 
vidare och genom nya insikter bidra till ökad förståelse och konsensus bland aktörerna.  

Den geografiska avgränsningen i denna studie har varit Stockholms innerstad. Som nämnt i diskussionen 
så är det inte säkert att de kriterier som har hittats är allmängiltiga och kan appliceras på andra städer. 
Därför är det en god i idé att med denna studie som grund undersöka vilka kriterier som är viktigast att 
ta hänsyn till i andra städer, i de fall där de skiljer sig åt. 
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Bilaga A – Enkätformulär 

 

 

Nr. Kriterier Gradering

1. Problembild innan implementering
1.1 Det ska råda betydande trängselproblem för bussarna
1.2 Bussarna ska ha bristfällig pålitlighet och regularitet

2. Bussfrekvens innan implementering
2.1 Bussfrekvens på gatan (bussar/h)
2.2 Flera busslinjer går på samma gata och kommer kunna nyttja busskörfältet

3. Medelhastighet för bussarna innan implementering
3.1 Medelhastighet för bussarna på vägen över dygnet (km/h)
3.2 Medelhastighet för bussarna på vägen vid rusningstid (km/h)

4. Vägbelastningen ska vara tillräckligt låg innan implementering
4.1 Belastningsgrad på vägen
4.2 Belastningsgrad för de körfält som kommer att förbi bilkörfält

5. Andel busspassagerare i Stockholms innerstad som inte har möjlighet att köra bil

6. Antal direktanslutningar mellan kollektivtrafik med hög kapacitet och busslinjerna som trafikerar vägen 

7. Implementering av busskörfält stöds av offentligheten 

8. Busskörfältet ska kunna bidra med tillräcklig passagerarkapacitet
8.1 Antal passagerare bussarna transporterar per timme (personer/h)
8.2 Antal passagerare bussarna kommer kunna transportera per timme (personer/h)
8.3 Antal passagerare bussarna transporterar i jämförelse med personbilar (personer/h)
8.4 Antal passagerare bussarna i busskörfältet kommer kunna transportera i jämförelse med ett intilligande bilkörfält (personer/h)

9. Det ska finnas tillräckligt körbaneutrymme för busskörfältet (3,5 m)

10. Korsningar ska utformas så att bussen prioriteras
10.1 Det ska vara möjligt att anlägga busskörfältet så att det fortsätter igenom korsning och/eller övergångsställe
10.2 Det ska vara möjligt att ge busskörfältet signalprioritering

11. Det ska vara möjligt att avlägsna alternativt omlokalisera parkering och angöring
11.1 Det ska vara möjligt att avlägsna befintliga parkeringsplatser
11.2 Det ska vara möjligt att säkerställa angöringsbehov till berörda fastigheter

12. Busskörfältet ska kunna anläggas så att trafiksäkerheten inte försämras efter implementering

13. Implementering av busskörfält ska ge tillräcklig förbättring
13.1 Hur mycket bättre pålitligheten och regulariteten kommer bli
13.2 Hur stora tidsbesparingar busskörfältet kommer ge
13.3 Hur stor överflyttningen blir från bil till buss efter implementering
13.4 Förseningarna på vägen ska minska även om biltrafikens förseningar ökar

14. Biltrafiken ska ges ett tillräckligt antal körfält efter implementering
14.1 Antal körfält på vägen innan implementering
14.2 Återstående antal körfält på vägen efter implementering
14.3 Biltrafiken kan försörjas av alternativa körvägar om behovet inte kan tillgodoses på vägen

15. Antal svängande fordon vid korsningen efter implementering
15.1 Antal svängande fordon i busskörfältet
15.2 Antal högersvängande fordon vid korsningen totalt sett
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Bilaga B – Resultat av enkätstudie 
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