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Sammanfattning
I denna kandidatuppsats utreds kollektivtrafik med fokus på dess utformning. 
Mer specifikt kommer hållplatsutformning undersökas, förklaras och 
diskuteras. Undersökningens syfte är att undersöka hur hållplatsers utformning 
kan bidra till att fler åker med buss när de reser inom staden. 

Ska kollektivtrafik bli en välanvänd transportform behöver den vara attraktiv 
för flera olika resenärsgrupper som efterfrågar många olika attribut. Restid, 
god tillgång på information, tillgänglighet, flexibilitet, tryggt och trafiksäkert 
samt komfort spelar samtliga in för att resenären ska uppleva att bussresan 
är attraktiv. Majoriteten av det som efterfrågas går att lösa med hjälp av 
hållplatsutformningen medan andra önskade attribut uppnås genom åtgärder 
på de delar som är mellan hållplatserna eller åtgärder som försämrar 
framkomligheten för andra transportformer. Den första delen av arbetet 
beskriver vad forskningen pekar på är av essens för att trafikhuvudmännen ska 
erbjuda resenärer god kollektivtrafik. Genom att studera Malmö stad och totalt 
fyra hållplatser längs två linjer har goda exempel och brister pekats ut. Detta 
för att förstå hur väl forskningen följs i en av våra större städer. Slutsatser som 
dragits i detta arbete är att kollektivtrafiken ska planeras för sällanresenärer 
och vad bra kollektivtrafik är, därigenom hur en bra hållplats ska utformas, 
beror till viss del på vem som ska resa. En busslinje som är snabb, men 
medför länge gångavstånd, är enligt yngre resenärer attraktivare än en som 
går långsammare, men har kortare gångavstånd. De linjer dit gångavstånden 
är korta ser äldre istället som attraktiva. Funktionsvarierade ställer högre krav 
på utformningen av hållplatser än andra resenärsgrupper. Det som kan sägas 
om alla resenärsgrupper är att de efterfrågar lättillgängliga och informativa 
hållplatser som det går att nå från startpunkten på ett enkelt vis. 

Till en bra busshållplats är det enkelt att ta sig. Det behöver finnas möjligheter 
för cyklister att parkera sina cyklar vilket medför att det måste finnas cykelställ. 
Busshållplatsen är tillgängliggjord genom att utformningen tillåter resenären 
enkelt att stiga på och av bussen. Detta görs genom att kantstödet är utformad 
för att bussen ska komma nära. Höjden är också av essens då bussens golv 
och perrongens höjd bör vara i samma nivå för att det ska vara enkelt att 
stiga in. På hållplatsen ska det finnas väderskydd och sittplatser. Information 
om vilka bussar som avgår från hållplatsen, samt vilka det går att byta till, 
bör ses som ett minimikrav för en bra hållplats. Realtidsinformation är också 
något som höjer informationsgivningen vilket bidrar till att resenären upplever 
kollektivtrafiken som attraktiv. 

Nyckelord: Kollektivtrafik, trafikplanering, busshållplats Malmö, buss, fysisk 
planering, stadsplanering. 



Innehållsförteckning

01

02

03

Inledning
1.1 Disposition        6
1.2 Bakgrund       6
1.3 Syfte        7
1.4 Frågeställningar      7
1.5 Empiri        8
1.6 Källkritik       8
1.7 Begrepp       9
1.8 Avgränsning       10
1.9  Teoretiskt perspektiv      11
1.10 Metod och tillvägagångsätt      12

Förutsättningar
2.1 Olika linjetyper      14
2.2 Olika hållplatstyper      15
2.3 Varför kollektivtrafik?      16
   2.3.1     Rörelseförutsättningar och jämställdhet   16
   2.3.2    Tillgänglighet      18
   2.3.3    Säkerhet och miljö      18
   2.3.4    Bussens i anspråkstagande av stadsrummet   19
2.4 Utmaningar        20
   2.4.1    Befintliga strukturer     20
   2.4.2    Bekvämlighet med andra resealternativ   21

Kännetecken för bra kollektivtrafik
3.1 Restid        23
3.2 Tillförlitlighet och information till resenärer   25
3.3 Flexibilitet och tillgänglighet      27
3.4 Trygghet och trafiksäkerhet     29
3.5 Komfort       30
3.6 Vad är en bra hållplats      31
3.7 I korthet       34



04
05

07
06

Fallstudie Malmö
4.1 Motivering till valda linjer och hållplatser   36
4.2 Busstrafik i Malmö     37
   4.2.1    Malmöexpressen      37
   4.2.2    Linje 5      39
 4.2.2.1 Rosengård     39
 4.2.2.2 Nobeltorget     40
   4.2.3    Linje 8      42
 4.2.3.1 Lindängsstigen    42
 4.2.3.2 Triangeln     43

Resultat
5.1 Bedömningsgrund     44
   5.1.1    Hållplatsutformning    44
   5.1.2    Möblering på hållplats    46
   5.1.3    Övrig utformning     48

Förbättringsförslag
6.1 Linje 5 – Rosengård     50
6.2 Linje 5 – Nobeltorget     51
6.3 Linje 8 – Lindängsstigen    52
6.4 Linje 8 – Triangeln     53

Diskussion och slutsats     54
 

8. Källförteckning      58

Bilaga 1  - Observationsschema    62



66

01

1.1 Disposition 
Arbetet är indelat i sju delar. Den första inledande delen fokuserar främst på 
hur forskningen kommer genomföras samt vilka utgångspunkter som använts 
för arbetet. Vidare följer två kapitel som behandlar kollektivtrafik med buss där 
möjligheter och utmaningar diskuteras. Därefter presenteras vad forskningen 
menar är av essens för att kollektivtrafik ska bli ett attraktivt resealternativ. I 
det efterföljande kapitlet, kapitel fyra, belyses Malmö, Malmöexpressen, linje 5 
och linje 8. I kapitel fem presenteras hur väl de totalt fyra hållplatserna, längs 
linje 5 och linje 8, följer vad forskningen förespråkar. I kapitel sex analyseras 
hållplatserna med utgång i vilka förbättringar som kan göras för att de ska nå 
upp till vad forskningen anser som det bästa. Som avslut på arbetet kommer 
ett kapitel med diskussion och slutsats.  

1.2 Bakgrund
Sedan 1950-talet och bilens intåg har personbil varit ett av de mest använda 
transportsätten i Sverige samt haft stor inverkan på samhällsplaneringen. I 
genomsnitt släpper en svensk årligen ut åtta ton koldioxid vilket är två ton mer 
än medelvärdet i världen (Klimatkontot, 2018). Genom att förändra dagens 
strukturer skulle våra utsläpp, som till stor del kommer från transporter, kunna 
minska. Många svenska kommuner har idag en intention att konvertera 
bilresenärer till mer miljövänliga transportformer, där buss är ett alternativ. År 
2014 satsades stora summor pengar för att göra om linje 5 i Malmö till en form 
av BRT-linje. Malmöexpressen, som koncept heter, har prioritet mot bilar i form 
av eget körfält och förtur i ljussignaler. Den första Malmöexpresslinjen planeras 
att bli kompletterad med ytterligare fyra linjer efter samma koncept. Nästa linje 
på tur som ska göras om är linje 8 som idag går mellan Hyllie och Lindängen 
via Malmö C. Denna linje är planeras att år 2021 stå klar för invigning (Malmö 
stad 2018). 

 Inledning
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Trafik är något som hela vårt samhälle är uppbyggt kring och en förutsättning 
för att städer överhuvudtaget ska finnas (Berntsson 2002:113). De mönster 
vi idag transporterar oss efter kommer i framtiden inte vara möjliga. Vid 
en befolkningsökning är det fler som ska röra sig på samma yta vilket 
inte kommer vara möjligt om alla väljer ytkrävande bilar. Vid en framtida 
befolkningsökning är en förutsättning att de stadsstrukturer och trafikvanor vi 
idag rör oss efter förändras för att det ska vara möjligt för alla att transportera 
sig dit de vill. Till följd av lägre tillgång till bil färdas fler kvinnor än män med 
kollektivtrafik. Kollektivtrafik bör därför även ses som en jämställdhetsfråga 
(Malmö stad Gatukontoret 2010:5). 

Om kollektivtrafiken förbättras öppnas nya möjligheter för både män 
och kvinnor att resa utan att förlita sig på biltillgång (Malmö stad 
Gatukontor 2010:3). Det finns följdaktligen många anledningar till att 
undersöka hur kollektivtrafiken kan bli attraktivare. Denna undersökning 
fokuserar på hållplatser och utformningen av dessa för att presentera hur 
kollektivtrafikanvändandet kan öka genom att skapa attraktivare hållplatser. 
Studien kommer genomföras i Malmö då de är i startgroparna för utbyggnaden 
av Malmöexpressen.

1.3 Syfte
Det övergripande syftet för detta arbete är att undersöka hur hållplatser 
ska utformas för att fler ska välja att åka kollektivt med buss inom staden. 
Uppsatsen ämnar att fastställa och samla, av forskning framtagna, incitament 
för att skapa bra kollektivtrafik samt bra hållplatslägen. Målsättningen är att 
genom belysning av brister och föredömligheter, längs busslinje 5 och 8, i 
Malmö stad kunna påvisa åtgärder och verktyg som kommuner kan använda 
sig av för att göra sina hållplatser och sin kollektivtrafik attraktivare för 
resenären. Förhoppningen finns att genom denna studie påvisa verktyg som 
ska bidra till att buss blir det självklara valet när personer ska förflytta sig. 

1.4 Frågeställningar
- Vilka argument finns för att uppmuntra användningen av kollektivtrafik?
- Vilka åtgärder kan vidtas för att öka användandet av kollektivtrafik?
- Hur väl följer de undersökta busshållplatser det forskningen förespråkar?
- Vilka förbättringar kan appliceras på de undersökta hållplatsernas utformning 
  enligt vad forskningen förespråkar? 
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1.5 Empiri
Denna undersökning och forskning kommer till största del utgå ifrån 
olika former av vetenskaplig litteratur, handböcker samt kommun- och 
myndighetsdokument. Boverket, K2, Trafikverket, VTI, diverse kommuner 
och myndigheter har under sedan år 2000 givit ut skrifter samt genomfört 
undersökningar och forskning rörande optimering av kollektivtrafik samt 
faktorer för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Genom att koppla denna 
undersökning till en given kommun ökar underlagsmaterialet i form av 
diverse plan- och strategidokument som visar hur kommuner arbetar med 
kollektivtrafik. Underlaget ska verka för att ge en översikt över vad forskningen 
menar är det essentiella för att skapa attraktiva och optimala busslinjer för 
ett ökat resande. Vidare kommer litteraturen användas för att undersöka och 
förklara Malmö stad och dess busslinjer. 

1.6 Källkritik
Källor som använts i dokumentet kan delas in i tre sorters informationskällor. 
Den första sorten är papper och dokument från myndigheter som Trafikverket, 
Naturverket och SKL. Utöver dessa dokument har även forskning använts. 
Den sista sortens informationskällor som har använts är från kommuner och 
intresseorganisationer.
 
Vid användning av forskning är det viktigt att både beställaren och 
rapportförfattaren är trovärdiga. Detta då trovärdighet skapas genom att ingen 
av de inblandade i dokumentets skapande får ha någon form av särintresse 
som kan innebära att den presenterade forskningen blir vinklad till deras favör. 
Den forskning som använts i detta arbete har hämtats från avhandlingar och 
rapporter. Forskningen kan hämtats från tidningar, rapporter och  avhandlingar. 
I sökandet av förtroliga utgivare av forskning har Summon använts samt 
Google scholar som båda är sökmotorer som sållar bort stora delar av de 
lågkvalitativa källor som finns på internet. De rapporter och avhandlingar 
som använts anses vara vetenskapliga då de tillkommit på högskolor och 
universitet med handledning och granskning eller på uppdrag av kommuner för 
att verka som beslutsunderlag. 

Myndighetskällor presenterar inte alltid vetenskap och kan därför inte alltid 
anses vara forskningsförankrade. Myndighetsdokument, och kommunala 
dokument, kan vara grundade i rekommendationer som avspeglar 
myndigheternas mening. Det vill säga att grunden inte alltid är gjord i forskning. 
Den stora tillgången myndighetsdokument ger detta arbete är att de alla utgår 
från en svensk kontext. Då råd som myndigheter publicerar används i mångt 
och mycket av kommuner vilket innebär att dokumentens rekommendationer 
appliceras i våra kommuner trots sin icke forskningsanknutna grund. Då 
rekommendationerna används i kommuner är det viktiga attt undersöka även 
myndighetsdokument då de influerar arbetet i kommunerna. 
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1.7 Begrepp
Linjer som dragits gent, ofta i kombination med andra 
prioriteringar likt trafikljusförtur, för att åstadkomma en 
kortare restid. Gångavstånden blir i regel längre.

Avreseplats samt stopp för buss.

Den faktiska platsen på hållplatsen som bussen stannar 
vid. En hållplats består normalt av två hållplatslägen eller 
fler, det vill säga ett läge för vardera riktning som bussen 
färdas i.

Skyddade trafikanter, det vill säga förare eller resenärer 
som färdas i bil, buss, lastbil eller andra transportslag där 
resenären sitter skyddad av någon typ av kaross.

Persontrafik erbjuden för allmänheten.

Oskyddade trafikanter, det vill säga gående och cyklande 
som där resenären inte är skyddade av någon form av 
kaross.

Koncept där bil eller annat transportmedel parkeras för att 
fortsätta resan med buss. Vanligt för resor in till en stad. 

Sammanlagda avståndet, i kilometer, resenärerna 
i ett fordon färdats tillsammans. Om tio personer 
åker en kilometer blir det sammanlagda resandet 10 
personkilometer. 

Tiden som det tar dörr till dörr för resenären. Det vill säga 
tiden det tar från startpunkten till resenärens målpunkt.

Trafikplaneringsprincip som syftar till att öka 
trafiksäkerheten genom att separera hårda och mjuka 
trafikanter åt.

Linje som dragits för att öka kundunderlaget genom att dra 
linjen mindre rak. Oftast långsammare än baslinjer. 

Sveriges kommuner och landsting 

En hållplats som utformats för att bakomkommande trafik 
ska stoppas upp, något som kan göras på ett flertalet sätt. 

ansvarig för kollektivtrafikens utförande.

Transportökonomisk insitutt, forskningsinstitutet för 
kollektivtrafik i Norge.

sträckan som ett fordon kör, skiljer sig således från 
personkilometer.

Baslinje - 

Hållplats -  

Hållplatsläge - 

Hårda trafikanter - 

Kollektivtrafik -

Mjuka trafikanter -

Park and ride -

Personkilometer -

Restid -

SCAFT -

Servicelinje -

SKL -

Stopphållplats -

Trafikhuvudman -

TÖI -

Vagnkilometer -
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1.8 Avgränsning
- Undersökningen kommer  att beröra de delar av kollektivtrafiken som berörs 
av fysisk planering.

- Undersökningen kommer fokusera på verktyg och metoder som bidrar till att 
öka antalet resor som genomförs med kollektivtrafik.

- Arbetet är begränsat till dagens förhållande. Det kommer det inte göras några 
framskrivningar om vad kollektivtrafik i framtiden kan komma att bli. Arbetet 
kommer inte diskutera kollektivtrafik ur en historisk kontext. Möjlig framtida 
exploateringar tas inte i beaktning vid studier av busslinje. 

- Undersökningen avgränsas till resor med buss inom Malmö stad. 
Resor mellan städer ställer andra krav på åtgärder och metoder för hur 
kollektivtrafiken ska utformas. Detta är något som inte ryms inom detta 
kandidatarbete. 

- Det finns mycket forskning som pekar på att det finns stor 
förbättringspotential för effektivare transporter när kollektivtrafik kombineras 
med cykel. 

- Självkörande trafik, samt självkörande kollektivtrafik, kommer inte tas i 
beaktning i detta arbete.

- Undersökningen kommer inte att varken ta upp vilka tillvägagångssätt eller 
vilka strategier som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Andra former av monetära 
undersökningar av kollektivtrafik kommer inte heller behandlas. 

- Undersökningen avgränsas till två busslinjer och totalt fyra hållplatser främst 
med avseende till tidsmässiga skäl. Undersökning av ett större antal busslinjer 
och deras dragningar samt utformningar skulle innebära en större studie än 
vad som ryms inom tidsramen för detta arbete. 

- Arbetet kommer använda forskning som förhåller sig till en nordisk och 
svensk kontext och inte undersöka vad som är optimalt i andra kontexter. 

- Arbetet kommer endast lyfta allmän kollektivtrafik och inte särskild 
kollektivtrafik likt färdtjänst och skolskjuts då dessa former av kollektivtrafik 
ställer andra krav. 

- Malmöexpressen är en expressbuss och en del av baslinjenätet i Malmö stad 
vilket medför att arbetet främst kommer ha fokus på bastrafik.

- Arbetet avgränsas till fysiska åtgärder och kommer inte behandla mjuka 
åtgärder som åsyftar beteendeförändringar.

- Det finns forskning som menar att om kollektivtrafiken verkligen ska bli 
attraktiv behöver även åtgärder som försämrar för bilens framfart komma till 
stånd. Detta är något som inte ryms inom detta arbete.
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1.9  Teoretiskt perspektiv
Som grund för detta kandidatarbete har tre teoretiska perspektiv använts. Dels 
utgår arbetet från den sociala rörelseteorin av Hägerstrand (Corbett u.å) och 
teorin om planerat beteende [Therory of planned behaviour] (Ajzen 2011). 
Studien utgår även ifrån den studie som ledde fram till Lee, Nam, Lees (2014) 
teori om hur den byggda miljön påverkar individers val av transportmedel.

Den sociala rörelseteorin uppkom under 1960-talets slut och kan användas för 
att förklara varför vi väljer vissa färdmedel framför andra. Hägerstrand (Corbett 
u.å:1) menar att valet av transportmedel väljs med avseende på tiden resan tar 
och inte med hänsyn till avståndet som ska tillryggaläggas. Det alternativ som 
går snabbast över en viss sträcka är, enligt denna teori, det mest attraktiva 
och det alternativ som kommer väljas. Valet av transportmedel kommer, enligt 
denna teori, vara beroende på vilken sträcka som ska färdas. Ett exempel 
på detta är att cykel som färdmedel generellt är ett långsamt alternativ över 
längre sträckor. Cykeln kan däremot vara ett av de snabbare alternativen för 
sträckor som är korta och kommer troligtvis inte användas för längre resor. Sett 
till dagens kontext blir bilen ett välanvänt alternativ då det är möjligt att färdas 
längre med bil än med andra transportmedel inom samma tid. Vilket färdmedel 
vi väljer kan se annorlunda ut i framtiden om det exempelvis går snabbare att 
resa med kollektivtrafik.  

Ajzens (2011;1991) teori om planerat beteende kan användas för att förutsäga 
framtida beteenden med utgång i tidigare beslut. I detta arbete åsyftas framtida 
val av transportmedel. Teorin menar att analyser av människors tidigare beslut 
kan användas för att skapa prognoser för framtida beslut (Ajzen 2011:1120; 
Ajzen 1991:179). Modellen menar på att människors invanda beteenden är 
djupt rotade och att det finns en viss tröghet för hur snabbt en förändring kan 
ske. Denna teori förklarar varför vissa fortsätter att använda bilen trots att 
kollektivtrafiken är det snabbaste valet för vissa resor, och därigenom det mest 
attraktiva valet enligt Hägerstrand.

Teorin kring hur den byggda miljön påverkar individers val av transportmedel 
är kommen ur den forskning Lee, Nam och Lee bedrivit. De har där funnit 
en koppling mellan individers val och hur den byggda miljön ser ut (Lee, 
Nam, Lee 2014:447-448). Den byggda miljön kan enligt forskarna analyseras 
utifrån ett par egenskaper som alla påverkar valet av transportmedel. Stadens 
attribut som påverkar transportmedelsvalet är enligt forskarna avstånd, 
antal korsningspunkter, densitet (antal människor som rör sig där), diversitet 
längs resvägen (bostäder, affärer, med mera), finsmaskighet i vägnät samt 
tillgänglighet till målpunkter (Lee, Nam, Lee 2014:449,451). I enlighet med 
denna teori kommer människor att välja nya resealternativ med förutsättning 
på hur omgivningen tillåter dem att röra sig till exempelvis hållplatser. Om 
gaturummet förändras kommer rörelsemönstret på det att förändras och 
således behöver gaturummet i mångt och mycket förändras för att fler ska resa 
med kollektivtrafiken. 
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1.10 Metod och tillvägagångsätt 
Forskningen som ska genomföras inom ramarna för detta kandidatarbete 
kommer genomföras i en fallstudie av kvalitativ karaktär. En fallstudie tillåter 
och förespråkar att forskaren använder sig av flera olika metoder i kombination 
för att därigenom skapa en tydlig bild av helhet (Denscombe 2014:93). 
Möjligheterna finns att kombinera flera olika insamlingsmetoder med flera 
analysmetoder. Att använda sig av flera olika datainsamlingsmetoder är 
något som bidrar till att informationen stärks genom att data från olika håll 
bekräftar varandra (triangulering). Data från flera olika håll kommer bidra till 
att argumentationen i arbetet underbyggs, och därigenom även analysen 
längre fram i arbetet. Fallstudie kritiseras ofta för att det är svårt att motivera 
att ett fåtal fall kan förklara hur det generella ser ut (Flyvbjer 2003:203). Att 
undersöka ett fåtal hållplatser i denna undersökning är intressant för att påvisa 
skillnader i hur hållplatser utformats längs de två mest trafikerade busslinjerna i 
Malmö stad. Kritik med fallstudie bygger ofta på att endast ett fåtal fall studeras 
och inte alla fall (Flick 2014:123). De fall som studeras kan ha blivit valda på 
grunder som influerats av forskaren och författarens tidigare erfarenheter 
och värderingar. Detta kan påverka resultatet på så vis att forskarens tidigare 
erfarenheter avspeglas i resultatet (Bryman 2002:37). Problemet med 
detta är att undersökningen inte avspeglar hur hållplatsutformningen skiljer 
sig åt mellan de två linjerna. Valet av hållplatser som undersöks i denna 
undersökning har utgått från aspekter som påverkats av författaren (se avsnitt 
4.1). Hållplatserna har sedan systematiskt analyserats med utgång ifrån 
analysmetod för att författarens värderingar inte ska genomsyra resultatet.

Arbetet kommer ha en kvalitativ karaktär främst med anledning av att 
ämnet är komplext och består av många delar som är svåra att analysera 
isolerade från varandra. Inom kollektivtrafik finns det många olika delar som 
hänger samman där hållplatsutformning och linjedragning är två olika delar. 
Hållplatsutformning kan vidare delas in i exempelvis väderskyddsutformning 
och informationsspridning. När studier ska göras över komplexa samband, 
likt kollektivtrafiken i denna undersökning, används ofta kvalitativa 
forskningsmetoder (Denscombe 2014:345–346). Alla delarna i hållplatsens 
utformning hänger tydligt samman och påverkar varandra. Påverkan andra 
delar, likt busslinjedragning, har på hållplatsutformningen anses vara tillräckligt 
liten för att i undersökningen kunna undersöka hållplatsutformning isolerat. 
En undersökning av kollektivtrafik som helhet skulle inte vara möjligt inom 
ramarna för detta kandidatarbete.  

En annan bidragande orsak till att metoder av kvalitativ karaktär har valts för 
denna undersökning är att det material bearbetas och analyseras i detta arbete 
är av icke numerärt slag. Numerärt material ligger bättre i linje med kvantitativa 
forskningsansatser (Bryman 2002:272). Icke numerärt material passar således 
bäst att undersökas kvalitativt. I detta arbete kommer det dock i begränsad 
utsträckning förekomma statisk, främst i syfte att underbygga resonemang 
samt förklara helheten. Forskningen i detta dokument ligger i linje med en 
induktiv syn till hur kunskap skapas. En induktiv ansats menar att teorier som 
förklarar det generella skapas med utgång i det specifika (Bryman 2002:34-
35; Holm Ingeman 2016:196; Jacobsen 2017:19). Det innebär att studier av 
ett fåtal hållplatser kan ge en bild av hur hållplatser längs de två undersökta 
linjerna skiljer sig åt. Risken med all forskning, där alla hållplatser inte 
undersöks, är att resultaten inte till fullo stämmer överens med verkligheten. 
Risken finns att de studerade fallen är specialfall som skiljer sig från alla andra 
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fall och från det generella (Fejes & Thornberg 2014:24). Denna fallstudie 
kommer studera fyra busshållplatser längs två busslinjer. Risken med att inte 
undersöka alla hållplatser, vilket skulle ta mycket tid, är att hållplatserna som 
väljs ut kan avvika från det normala. Hållplatserna skulle då inte avspegla 
majoriteten av busshållplatserna längs de två linjerna. 

Observationerna av busshållplatserna längs de två linjerna kommer göras 
med hjälp av ett observationsschema. Observationsschemat skapar 
tydligheten i vilka attribut som ska undersökas vilket medför att alla hållplatser 
i undersökningen undersöks på samma grunder. Att användas samma grund 
medför att resultatet blir replikerbar och mer tillförlitlig (Denscombe 2014:295). 

Insamlade data kommer analyseras genom analysmetoden kvalitativ 
innehållsanalys. Forskning som genomförs med denna analysmetod kan enligt 
Denscombe (2014:319) använda sig av information både text och visuellt 
material. Således tillåts med denna metod att forskningsrapporter, planer och 
observationer analyseras. Målet med kvalitativ innehållsanalys är att studera 
materialet på en djupare nivå för att hitta och förstå dolda innebörder och 
strukturer i det studerade materialet (Denscombe 2014:319). Att använda 
sig av ett tolkande perspektiv, vilket detta upplägg innebär, ligger väl i linje 
med hermeneutiken som menar att mening skapas genom tolkning (Bryman 
2002:370). Med utgång i hermeneutiken och forskningsupplägget innebär 
det att slutsatserna detta arbete kommer statuera är grundade i läsning och 
tolkning av dokument och observationer. Inom hermeneutiken pratas det ofta 
om den hermetiska cirkeln som innebär att allt eftersom forskningen fortlöper 
och allt eftersom data förstås får författaren nya insikter som ställer nya frågor 
som slutligen leder till att helheten kan förstås (Widén 2015: 153,178; Bryman 
2002:370-371). Detta innebär i förlängningen att mening skapas antigen 
enligt författarens, författaren till detta arbetets, avsikt eller ur den tolkning 
som läsaren, av detta arbete, skapar från läsningen. Viktigt att pointera är 
att vi lever i ett samhälle som är i ständig förändring. Det kommer medföra 
att dagens förhållande och forskningen kommer avspegla denna forskning 
(Bryman 2002:33–35). Detta kan ses som en närhet till forskningen vilket är 
en av de största föremålen för kritik från förespråkare för kvantitativ forskning 
(Bryman 2002:272).

Undersökning av 
det specifika

Analys Teori för det 
generella

Figur 1. Förtydling av hur 
teorier skapas enligt en 
induktiv ansats.
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Kollektivtrafik är väldigt komplext ämne och innan fallstudien påbörjas behöver 
vissa förutsättningar undersökas. Det finns flera olika sorters linjetyper och 
principer för utformning av hållplatser som kommer presenteras i detta kapitel. 
Vidare presenteras vikten av att ha en välfungerade kollektivtrafik i städer samt 
anledningar till att det inte alltid finns. 

2.1 Olika linjetyper
Busstrafiken kan på en övergripande nivå delas in i stadstrafik och regiontrafik. 
Stadstrafik är trafik inom staden medan regiontrafik är den trafik som går 
mellan städer och på landsbygden. Stadstrafiken kan vidare delas in i två 
linjetyper; servicelinjer och baslinjer (Holmberg 2008:252). Dessa linjetyper är 
utformade med olika målgrupper i åtanke och dras därför på olika sätt. Någon 
entydig definition om vad som är en servicelinje och vad som är en baslinje 
finns idag inte (Holmberg 2008:250). Generellt kan sägas att servicelinjer är de 
linjer som täcker störst yta och baslinjer är snabbare. 

02

Att servicelinjerna täcker stor yta innebär att de inte 
kör lika gent som baslinjer och blir resultatet en 
längre restid. En mindre gen linjedragning medför 
däremot att gångavstånden blir kortare (Holmberg 
2008:252). Baslinjer ska vara gent dragna vilket 
resulterar i korta restider. Det innebär att linjerna 
dras raka och gena med följderna att gångavstånden 
generellt sett blir längre både till hållplatserna och från 
hållplatserna till målpunkterna (Holmberg 2008:252). 
Då Malmöexpressen, som detta arbete tar utgång i, är 
utformad efter baslinjeprincipen kommer arbetets fokus 
vara på sådana linjer. Många linjer har som mål att 
täcka ett stort område samtidigt som det ska gå snabbt 
vilket har inneburit att de dragits som ett mellanting 
mellan service- och baslinje (Holmberg 2008:288-
289). Linje 8 i Malmö är en linje som dragit enligt en 
mellantingsprincip, men då det finns beslut om att göra 
om linje 8 till Malmöexpresslinje kommer fokus ligga på 
baslinjeutformning. 

Figur 2. Fiktiva exempel på servicelinje (mörkgrön) 
och baslinje (ljusgrön).

  Förutsättningar
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2.2 Olika hållplatstyper

Figur 3. Sidohållplats. Figur 4. Glugghållplats.

Figur 4. Klackhållplats. Figur 5. Dubbelklackhållplats/ 
Timglashållplats.

Figur 6. Körbanehållplats Figur 7. Mitthållplats
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2.3 Varför kollektivtrafik?
För att meningen av detta arbete ska förstås måste läsaren förstå varför 
kollektivtrafik bör vara välanvänt vilket kommer lyftas i detta kapitel. Säkerligen 
hade många kunnat genomföra sina dagliga transporter utan busstrafik och 
då istället använt privat bil eller cykel och gång. Det är däremot inte alla som 
har förutsättningarna till att kunna genomföra sina resor med annat än med 
buss till följd av olika förutsättningar. Kollektivtrafikens roll för människor 
kan delas in i ett antal underkategorier. I detta arbetat har följande valts: 
Rörelseförutsättningar och jämställdhet, säkerhet och miljö, tillgänglighet, 
bussens i anspråkstagande av stadsrummet. 

2.3.1 Rörelseförutsättningar och jämställdhet
I dagens Sverige har vi alla olika förutsättningar när det kommer till att 
transportera oss. Vissa kan inte transportera sig till följd av fysiologiska 
begränsningar medan den begränsande faktorn i andra situationer kan 
vara exempelvis tillgången på kollektivtrafik, problem med att få ihop 
vardagspusslet eller ekonomi.  

Att resa med buss i staden skapar möjligheter för i princip alla människor 
att obehindrat resa från punkt a till punkt b. Det finns flera olika fysiologiska 
begränsningar och funktionsnedsättningar som hindra människor från att 
välja andra färdmedel. Synskadade och epileptiker som exempel har svårt 
eller får inte framföra ett eget fordon och är således beroende av andra som 
skjutsar dem. I kollektivtrafiken finns chaufförer vilket ökar dessa personers 
mobilitet. Att alla, oavsett fysiska och psykiska begränsningar, ska kunna resa 
kollektivt är något som beslutats i prop. 2008/09:93 och är alltså lagstadgat. 
Propositionen är tvådelad där ena delen syftar till funktion och den andra 
hänsyn. Funktionsmålet har som syfte att alla ska ha samma möjlighet till att 
röra sig i kollektivtrafiken (prop. 2008/09:93). Det finns de som inte kan resa 
med vanlig kollektivtrafik och för dessa personer finns färdtjänst. Enligt lag 
(1997:736) måste det anordnas färdtjänst i staden men det är något som ligger 
utanför arbetets avgränsningar och kommer inte lyftas vidare. 

Att skapa kollektivtrafik som är än mer tillgängligt för personer med 
begräsningar kan uppnås på många sätt. Verktygen som används i svenska 
kommuner för att tillgängliggöra kollektivtrafik med buss är bland annat 
förändringar av kollektivtrafiknätets, bussars och hållplatsers utformning (se 
3.3 Flexibilitet och tillgänglighet). 

I kollektivtrafiken ser fördelningen mellan könen olika ut. Män reser betydligt 
mer, och längre, än kvinnor (Malmö stad Gatukontor 2010:6). Detta menar 
Holmberg (2008:243) är en följd av att män har högre tillgång till bil, gör mindre 
arbete i hemmet och har därigenom andra förutsättningar än vad kvinnor 
har för att jobba längre bort från bostaden. I enlighet med Hägerstrands 
(Corbet u.å) sociala rörelseteorin möjliggörs männens längre, till avståndet 
sett, resande av deras högre tillgång till bil. Kvinnan är den som, trots lägre 
bilinnehav, gör mest av hushållsarbetet och inköpen (Molén 2012). Om 
samhället ska bli mer jämställt behöver männen ta större ansvar i hemmet 
samt åka mer med kollektivtrafiken. Detta möjliggör att kvinnor kan använda 
hushållets eventuella bil till de resor som inte är möjliga på annat sätt enligt 
dagens strukturer. När både män och kvinnor åker mer med busstrafiken ökar 
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kundunderlaget vilket i sin tur skapar förutsättningar för att turtäthet ska öka 
samt att fler linjer ska tillkomma. Således finns det stora vinster för busstrafiken 
och kollektivtrafiksresenären att göra om män övergår till att resa kollektivt. 
Genom att kollektivtrafiken förbättras sett till linjer och turtäthet skapas 
möjligheter för både kvinnor och män att få forma sina liv efter deras egna 
önskemål. 

Kollektivtrafiken är även en möjlighet för socioekonomiska grupper att 
transportera sig.  Låginkomsttagare har mindre tillgång till bil än de som 
tjänar mer och blir således begränsade när det kommer till resmöjligheter 
om kollektivtrafik inte finns (Holmberg 2008:243). Kollektivtrafiken skapar 
följaktligen möjligheter för ekonomiskt svaga att resa och bör ses som en viktig 
fråga med avseende på segregation och utanförskap. Utöver ekonomiskt 
svaga grupper finns flera andra grupper i samhället som inte har möjlighet att 
välja bil som färdmedel, trots goda ekonomiska förutsättningarna. Bortsett från 
personer som inte kan framföra en bil till följd av diverse begränsningar är barn 
och ungdomar samt många äldre exempel som visar på att kollektivtrafiken i 
många fall är en förutsättning för självständigt resande. Förutsättning för att 
kunna välja att resa med exempelvis bil är att du både har tillgång till bil och 
körkort. Bilkörkort är något som personer under 18 år omöjligt kan ha och barn 
och unga kan därför aldrig välja bil som transportmedel förutsatt att de inte blir 
skjutsade. Bil är något som bara två tredjedel av Sveriges befolkning över 18 
år har tillgång till och är något som inte kan förutsätta att alla har tillgång till 
(Holmberg 2008:243).

Att främja resandet med kollektivtrafik är något som tillåter alla oavsett 
begränsningar, kön, ålder eller tillgång till andra färdmedel att färdas längre 
sträckor än vad cykel och gång tillåter. Om kollektivtrafiken skulle försvinna 
hade livet som det levs idag behövts förändrats radikalt, speciellt för de många 
som har diverse begränsningar som tvingats till att endast röra sig i hemmets 
närhet.  

Ovan: Figur 8. Kvinnors färdmedelsfördelning 
(Malmö stad gatukontor 2010:5).

Höger: Figur 9. Mäns färdmedelsfördelning 
(Malmö stad gatukontor 2010:5).
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2.3.2 Tillgänglighet
Många resor inom en stad är fullt möjliga att göra till fots eller med cykel 
men långt ifrån alla. En resa till fots som överstiger en kilometer anses enligt 
Sakshaug och Karlsson (2016:3) vara lång. Denna siffra avspeglar hur det 
ser ut för människor som har normal funktion vilket innebär att siffran ser 
annorlunda ut för äldre och funktionsvarierade som har svårare att gå. Det 
innebär i förlängningen att resor som är längre än vad som är bekvämt att gå 
mest troligt kommer behövas göras med någon form av färdmedel. Grupper 
som har svårt att gå har därför ett behovet av att genomföra även resor som 
är kortare än en kilometer på annat sätt än till fots. Med det i åtanke kan det 
konkluderas att i princip alla resor som överstiger en kilometer görs på annat 
sätt än till fots. Ett sätt att transporteras sig längre sträckor är med buss. Att 
transportera sig med buss skapar förutsättningar att nå målpunkter, likt arbete, 
skola, handel, vård och omsorg samt kultur och fritid, som ligger längre bort 
(Holmberg 2008:243). Således innebär en välutvecklad kollektivtrafik en frihet 
och en ökning av mobilitet för invånarna i staden.

2.3.3 Säkerhet och miljö
Under 2017 omkom 254 personer i trafiken och ytterligare 2235 personer 
skadades svårt. Dessa siffror kan ställas i förhållande till statistiken tio år 
tidigare då siffrorna istället var 471 personer omkomna och 3824 personer 
svårt skadade i trafiken (Transportstyrelsen u.å). Det statistiken visar på är att 
vi blir bättre och bättre på att förhindra allvarliga skador och dödsfall i trafiken. 
I statistiken är skador och omkomna högst bland bilförare och passagerare. 
Dessa grupper är även överrepresenterade i förhållande till antalet som färdas 
med bil (Transportstyrelsen u.å; Malmö stad Gatukontor 2010:5). Att angripa 
detta problem kan göras på två sätt. Det första är trafiksäkerhetsåtgärder och 
det andra är att byta transportmedel. 

Holmberg (2008:244-245) menar att resor med kollektivtrafik är mycket 
säkra. Siffrorna ovan rörande hur många som svårt skadats och omkommit 
i trafiken kan ställas ytterligare i förhållande till antalet omkomna per miljard 
personkilometer för buss som är i princip försumbara (Holmberg 2008:245). 
Således är kollektivtrafik med buss en fördelaktig och en viktig aspekt att 
ta i beaktning när det kommer till att öka trafiksäkerheten på våra vägar 
och en väg att ta för att minimera antalet allvarligt skadade och antalet som 
omkommer i trafiken. 

En ny svensk personbil släpper i genomsnitt ut två kilo koldioxid per mil 
medan en buss, driven på diesel, med 50 sittplatser släpper ut ungefär 12 kilo 
koldioxid (Elvingson 2005 :7). Detta innebär att det behöver sitta sex gånger 
så många i bussen jämfört med i bil för att bussresande ska vara ett bättre val 
sett till utsläpp. Med utgång ifrån WWFs (u.å:2) siffra på att det i genomsnitt 
åker 1,2 personer per bil i Sverige skulle det medföra att det skulle behöva 
åka åtta personer per buss för att bussresande skulle vara mer miljömässigt 
fördelaktigt. I beaktning bör dessutom att bussen i exemplet ovan drivs av 
diesel vilket idag i många kommuner bytts ut mot förnyelsebara drivmedel 
(Holmberg 2008:288). Holmberg (2008:243) menar att kollektivtrafik är mer 
energieffektivt, mindre förorenande och säkrare än biltrafiken vilket därmed 
understryker vikten av att ha välfungerande kollektivtrafik. 
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2.3.4 Bussens i anspråkstagande av stadsrummet 
All trafik i staden tar plats. Kollektivtrafik med buss är 
ett transportmedel som tar avsevärt mycket mindre yta 
per person i anspråk än både biltrafik och cykeltrafik 
(Holmberg 2008:247). Detta kan tydligt ses i bilderna till 
höger. Som en följd innebär detta att kapaciteten mätt i 
personer per timme är högre för bussar än för både bil 
och cykel. Om fler skulle välja att resa med buss skulle 
stora ytor kunnat användas till andra användningsområden 
då bussresenären tar avsevärt mindre plats i anspråk än 
många andra transportmedel (Holmberg 2008:243–244). 
En person som reser med buss tar 2,1 kvadratmeter i 
anspråk medan en person som reser med bil tar 22,1 
kvadratmeter vilket innebär att bussresenären tar cirka en 
tiondel av den yta som en person som reser med bil tar i 
anspråk (Holmberg 2008:247–248, Elvingson 2005:8). Att 
bygga ut kollektivtrafiken och kollektivtrafiknätet kan ses 
som en förutsättning för att städer ska kunna växa utan att 
möjligheten att transportera sig inom staden förvinner. Det 
är en förutsättning då transporter enligt resvanor där bilen 
är dominerande, som det idag är, skulle vara omöjliga med 
avseende till det utrymme som finns på städernas vägar. 
Värt att nämna är att våra resvanor upptar idag 10-20% av 
den yta som finns tillgänglig i våra städer. Förändras våra 
resvanor finns det mycket plats som skulle kunna använda 
till annat än transporter (Elvingson 2005:8). En bil står 
dessutom parkerad stora delar av tiden vilket tar mycket 
plats i anspråk. 

Figur 10. Utrymmet som krävs 
för att transportera samma 
antal människor beroende 
på vilket transportmedel som 
används skiljs mycket åt (Gävle 
kommun).

Figur 11. Hur stor plats en resenär tar bereoende av transportmedel. 
Samt hur stor kapacietet som kan uppnås (Malmö 2016:26).
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2.4 Utmaningar 
Fördelarna med kollektivtrafik är många, trots det har inte alla kommuner 
satsat på kollektivtrafiken. Vidare används inte kollektivtrafiken fullt ut där 
det finns välfungerande kollektivtrafik. Att det inte är fler som reser med 
kollektivtrafiken kan bero på flera bakomliggande orsaker. Här nedan 
presenteras några av de utmaningar som kollektivtrafiken och dagens 
samhälle måste överkomma för att stadens invånare ska välja att resa med 
kollektivtrafiken.

2.4.1 Befintliga strukturer
En stads struktur är i regel fasta och svårföränderliga. Det innebär att 
vägar och byggnader kommer att finnas kvar där de är belägna idag även i 
framtiden. Fågelvägen är som säkert bekant den kortaste sträckan mellan två 
punkter. Med tanke på dagens strukturer är det svårt att genomföra en resa 
mellan startpunkt och en målpunkt längs fågelvägen då det finns byggnader 
och andra fasta strukturer i vägen. Snabb kollektivtrafik skapar däremot 
förutsättningar för att genomföra resan snabbt även om den inte sker längs 
fågelvägen. Detta kan även uppnås med andra resalternativ vilket visar på att 
om kollektivtrafik ska öka i attraktivitet gentemot andra resalternativ behöver 
den ha förtur gentemot andra transportmedel. 

Städerna som finns i Sverige idag har till stor del byggts kring bilen och med 
denna i fokus. Detta har lett till att många av städerna är decentraliserade 
med externhandel och andra stadsfunktioner långt från centrum (Elvingson 
2005:26). Om stadens utveckling istället hade haft ett fokus inåt med förtätning 
som mål hade det varit lättare att skapa förutsättningar för gång, cykel 
och kollektivtrafik (Elvingson 2005:27, Berntsson 2002:27). Detta innebär 
att strukturerna som finns idag inte är optimala för att kollektivtrafiken ska 
kunna vinna marknadsandelar från bilen. Att planera och bygga bostäder, 
arbetsplatser, handel och andra viktiga målpunkter i lägen nära varandra är 
således en förutsättning för att områden som idag är glesbebyggda ska kunna 
tå tillgång till välfungerade kollektivtrafik i framtiden (Holmberg 2008:271). 
Områden som idag är glesa har inte samma förutsättningar till kundunderlag 
som mer urbana och tätbebyggda områden. Detta innebär i förlängningen 
att servicebusslinjer som dras mindre gent, för att skapa ett tillräckligt stort 
kundunderlag, behöver finnas. Problemet som uppstår när en busslinje dras 
väldigt ogent är att vissa kundgrupper, främst yngre och unga vuxna, inte ser 
kollektivtrafiken som attraktiv till följd av den längre restiden. Det som dock 
uppnås är kortare gångavstånd vid en mindre gen dragning av busslinjen 
vilket attraherar andra grupper (Holmberg 2008:261–262). Om det ska vara 
möjligt att bedriva attraktiv kollektivtrafik på landsbygden behöver det finnas 
bytespunkter som tillåter resenärer som vill åka snabbt att byta till en mer gent 
dragen linje. 
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2.4.2 Bekvämlighet med andra resealternativ
En vanlig bussresa börjar med att resenären tar sig till hållplatsen och avslutas 
med att resenären tar sig från hållplatsen till målpunkten. Det innebär att 
resenären måste genomföra första och sista delen av resan till fots, med cykel 
eller på annat sätt ta sig till och från hållplatsen. Resenären utsätts alltså av 
väder och vind vilket blir en faktor som påverkar helhetsupplevelsen av resan. 
En resa som genomförs med bil kan däremot allt som oftast genomföras 
från en dörr till en annan. Det medför att vädrets inverkan på upplevelsen 
minimeras när resan genomförs med bil. Att vara utelämnad till vädrets makter 
är något som bilisterna ser som negativt med kollektivtrafiken. Bilister upplever 
bilen som det bekvämaste resalternativet vilket är en syn som måste förändras 
för att kollektivtrafiken ska bli ett alternativ. En ytterligare aspekt som tynger 
ner synen på kollektivtrafik är det faktum att bussar går efter tidtabeller. Vare 
sig gång och cykel eller bilar är styrda efter tidtabeller och ses därmed som 
mer flexibla. Forskning visar dock på att om turtätheten är högre än var tionde 
minut spelar tidtabellerna inte längre någon större roll för resenären när de 
planerar sina resor (Holmberg 2008:269–270). Det innebär att om turtätheten 
öka till var tionde minut kan bussen anses ha lika hög flexibilitet som bilen. 
Bussen kommer även vid en hög turtäthet vara lika flexibel som gång och 
cykel. Vissa sträckor, framför allt korta, är det dock svårt för bussen att vinna 
marknadsandelar oavsett turtäthet. Dessa lär nog vara svåra att vinna oavsett 
vad för förbättringar som görs inom kollektivtrafiken.

Valet mellan att åka kollektivtrafik eller med bil är inte lätt att påverka då 
det är många faktorer som spelar in. Faktorerna som påverkar vårt val kan 
delas in i personliga och systemfaktorer som båda två inverkar på valet 
av transportmedel. Personliga faktorer kan till exempel vara attityder och 
motivation till att resa med kollektivtrafik kontra med bil medan systemfaktorer 
kan vara avstånd, ekonomi och bilinnehav eller tillgång till kollektivtrafik. Att 
skapa bättre möjligheter för kollektivtrafiken och sämre för andra resalternativ 
är något som kommuner bör anamma för att det ska gå att övervinna 
bekvämlighetsaspekter med andra transportmedel.
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Vid en analys av kollektivtrafik är det viktigt att förstå att resan börjar vid 
en startpunkten, som inte är hållplatsen, och avslutas när resenären väl är 
framme vid sin destination (Book, Henriksson, Levin, Svensson 2016:29). Det 
innebär således att vägen till och från busshållplatserna, och lika så byten 
och bytespunkter, räknas in i resan. Om kollektivtrafiken ska vara attraktiv 
för alla resenärer krävs det att alla delar av resan är optimalt fungerande. 
Olika resenärer ställer olika krav för utformningen av specifika delar. Äldre 
har svårt med vägen till hållplatsen medan funktionsvarierade har problem 
med fordonets utformning. Äldre har däremot inte några större problem med 
utformningen av fordonet och funktionsvarierade har inga större problem med 
vägen till hållplatsen (Book et al 2016:30). Således måste samtliga delar av 
resan vara välfungerande som helhet för att alla ska kunna använda sig av 
kollektivtrafiken. Resenären värdesätter vikten av att det är möjligt att använda 
av kollektivtrafiken samtidigt som upplevelsen är god.

Hur bra kollektivtrafik utformas tämligen samstämmigt mellan olika länder 
och institutioner. I Norge menar TÖI (Berge & Amundsen 2001:II) att restid, 
tillgänglighet, pålitlighet, komfort, trygghet, pris, information är alla viktiga 
aspekter som bör vara optimalt utformade för att kollektivtrafiken ska bli 
attraktiv. I Sverige menar Bösch och Bróden (2009:15) att restid, tillförlitlighet, 
flexibilitet, trygghet och komfort är de viktiga aspekterna för att kollektivtrafik 
ska vara attraktiv. Anledningen till att de två definitionerna skiljer sig åt är att 
enligt den svenska definitionen finns vissa av de punkter TÖI presenterar 
ihopbakade under en och samma punkt. Nedan kommer forskning presenteras 
som är tillämpbar på kollektivtrafik som helhet enligt uppdelningen: restid, 
tillförlitlighet och information till resenärer, flexibilitet och tillgänglighet, trygghet 
och trafiksäkerhet, komfort. Därefter kommer en del som lyfter inverkande 
aspekter som är mer tydligt knutna till hållplatser och deras utformning.

03
t
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3.1 Restid
- Lika restider eller bättre med buss än med bil ökar attraktivitet.
- Hållplatsutformning körbanehållplats – kortare stopptider, inkörningstider på 
  och avstigning
- Effektivisera biljettköp – snabbare påstigning

Restiden är den tid som hela resan tar. Det vill säga gångtiden, väntetiden, 
bytestiden och själva åktiden (Holmberg 2008:269). Som tidigare nämnts finns 
det både servicelinjer och baslinjer som har olika syften. Meningen med detta 
avsnitt är att oavsett linjedragning lyfta ett antal incitament som medför att 
restiden minskas. 

Restid är det som påverkar oss människor i störst utsträckning för vilken 
typ av färdmedel vi väljer. Restiden kan delas in i två delar, den reella tiden 
som resan tar mellan a och b och den upplevda resetiden. Den upplevda 
tiden överskattas ofta enligt Berge och Amundsen (2001:II) då tiden de 
förflyttningar som krävs mellan hållplatsen och målpunkten ofta överskattas. 
Lika så överskattas tidsåtgången vid försening och byten. Om den upplevda 
tiden är lång upplevs resan som onödigt långsam vilket inte är bra för att 
kollektivtrafiken ska upplevas som attraktiv.

Idag använder många bilen som sitt primära transportmedel. Ett körfält med 
enbart bilar kan som mest transportera ca 900 personer/timme (Holmberg 
2008:247). På samma gata kan busstrafiken transportera 1500-2500 personer/
timme, och optimeras busstrafiken kan det uppnås 5000-8000 personer/
timme (Holmberg 2008:247). Sett till framkomlighet är det ett problem att 
många väljer bilen då det försvårar och försämrar framkomligheten för bussen 
och dess resenärer. Detta innebär ofta köbildning med resultatet att vare 
sig bil eller buss kommer fram. När det är stopp i trafiken lägger resenären 
inte någon stor vikt vid restidsskillnaden mellan bil och buss i sitt val av 
transportmedel då de hade fått köa oavsett. Lindholm (2001:139) menar att 
restiden för buss och kollektivtrafik ska bli minst lika snabb som bilens restid 
för att fler ska välja att resa med kollektivtrafiken. Således är det av största vikt 
att resan kan genomföras på ett snabbt och smidigt sätt för att kollektivtrafiken 
ska bli attraktivare. 

Utifrån ovanstående resonemang måste kollektivtrafiken optimeras för att 
framkomligheten ska öka. Framkomligheten ökar och restiden minskar 
när kollektivtrafikens hållplatser utformas och lokaliseras på strategiska 
lägen. Om samma restid ska uppnås med buss som med bil behöver 
många småförbättringar göras. Många mindre enskilda åtgärder bidrar alla 
till att tidsvinsterna blir tillräckligt stora för att bussen ska bli ett snabbare 
transportmedel än bilen.
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En åtgärd som bidrar till stora tidsvinster är bussgator. Linderholm (2001:3) 
menar att tidsvinsterna längs en bussgata är väldigt stora. Längs en 
1,5 kilometer lång bussgata där bussen har prioritet gentemot andra 
transportmedel i korsningar är tidsvinsten uppemot 2 minuter jämfört med 
om bussen kört samma stäcka på utan att ha ett eget körfält. Det visar på 
att det går att åstadkomma stora tidsvinster vid prioritering av busstrafiken. 
I Norden är det vanligt att uppnå restidsvinsterna någonstans mellan 5 % 
och 35 %, beroende på tid på dygnet. I Europa har högre nivåer uppnåtts 
och restidsvinsterna har där varit uppemot 50 %  (Linderholm 2001:26). 
Tidsvinsterna leder till att bussens restid blir samma om inte lägre än bilens 
vilket ska ses som målet. Den främsta anledningen till tidsvinsterna med 
bussgator är att bussen blir oberoende av annan trafik i större utsträckning och 
kan undvika eventuell köbildning som skapas av övrig trafik. Trafikhuvudmän 
i många kommuner menar att bussgator vidare ökar framkomligheten, skapar 
möjligheter för korta och gena resvägar, att tidtabeller lättare hålls samt att 
trafiksäkerheten ökar (Linderholm 2001:25). Genom att åstadkomma gena 
och korta resvägar medför dessutom att fordonen, bussarna, kan utnyttjas 
mer optimalt. Bussgator kan uppföras med signalprioritering. Signalprioritering 
innebär att systemet känner av att en buss är på väg mot en korsning och 
ger annan trafik rödljus och därmed ges bussen företräde och undviks den 
tidsförlust stoppet innebär. 

Elvingson (2005) lyfter, utöver bussgator och signalprioritering, att 
restidsvinster kan uppnås genom utformningen av hållplatserna. Linderholm 
(2001:3) menar att körbanehållpalts eller timglashållplatser bör användas som 
standard inom städer. Detta då dessa hållplatstyperna innebär att inkörstiden 
som en fickhållplats medför försvinner. Vidare bidrar dessa hållplatstypera 
även till att trafiksäkerheten ökar när resenär lastas på och av. Sett till 
resetidens förkortning uppnås samma effekt vid en enkelsidig klackhållplats 
som vid en körbanehållplats eller timglashållplats (Linderholm 2001:84). 
Däremot uppnås inte samma trafiksäkerhet. Enkelsidig klackhållplats kan 
därför vara ett alternativ längs med en bussgata då det inte finns någon 
mening i att stoppa upp den eventuellt bakomkommande trafiken, som skulle 
vara andra bussar. När en bussgata anläggs mitt i vägen kan ett alternativ 
vara en mitthållplats. Mitthållplatser är hållplatser som har hållplatsperrongerna 
mellan bussgatan och de andra körfilerna. Här uppnås samma korta stopptid 
som vid användandet av klackhållplatser (Arvelius 2010:15).

Ska bussen bli konkurrenskraftig gentemot bilen behöver ett antal statliga 
ingripande göras i form av lagförändring och bidrag till trafikhuvudmännen och 
resenärerna införas (Elvingson 2005:29-30). Det är något som inte berörs av 
fysisk planering och ligger alltså utanför avgränsningen. Något som däremot 
är möjligt att påverka med planering är hastighetssänkningar. Det kan görs 
genom skyltning men det går även att åstadkomma hastighetssänkningar 
genom att förändra gaturummets utformning. I enlighet med Lee, Nam, Lees 
teori om hur den byggda miljön påverkar våra transportval kan åtgärder som 
sänker hastigheten på vägen spela in för vilket transportmedel som väljs. Det 
innebär att om vägen för bilen försämras genom hastighetssänkandeåtgärder 
ökar kollektivtrafikens attraktivitet. 
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Bilens största tidsvinst är att den inte behöver stanna vid hållplatser likt 
en buss och därför kan en högre medelhastighet hållas vilket resulterar i 
en kortare restid. Om bussens resa sker längs en sträcka där det både är 
bussgata och hastighetsbegränsat för bilar minskar medelhastighetsförlusten 
avsevärt. Bussens stopp innebär stora sänkningar av medelhastigheten i 
och med att inbromsningar och uppgasningar tar tid. En uppgasning till 30 
kilometer i timmen går betydligt snabbare än en uppgasning till exempelvis 50 
kilometer i timmen (Elvingson 2005:30). Således bör den tillåtna hastigheten 
hållas låg. 

Tidsförlusterna ett stopp vid hållplatserna innebär kan vidare minskas om 
betalningen blir effektivare (Holmberg 2008:294–295). Betalningen kan 
effektiviseras genom att tillåta resenärerna stiga på och betala för sin resa vid 
alla dörrar. Det optimala är dock att resan betalas på hållplatsen redan innan 
bussen kommit till hållplatsen vilket medför att bussen bara behöver stå still 
den tid det tar för resenärerna att hoppa av respektive på bussen. Holmberg 
(2008:294–295) menar att stopptiden kan ytterligare förkortas genom att 
använda bussar av låggolvsmodell vilket underlättar på och avstigningen. 

3.2 Tillförlitlighet och information till resenärer
 
- Bygg systemet för sällanresande
- Tydlig information till resenärer ökar resandet med kollektivtrafik. 
- Använd olika informationsbärare för att sprida information för att nå ut till fler. 

Kollektivtrafik är till stor del finansierat 
av offentliga medel och det bör ses som 
samhällsservice att informationen om 
kollektivtrafik kommer till folket och resenärer. En 
god informations spridning ökar kunskapen om 
resmöjligheterna vilket resulterar i ökat resande 
(Andersson et al. 2012:114). En av de viktigaste 
förutsättningarna för att kollektivtrafiken ska bli 
använd är att resenären hittar till hållplatsen 
vilket kan åstadkommas på lite olika sätt. Arthur 
och Passini (2002:44) menar att välplacerade 
skyltar ska ses som ett attribut som bör finnas 
till varje hållplats. Då det ofta är möjligt att 
se en hållplats på håll bör de ha en tydlig 
utformning som medför att kollektivtrafiken blir 
lättorienterad. Synnedsatta har, av förklarliga 
skäl, svårt att se hållplatserna. Utformningen 
av vägen till hållplatserna bör möjliggöra att 
även personer med liten eller ingen syn ska 
kunna hittat till hållplatsen. Det kan göras 
genom markbeläggning, där taktila spår och 
kontrasterande markbeläggning är två exempel. 
Det är även viktigt för synnedsatta att de vet 
var bussen stannar vilket även det görs med 
taktila spår (Synskadades riksförbund Stockholm 
Gotland 2018).

Figur 13. Exempel på 
skyltutformning i Malmö.

Figur 12. Exempel 
på skyltutformning i 

Malmö.
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Förseningar och information kring detta är det som kollektivtrafikens 
resenärer är mest missnöjda med (Holmberg 2008:265). Vid eventuella 
förseningar ska informationen komma ut till resenärerna (SFS 2015:953 
§ 7). Informationsspridning till enskilda hållplatser dock svårt och en 
ekonomisk fråga (Andersson et al. 2012:120). Trafikhuvudmännen 
behöver först samla information, sammanställa den och därefter sprida 
informationen om förseningen vidare till resenären. Att använda sig av 
realtidsvisning på hållplatser är ett tillvägagångsätt för att hålla resenären 
uppdaterad om förseningar. Realtidsinformation finns dock inte på alla 
hållplatser till följd av att det är en kostnadsfråga. Då detta arbete bortser 
från ekonomi bör realtidsinformations enligt denna studie ses som möjligt att 
ha på alla hållplatser oavsett kundunderlag. Realtidsinformation kan dock 
spridas på andra sätt. Idag har många en smartphone, dock inte alla så 
realtidsinformation på stationer behöver finnas, och telefonerna möjliggör att 
realtidsinformation kan spridas direkt till resenären oavsett om personen är på 
hållplatsen eller inte. En smartphone kan vidare användas för att söka fram 
det snabbaste resealternativet som är möjligt. Andersson et al (2012:114) 
menar att dessa möjligheter tekniken skapar höjer reskvalité. Är reskvalitén 
hög ökar resande. Det som dock ofta glöms bort är att alla inte har tillgång 
till dessa typer av teknologiska informationsbärare. Dziekan (2008:4,15–16) 
menar att realtidsinformation, bra kartor, digitala anslagstavlor vid hållplatserna 
samt konsistent information ska vara genomgående för resan. Detta både på 
hållplatserna och i fordonet. Informationen ska både finnas i teknologisk form 
och pappersform. Att använda sig av information vid hållplatser och i fordonen 
som uppdateras kontinuerligt innebär att teknologiska informationsbärare likt 
en telefon inte blir en gate-keeper för att kunna resa med kollektivtrafik. Detta 
innebär vidare att personer utan smartphones också kan hålla sig uppdaterade 
rörande exempelvis förseningar och vilken hållplats som kommer härnäst. 
Kompletterande informationskällor till de högteknologiska är något som 
ytterligare bidrar till att fler kan ta del av information om sina resmöjligheter. 
Kompletterande service kan vara kundcentra med personal, telefonservice 
som alla bidrar till att resan upplevs som bättre (Andersson et al 2012:117–
118). En god upplevd resa bidrar till att resenären kommer tillbaka och reser 
igen. 

I enlighet med Ajzen (1990; 2001) och Lee, Nam, 
Lee (2014) fattar resenären beslut om vilken 
väg de ska välja med utgång i information från 
nya och tidigare besök i olika fysiska miljöer och 
städer. Lynch (1960) menar att det är resenärer 
som är nya för systemet vi ska planera efter. 
Om en resa upplevs som förvirrande kommer 
resenären ha upplevt resan som negativ och 
kommer välja andra transportval som ger en 
bättre upplevelse före kollektivtrafiken. I Sverige 
reser 15 % med kollektivtrafik varje dag, 15 % 
reser aldrig med kollektivtrafik och 70 % reser 
lite då och då med kollektivtrafik (Holmberg 
2008:259). Viktigt att pointera är att gruppen 
som reser lite då och då kan skilja sig mycket åt i 
frekvens. Statistiken visar på att det finns många 
som reser väldigt sällan med kollektivtrafik. 

Då och då

Aldrig

Varje dag

Aldrig 15%

Varje dag 15%

Då och då 70%

Figur 14. Hur ofta resenärer reser med 
kollektivtrafik.
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Målet bör i enlighet med Lynch (1960) vara att öka systemförståelsen. Om 
systemet blir lättare att förstå kan det vara möjligt att vända vana bilförare till 
kollektivtrafiken.  Således är det informationsspridningen viktig även innan 
resan. Andersson et al (2012:119) menar att det som behöver besvaras innan 
en resa kan påbörjas är var anslutningar finns, när resan kan genomföras, 
varifrån resan avgår, hur biljett löses samt dess pris. Vid resor som sker från 
eller via stora bytespunkt är det viktigt att resenären vet från vilket läge bussen 
avgår samt när. Vidare är det viktigt för resenärer att veta när de är framme 
samt hur de tar sig från hållplats till målpunkt (Andersson et al 2012:119).

3.3 Flexibilitet och tillgänglighet 
- Avstånd mellan hållplatser max 800 meter längs baslinje
- Bussavgångar mellan var 5 och 10 minut bör uppnås
- Upplevelse och faktisk möjlighet

Tillgänglighet och flexibilitet i kollektivtrafik är båda viktiga faktorer som bidrar 
till att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Flexibilitet korrelerar i mångt och 
mycket med turtäthet (SOU 2003:83) och tiden mellan bussens avgångar 
bör hållas låga för att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med bilen. Att ha 
bussavgångar tätare än 15 minuters mellanrum bör ses som ett måste och 
riktlinje för hur tätt det bör vara mellan avgångarna för stadstrafik. Baslinjer bör 
ha ännu tätare turtäthet än 15 minuter medan servicelinjer kan ha lite glesare 
täthet. Vid en turtäthet på tio minuter tar resenären inte längre hänsyntill 
tidtabellen vilket liknar resvanor med bil. En turtäthet på tio minuter är mycket 
önskvärt för att flexibiliteten ska vara hög (SOU 2003:67; Holmberg 2008:269). 
Det är en större andel kvinnor än män som reser med kollektivtrafik. Ser 
resefördelningen ut på detta vis även i framtiden behöver turerna avgå med 
hög frekvens för att alla ska kunna leva ett flexibelt liv. Målsättningen bör 
dock vara att fler män ska resa med kollektivtrafiken än vad som görs idag. 
Det är något som skulle kunna ske genom högre turtäthet och genom att 
kollektivtrafiken blir attraktivare. En väldigt hög 
turtäthet, det vill säga tätare än fem minuters 
mellanrum, är däremot inte önskvärt. Blir det 
många bussar som kör tät inpå varandra kan 
resultatet bli att bussarna kör i kolonn vilket 
medför att trängseln i staden blir större och 
utsläpp ökar. Detta utan att någon betydande 
minskning av väntetiden åstadkoms (Andersson 
et al 2012:58). Kolonner med bussar innebär 
även ofta att den första av bussarna blir fullastad 
medan de efterkommande bussarna är tomma 
vilket påverkar resenärens upplevda komfort och 
därigenom påverkas helhetsupplevelsen negativt. 
Turerna bör avgå med någonstans mellan fem 
och tio minuters mellanrum.

När tillgänglighet ska undersökas bör det göras 
med olika resenärsgrupper i beaktning. Att resa 
med kollektivtrafiken utan att ta sig till hållplatsen 
måste ses som en förutsättning för att det 
ska vara möjligt att resa med kollektivtrafiken. 

0-600 m

600-
1000 m

Figur 15. Resor till hållplatsen sker till fots upp 
till 600 meter efter det cyklar resenären till 
hållplatsen.
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Tillgängliga hållplatser är en förutsättning för att det ska vara möjligt att resa 
med kollektivtrafik. En kollektivtrafikresa börjar oftast med att resenären går 
eller cyklar till hållplatsen. Andersson et al. (2012:54) menar att ett acceptabelt 
gångavstånd till en hållplats är den sträcka resenären kan komma avverka 
under en femminuter. För en person som kan gå och röra sig till fullo brukar 
detta resultera i ett avstånd om cirka 400 meter. När avståndet överstiger 
600 meter övergår resenärer generellt till att transportera sig med cykel till 
hållplatserna  (Andersson et al. 2012:75, 99). Det innebär att hållplatser som 
är avsedda för resenärer som påbörjar eller avslutar resan länge bort än 400 
meter bör vara utrustade med cykelparkering vid busshållplatserna. När vägen 
till eller från hållplatsen överstiger en kilometer övergår resenärerna till andra 
färdmedel än cykeln. Såldes innebär detta att avstånd som är omkring 400 
meter till hållplatsen ska betraktas som ett maximalt avstånd för att presumtiva 
resenärer ska uppleva hållplatsen som tillgänglighet. 

Personer som inte kan gå eller röra sig till fullo kommer inte lika långt 
som pigga och friska människor gör under fem minuter. Korta avstånd 
är för grupper som rör sig långsammare således eftersträvansvärt. Korta 
gångavstånd uppnås genom finmaskighet i systemet samt tätare avstånd 
mellan hållplatserna. Korta avstånd mellan hållplatserna leder till att antalet 
stopp ökar vilket bidrar till att restiden ökar. Många resenärer värdesätter 
kortare restid vilket är möjligt att uppnå på baslinjer då dessa dras gent med 
längre avstånd till hållplatserna som följd (Holmberg 2008:271). Det innebär 
att det behövs både servicelinjer och baslinjer för att kollektivtrafiken ska både 
vara tillgänglig för personer som har svårare att rör sig längre sträckor och 
attraktiv för personer som efterfrågar snabbt resande. 

Andersson et al (2012:99) menar att det finns ett antal attribut som bör 
undvikas i utformningen av hållplatser för att de ska vara tillgängliga. Stora 
nivåskillnader, trappor och ramper ska i största möjliga mån undvikas då det 
påverkar upplevelsen negativt för den som reser med mycket packning, är 
äldre, funktionsvarierad eller reser med barnvagn. Stora nivåskillnaderna 
stoppar dessutom upp folkmassor vilket påverkar kapacitet på hållplatsen 
negativt. Vidare menar Andersson et al (2012:99) att övergångsställe som 
uppförts framför bussen i dess riktning bör minimeras. Mjuka trafikanter 
som korsar vägen framför bussen har förtur, om inte korsningen är 
ljussignalprioriterad i bussens favör, vilket medför att bussen måste vänta 
på korsande trafikanter. Resenärens helhetsupplevelse av resan påverkas 
vidare av de vägkorsningar som behöver göras. Det är främst de övergångar 
som uppleves som osäkra som försämrar resans upplevelse. Ibland kan 
avväganden behövas göras för att hållplatser ska upplevas som tillgängliga, 
detta då en tillgänglig hållplats är attraktiv för alla resenärsgrupper (Andersson 
et al. 2012:99). Det innebär att övergångsställen kan behöva placeras framför 
bussen i dess färdriktning.  
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3.4 Trygghet och trafiksäkerhet
- Belysning, överblickbarhet, inga skymmande buskage ökar 
  trygghetskänslorna.
- Bussgata i periferin medför färre olyckor med mjuka trafikanter.
- Hållplatsutformning, likt timglas, ökar säkerheten.

När trygghet i trafiken ska diskuteras bör det göras ur två olika aspekter. 
Trygghet bör nämligen analyseras dels hur en situation upplevs och dels 
ur riskaspekten för att något ska inträffa. Det innebär att platser som är 
säkra, det vill säga där risken för obehag är låg, kan trots detta upplevas 
som otrygga (Berntsson 2002:47–48). En situation där detta visar sig är vid 
ett åskoväder. Åskoväder kan upplevas som otryggt, detta trots risken att 
bli träffad av en blixt är i princip noll. Anledningen till att människor känner 
otrygghet i vissa situationer där det egentligen är obefogat tros ligga i 
människans natur. Holmberg (2008:74) menar han att känslan av otrygghet är 
större när vi människor testar något nytt. Sett till kollektivtrafik innebär detta 
att sällanresenärer lär känna större otrygghet än vaneresenärer. Det innebär 
att om resenären är ny för kollektivtrafiksystemetet och det inte är tydligt hur 
resan ska genomföras medför det att inställningen och helhetsupplevelsen 
av kollektivtrafik blir negativ. Att planera för sällanresenärer medför att 
resenärer inte väljer bort kollektivtrafiken till följd av att de inte förstår systemet. 
Kollektivtrafiken ska upplevas som enkel. Vidare ska en känsla av otrygghet 
inte finnas i kollektivtrafiken. Otrygghetskänslan avskräcker nämligen 
resenärer från att fortsätta resa med kollektivtrafiken. Lindholm (2001:54) 
menar att fullständig trygghet inte heller är önskvärt då det ger upphov till 
falska trygghetskänslor. När resenärer känner falsk trygghet kan de uppleva 
situationer med hög olycksrisk som trygga vilket inte är bra. Ett exempel på 
falsk trygghet i trafiken är  att barn inte blir rädda för vägar om trafiken är för 
tyst (Linderholm 2001:54). 

Holmberg (2008:273) menar att finns det ofta rädslor för vissa former av möten 
med andra, med exempelvis otäcka gäng. Upplevelsen av otrygghet från 
oönskade möten är till stor del i kollektivtrafiken sammankopplat till hållplatsers 
funktion som samlingspunkt (Holmberg 2008:273–274). Beroende på vilka 
attribut som finns i hållplatsutformningen kan hållplatser upplevas antigen som 
trygga eller otrygga. Bra belysning, uppsyn från omkringliggande fastigheter 
samt inga skymmande buskage är alla attribut som bidrar till att hållplatsen 
upplevs som trygg (Andersson et al 2012:100, Bösch et al 2009:16). Det 
innebär att om en hållplats saknar belysning, uppsyn och är väl skymd av 
buskage kommer den upplevas som otrygg. Holmberg (2008:274) menar att 
resenären kan uppleva än större trygghet om hållplatserna är övervakade samt 
om det finns möjlighet att få hjälp om något negativt inträffas.

Huruvida trafiksäker en hållplats är beror på dess utformning. Stopphållplatser, 
likt timglashållplats och körbanehållplats, bidrar till att trafiksäkerheten ökar för 
resenärerna (Linderholm 2001:3). Grundprincipen för en stopphållplats är att 
utformningen förhindrar att bussen blir omkörd när den står still vid hållplatsen 
vilket skyddar resenärer som går korsar vägen framför bussen. Tryggheten och 
trafiksäkerheten ökar ytterligare när bussen kör längs en bussgata (Bösch et 
al 2009:53). Problemet med bussgator är dock att bussgatorna ibland används 
av mjuka trafikanter för att cykla eller åka inlines på (Linderholm 2001:47). 
Vilket visar på att bussgator falskt kan upplevas som trygga. Olyckor mellan 
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mjuka och hårda trafikanter längs bussgator, det vill säga mellan exempelvis 
cyklister och bussar, är mer vanligt förekommande än på vanliga vägar. Risken 
för olyckor mellan hårda trafikanter är däremot lägre längs bussgator än på 
vanliga gator (Linderholm 2001:44). Anledningen till att olycksfrekvensen är 
högre mellan mjuka trafikanter och bussar beror troligtvis på att de mjuka 
trafikanterna upplever falsk trygghet. Den falska tryggheten kan antas vara 
en följd av att trafikintensiteten är lägre längs en väg som bara trafikeras av 
bussar jämfört med en väg som trafikeras av flera sorters trafik. Att bussgator 
ofta uppförs i centrummiljöer där många oskyddade trafikanter rör sig är 
ytterligare en bidragande faktor till den högre olycksfrekvensen. En bussgata 
som uppförs i periferin skulle medföra att bussens framkomlighet ökar 
samtidigt som olycksfrekvensen håls lägre än bussgator i centralare lägen.

3.5 Komfort
- Gott om sittplatser
- Bör finnas service och sysselsättning för resenären
- Sidoförflyttningar bör undvikas

Resenärer värdesätter komfort och att kunna genomföra sin resa på 
ett bekvämt vis. Det är många aspekter som, inom kollektivtrafiken, 
påverkar resans upplevda komforten. Aspekter som vägen till hållplatsen, 
bytesmöjligheter, hållplatsens utformning samt själva resen i fordonet påverkar 
alla resenärens upplevelse av sin resa. Om kollektivtrafiken ska upplevas som 
komfortabel och därigenom attraktiv behöver samtliga av dessa attribut vara 
välutformade och fungerande. Det innebär att ombyggnationer av bussnätet 
och utbildning av förare kan vara incitament som måste genomföras. Hastiga 
rörelser i andra riktningar än framåt upplever resenären som negativa 
(Holmberg 2008:274, 295). Det innebär alltså att farthinder, hål i vägbanan och 
skarpa svängar bör undvikas. Om hastiga förflyttningar i höjdled, som gropar 
i vägbanan och farthinder ger upphov till, ska minimeras behöver busslinjer 
dras längs sträckor som är plana och som inte har farthinder samt att vägen 
kontinuerligt underhållas. Vidare kan busschaufförens körsätt också bidra till 
att komfortupplevelsen förbättras vilket skapar incitament för att utbilda förare 
till att köra med en mjukare körstil. Beroende på hur en hållplats utformats 
kan den ge upphov till att komforten upplevs som förbättrad eller försämrad. 
Utformningar likt fickhållplats medför sidoförflyttning för fordonet vid inkörning 
till hållplatsen (Holmberg 2008:273, 295). Det är något som negativt påverkar 
resenärens komfort. Om det ska vara möjlig att hålla hög nivå av komfort 
behöver hållplatserna utformas på sätt som minimerar sidoförflyttningarna. 
Körbanehållplatser och klackhållplatser är båda goda exempel på 
hållplatsutformning som bidrar till minskningar av sidoförflyttningarna. 
Obehaget från sidoförflyttningar är störst för resenärer som står upp. Att 
genomföra sin resa sittandes är något som alla resenärer värdesätter och 
ser som komfortökande. Därför bör fordonet har tillräckligt med sittplatser för 
att alla ska kunna sitta då det ökar acceptansen för sidoförflyttningar. Vissa 
resenärsgrupper behöver utöver sittplats på bussen även få sitta medan de 
väntar på bussen på hållplatserna då de av olika anledningar har svårt att stå 
längre stunder (Holmberg 2008:262). 
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Om en resa innehåller ett eller flera byten ställer resenären enligt Holmberg 
(2008:269, 273) högre krav på bytespunkterna, det vill säga hållplatserna. 
Bytespunkternas utformning ska ge möjligheter för resenären att genomföra 
sina byten på ett bekvämt och säkert sätt. Holmberg menar att bekvämligheten 
ökar om bytet kan genomföras väderskyddat. Trafiksäkerheten ökar om bytet 
kan genomföras utan att resenären behöver korsa högtrafikerade vägar. Om 
bytet medför längre väntetid för resenären ställs krav på sysselsättning och 
service i form av toaletter (Book et al 2016:10). 

Att resa med kollektivtrafiken möjliggör för resenären att sysselsätta sig i större 
utsträckning än vad de skulle kunna om de framför en bil. Resenärer kan 
förflytta sig fysisk medan de kan vara i en helt annat virtuell värld på samma 
tid. Resenären efterfrågar att trafikhuvudmännen erbjuder internetuppkoppling 
för att de ska kunna utnyttja restiden till arbete eller sociala medier (Book et al 
2016:10, 13-14). En annan form av service som ökar känslan av att restiden 
är produktiv är elektroniska skärmar i fordonet som visar nyheter vilket blir en 
annan form av sysselsättning.

3.6 Vad är en bra hållplats 
- Perrong dimensionerad efter fordonen och antalet resenärer. 
- Kantstöd som möjliggör att alla dörrar på bussen kommer nära perrongen 
  utan att skada bussen.
- Väderskydd med sittbänk och plats för rullstol förbättrar resans upplevelse. 

När en resenär reser med kollektivtrafik påträffas minst två hållplatser. 
Detta då resan avgår från en hållplats och ankommer till en annan och har 
eventuella bytespunkter däremellan. Det går alltså att dela upp hållplatser i 
avresehållplatser och ankomsthållplatser. Vanligtvis består en hållplats av två 
hållplatslägen, en i vardera riktning. Det medför att det ena hållplatsläget är 
ett läge resenärer reser till, medan det andra är ett läge resenärer reser ifrån. 
Det finns även hållplatslägen som används som bytespunkter vilket medför att 
läget både bör ses som ett avreseläge och som ett tillreseläge. Hur en hållplats 
utformas är allt som oftast begränsat av rent ekonomiska aspekter. Det innebär 
att en hållplats som används mindre inte alltid har de dyraste attributen. Detta 
arbete tar dock inte hänsyn till ekonomiska aspekter men för förståelsen är det 
viktigt att läsaren vet att verkligheten inte alltid följer forskningen till följd av att 
det är en kostnadsfråga. 

När en hållplats angörs av ett större antal linjer behöver hållplatsperrongerna 
bli längre. Längden bör bestämmas med utgång från längden på fordonet och 
det högsta antalet fordon som ska angöra hållplatsen samtidigt. En stadsbuss 
är normalt mellan 12 och 18 meter lång, beroende på om den är ledad eller ej 
(Uppsala län - kollektivtrafiknämnd 2013:28, 48-49). Det finns dock specialfall 
där bussarna är både kortare och längre. Malmöexpressen är ett exempel 
där bussarna är hela 24 meter långa med dubbelledning. (Vanhool 2018). Det 
medför att längden på hållplatserna som Malmöexpressen ska angöra behöver 
vara längre än vad de skulle varit om sträckan trafikerats med vanliga bussar. 
Hållplatslängden ska vara anpassad för att ska finnas tillräckligt lång perrong 
för att det ska vara möjligt att gå av och på vid alla dörrar. 
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När en busshållplats anlägg är det viktigt att skapa förutsättningar för 
fordonet att komma nära kanten för att resenärerna enklare ska kunna stiga 
av och på bussen. Att bussen kommer nära perrongkanten är av extra vikt 
för rullstolsburna, rullatorburna samt personer som reser med barnvagn. 
Användandet av lutande kantstöd möjliggör att bussen kommer när 
perrongkanten utan att karossen tar skada (Arvelius 2010:19; Trafikverket 
et al. 2012:167; Uppsala län – kollektivtrafiknämnd 2013:57). Var hållplatsen 
lokaliseras kan i viss mån även bidra till hur nära bussen kan komma. En 
busshållplats med en längre inkörsträcka skapar förutsättningar för bussen att 
enklare komma nära hållplatsens perrongkant. Således bör busshållplatser 
placeras så inkörsträckan blir längre. 
Busshållplatsens utformning kan ytterligare bidra till att avståndet mellan 
fordon och perrong minska. Hållplatser kan utformas på olika sätt beroende 
om bussen körs längs en bussgata eller längs en vanlig gata med annan 
trafik. Genom att använda en utformning där perrongen möter bussen i 
trafiken, likt en klackhållplats, skapas förutsättningar för bussen att komma 
nära hållplatsen utan inkörsträcka. Om bussen färdas längs en bussgata i en 
egen fil mitt i vägen kan mitthållplats vara ett föredömligt utformningsalternativ.  
Mitthållplatsers utformning möjliggör att bussen kan genomföra stoppet utan 
att behöva förflytta sig i sidled. När kollektivtrafiken och vanlig trafik delar 
samma vägutrymme menar Arvelius (2010:6) att stopphållplats bör användas, 
främst då tillgängligheten för funktionsvarierade ökar. 

Höger: Figur 16. Principskiss 
för välutfromat kantstöd 

(Vägverket 2004:40)
Nedan: Figur 17. Exempel 

på hur det kan se ut i 
verkligheten. 
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Resor i kollektivtrafiken påbörjas normalt med en gångresa från startpunkten 
till hållplatsen. Det är en del som resenären måste genomföra oavsett vilket 
väder som råder, alltså även vid nederbörd. Ett väderskydd på hållplatsen 
förhindrar att resenären behöver vänta på bussen utlämnad till väder och 
vind. Ett välutformat väderskydd hindrar både blåst och nederbörd från att 
försämra upplevelsen för resenären. Det bör dessutom finnas en bänk med 
ryggstöd samt plats för den rullstolsburna resenären att vänta i väderskyddet 
(Trafikverket et al 2012:167; SKL 2014a:34). Väderskyddets placering är 
viktigt för att det ska vara möjligt att röra sig på perrongen men även för att 
det ska vara trafiksäkert. Trafiknämnden i Uppsala län (2013:58) menar att 
1,5 meter är ett godtagbart avstånd för att det ska vara möjligt att röra sig 
längs perrongen. Enligt Vägverket (2004:41) bör avståndet mellan kantstödet 
och väderskyddet istället vara minst 2,25 meter. Detta för att det ska var 
möjligt att röra sig på perrongerna och för att det ska vara möjligt att snöröja 
med maskin. Avståndet 2,25 meter bör ses som en rekommendation och 
avståndet 1,5 meter mellan väderskydd och kantstöd som ett absolut minimum 
generellt för busshållplatser. Vägverket (2004:40–41) menar att om avståndet 
mellan kantstöd och väderskydd understiger 2,25 meter bör det anses vara 
omöjligt att manövrera en rullstol på perrongen. Då de båda linjerna som 
ska undersökas är högt belastade bör 2,25 meter ses som en miniminivå för 
avstånd mellan väderskydd och kantstöd. I förlängningen innebär detta att 
perrongens total bredd måste överstiga 2,25 meter för att det ska finnas plats 
för väderskydd. 

Personer som färdas i rullstols, med rullator 
eller barnvagn ställer inte bara krav på att 
fordonet kommer nära perrongen utan även att 
instigningen sker i perrongens nivå. Om det ska 
vara möjligt att stiga in i samma nivå behöver 
perrongen vara högre än vad den normala 
trottoarkanten är. Vägverket (2004:40) menar att 
kanstödet bör vara 17 centimeter högt. Vid denna 
höjd kan bussen komma in över plattformen med 
sitt överhäng utan att ta skada. När hållplatsen 
har lång inkörsträcka behöver inte samma 
hänsyn visas till bussens överhäng. En buss som 
kan niga kommer enligt Vägverket (2004:40) 
ner till en höjd på ungefär 22 centimeter vilket 
innebär att det är en lämplig höjd även på 
perrongen, förutsatt att bussen dörrkonstruktion 
tillåter detta, om bussens överhäng inte behöver 
komma in över perrongen. Synskadade och 
synnedsatta ställer ytterligare krav på perrongens 
utformning. Personer som har synsvårigheter 
behöver ha kontrasterande kantremsa mot vägen 
samt taktila ledstråk i markbeläggningen för att 
de ska kunna röra sig obehindrat på hållplatsen 
(Trafikverket & SKL 2012:164). 

Figur 18. Ett exempel på hur taktila spår och 
kontrasterande har uppförts, bild tagen på 
Nobeltorget.
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3.7 I korthet
Uppnås ovanstående presenterad forskning kan det antas att resenären 
upplever kollektivtrafiken som attraktiv vilket enligt de teoretiska 
utgångspunkterna medför att kollektivtrafiken kommer bli mer använd. I korthet 
är det följande som bör eftersträvas:

- Kollektivtrafiken ska sträva efter att uppnå kortare eller liknande restider som 
samma resa med ett annat transportval. Det kan uppnås genom att förändra 
hållplatsutformningen, effektivisering av biljettköp.

- Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla oavsett fysiska och psykiska 
hinder. Genom tydlighet i hållplatsutformningen, låggolvsbussar kan detta 
uppnås.

- Kollektivtrafiksystemet ska utformas med både genare baslinjer och mindre 
gena servicelinjer för att alla, oavsett ålder och rörelseförmåga ska kunna ta 
del av resandet. 

- Kollektivtrafiken ska utformas på ett enkelt sätt för att sällanresande ska 
känna sig hemma i kollektivtrafikmiljön. Lättillgänglig information behöver 
vara genomgående och delges genom flera olika informationsbärare. 
Exempel på informationsbärare kan vara realtidsinformation, linjekartor samt 
hållplatsskyltar. 

- Kollektivtrafik som syftar till att vara snabb, likt baslinjer, ska ha högst 800 
meter mellan hållplatserna. Servicelinjer ska ha högst 400 meter mellan 
hållplatserna. 

- Kollektivtrafiken blir attraktiv om turtätheten är under 15 minuter men bör 
uppföras med 5-10 minuters turtäthet då resenären inte längre behöver kunna 
tidtabellen. 

- Kollektivtrafikens hållplatser ska upplevas som trygga. Det kan uppnås 
genom belysning och uppsyn. 

- Kollektivtrafik som är uppförd på bussgator och prioriteras i ljussignaler och 
korsningar har kortare restiden och högre trafiksäkerhet än om samma linje 
skulle färdats tillsammans med övrig trafik.

- Kollektivtrafiken bör inte uppföras på sätt som medför stora förflyttningar 
i sidled då det minskar komforten för resenärerna vilket försämrar 
helhetsupplevelsen. 

- Kollektivtrafikens komfort ökar om resenären kan sitta, både på hållplats och i 
fordon, samt om det finns någon form av sysselsättning likt WIFI under resan. 
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Detta kapitel avser studien av hur väl busshållplatser i Malmö stad följer 
forskningen samt vilka förbättringar som kan genomföras för att förbättra deras 
utformning. Undersökningen kommer omfatta totalt fyra hållplatser längs linje 
5 och linje 8. Om busslinjerna till fullo ska bli attraktiva bör de uppfylla alla de 
krav som presenteras i kapitel tre Kännetecken för bra kollektivtrafik. 

4.1 Motivering till valda linjer och hållplatser 
Linje 5 och linje 8 har valts då linje 5 var den första linjen att förändras enligt 
konceptet Malmöexpressen. Linje 8 är den linje som står näst på tur att 
omvandlas enligt samma koncept. Det intressanta med att analysera dessa två 
linjer är att förstå hur förändringarna kan komma att se ut för linje 8 samt om 
förändringarna av linje fem verkligen stämmer överens med forskningen. 

I valet av busshållplatser har ändhållplatser medvetet valts bort då 
utformningen av en ändhållplats kan skilja från hur andra hållplatser utformas. 
Målet har varit att hitta hållplatser längs de två linjerna som liknar varandra i 
deras förutsättningar och som uppförts under olika tider. Uppförandetiden är 
intressant att undersöka för att se om även äldre hållplatser följer forskningen 
eller ej.

Busshållplatser längs linje 5:
Rosengård – Hållplatsen Rosengård är en hållplats som i mångt och mycket 
har kvar samma utformning som den hade innan linje 5 gjordes om till 
Malmöexpress. Hållplatsen, och speciellt hållplatsläget i riktning mot centrum, 
är en hållplats som många reser ifrån och skapar förutsättningar för att 
undersöka om utformningen har påverkats av detta. På hållplatsen stannar 
även linje 33 och 35. 

Nobeltorget – Hållplatsen Nobeltorget är en hållplats som helt gjordes om när 
linje 5 blev Malmöexpress. Hållplatsen har en intressant utformning som valts 
med avsikt på att undersöka vilka eventuella avvägningar som behövts göras 
för att kunna placera hållplatsen i ett centralt läge med lite plats. På hållplatsen 
går det också att byta till linje 3.

04
 Fallstudie Malmö
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Busshållplatser längs linje 8:
Linängsstigen – Hållplatsen Lindängsstigen, och speciellt hållplatsläget i 
riktning mot centrum, är en hållplats många reser ifrån. Denna hållplats är lik 
Rosengård i många avseende. 

Triangeln – Hållplatsen Triangeln är en hållplats som nyligen gjorts om 
i samband med Citytunneln. Hållplatsen är högtrafikerad och en viktig 
bytespunkt där resenären kan göra byten till andra bussar och till tåg. 
Hållplatsen är intressant att undersöka för att se kopplingen mellan buss 
och tåg. Hållplatsen är till viss del lik Nobeltorget i några avseenden med 
exempelvis finns flera lägen. 

4.2 Busstrafik i Malmö
Trafikhuvudman för kollektivtrafiken i Malmö, tillika hela Skåne, är Region 
Skåne genom Skånetrafiken (Malmö Stad 2018b). Kollektivtrafiken i Malmö 
stad är förlagd på åtta huvudlinjer, stomlinjer. Fem pluslinjer, servicelinjer, 
samt ett par linjer som anropsstyrda. Huvudlinjerna, linje 1 till 8, avgår var 
femte till tionde minut under rusningstid och aldrig mer sällan än var 20 minut. 
Pluslinjerna, linje 31-35, avgår var 10-30 minut (Skånetrafiken 2017). 

Det satsas kontinuerligt på kollektivtrafiknätet i Malmö. Dels i form av 
utbildning av busschaufförerna, upprustning av bussar samt förenkling av 
biljettköp (Skånetrafiken 2018). Vidare satsas stora pengar i att omvandla fler 
linjer efter Malmöexpresskonceptet (Malmö stad 2018a).

4.2.1 Malmöexpressen 
Malmöexpressen är ett koncept som arbetats fram genom ett samarbete 
mellan Malmö stad, Skånetrafiken och Nobina (Malmö stad 2017). Meningen 
med linjen är att bussen ska få bättre framkomlighet och därigenom ska 
restiden bli kortare. Framkomlighet åstadkoms genom att de speciella 
bussarna kör i ett eget körfält som har prioritering i ljussignaler gentemot 
annan trafik. Den första linjen som gjordes om var linje 5 som sattes i drift 
sommaren 2014 (Malmö stad 2017). Malmö Stad (2018a) menar att genom 
Malmöexpressens täta avgångar, bra tillgänglighet och framkomlighet samt 
höga komfort ska fler välja att resa med kollektivtrafiken.

Framöver har det beslutats att ytterligare fyra Malmöexpresslinjer ska 
tillkomma. Den första linjen förväntas vara i drift år 2021 och förberedelserna 
är redan igång. Linje 8 är den första linjen och kommer följas av linje 2 och 4 
samt en ny baslinje, linje 10 (Malmöstad 2018a).

Figur 19. Malmöexpressen. Bussarna är 24 meter långa och dubbelledade (Skånetrafiken u.å).
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Linje 5

Nobeltorget Rosengård

Ovan: Figur 20. Linjedragning linje 5. Linje 5 går mellan Stenkällan och Fullriggaren.
Nedan till vänster: Figur 21. Hållplats Nobeltorget med lägesangivelse.
Nedan till höger: Figur 22. Hållplats Rosengård med lägesangivelse.
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4.2.2 Linje 5
Linje 5 förbinder Stenkällan i öst med Fullriggaren i norr och är Skånes största 
stadsbusslinje sett till antalet resor (Malmö stad 2017). Malmö kommun 
har under de senaste åren slagit samman många små stadsdelar till färre 
större vilket gör nyare statistik missvisande. Sett till välfärdsindex från 2013, 
då stadsdelarna var mindre, finns både den stadsdel som hade det lägsta 
indextalet och en av de stadsdelar som hade högst representerade längs linjen 
(Malmö stad 2013). Samtliga av hållplatsen längs linjen är enligt Skånetrafiken 
(2017) anpassad för rörelsehindrade och synskadade. När linjen gjordes 
om till Malmöexpresslinje bands de befintliga bussgatorna (vid Rosengård, 
Konserthuset, centrum och Västra hamnen) samman så hela sträckan skulle 
genomföras på bussgata (SKL 2014b).

2007 gjordes det 14 000 resor per dag längs sträckan Centrum och Stenkällan 
och då var turtätheten som bäst 16 bussar i timmen (Hansson & Hiselius 
2009:6-7). År 2020 förväntas resandet vara upp på 20 000 resor per dag 
(Hansson & Hiselius 2009:1). Efter att linjen gjordes om till Malmöexpresslinje 
ökade resandet längs linjen med 27 % sett mellan åren 2013 och 2014 
(Beckman, Möller, Palm u.å:24).  År 2013 gjordes enligt BRT i Sverige (u.å) 
4,6 miljoner resor längs linje 5, vilket innebär ca 12 500 resor dagligen. Att 
få fram statistik på detta har varit svårt och anledningen till att siffran för år 
2013 är lägre än siffran från 2007 kan bero på ett antal faktorer. Hansson 
och Helenius har genomfört forskningen på uppdrag av Malmö stad och 
förväntas ha korrekta siffror. BRT i Sverige är å andra sidan en bransch och 
intresseförening för bussbolag och bilproducenter och behöver nödvändigtvis 
inte presentera korrekta siffror. Om det är så att båda siffrorna stämmer kan 
den lägre siffran bero på att ombyggnationen till Malmöexpressen påverkat 
resenärens inställning till kollektivtrafiken negativt vilket resulterat i färre 
resande. Hur som helst innebär en ökning med 27 %, mellan år 2013 och 
2014, att det gjordes 16 000 resor dagligen år 2014. 

Figur 23. Hållplats Rosengård.

4.2.2.1 Rosengård
Hållplatsen Rosengård är en hållplats 
mellan hållplatserna Emilstorp (ca 
300 m) och Rosengård Centrum (ca 
400 m). På hållplatsen avgår även 
linjerna 33 och 35 (Skånetrafiken 
2017). Grundutformningen för detta 
hållplats är den samma som innan linje 
5 gjordes om till Malmöexpresslinje. 
Hållplatsen planlades år 1967 i 
samband med plan PL806 (Malmö stad 
1967). Hållplatsen är utformad efter 
SCAFT-principen där korsning mellan 
mjuka och hårda trafikanter ska ske i 
olika plan vilket på hållplats Rosengård 
sker genom att bilvägen är nedsänkt 
genom hela Rosengård och gående 
hänvisas till gångbroar över vägen. 

Läge A – riktning Stenkällan. Läge B – 
riktning Fullriggaren
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4.2.2.2 Nobeltorget
Hållplatsen Nobeltorget är en hållplats 
mellan hållplatserna Annelund (ca 450 m) 
och Folkets park (ca 550 m). På hållplatsen 
avgår även linje 3 och 32 (Skånetrafiken 
2017). Hållplatsen gjordes om helt i 
samband med att linjen byggdes om till 
Malmöexpresslinje år 2014 (SKL 2014b). 

Läge A – riktning Stenkällan. Läge B – 
riktning Fullriggaren. 

Figur 24. Hållplats Nobeltorget.
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Triangeln Lindängsstigen

Linje 8

Ovan: Figur 25. Linjedragning linje 8. Linje 8 går mellan Lindängen och Hyllie via Malmö C.
Nedan till vänster: Figur 26. Hållplats Triangeln med lägesangivelse.
Nedan till höger: Figur 27. Hållplats Lindängsstigen med lägesangivelse.
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4.2.3 Linje 8
Linje 8 sträcker sig mellan Lindängen och Hyllie via Malmö C. När linjen 
ska göras om till den andra Malmöexpresslinjen planeras också linjen dras 
om. Den del som stäcker sig Lindängen till Malmö C kommer förlängas till 
Fullriggaren. Den del av dagens linje 8 som stäcker sig mellan Hyllie och 
Malmö C kommer bli den nya linjen, linje 10. Linje 10 kommer stäcka sig från 
Malmö C till Hyllie och vidare till Svågertorp (Malmö stad 2018a). 

År 2007 gjordes det dagligen 13 500 resor längs sträckan Centrum och 
Lindängen och 12 turer per timme som tätast turtäthet (Hansson & Hiselius 
2009:6-7). År 2020 förväntas resandet vara uppe på 21 000 resor/dag 
(Hansson & Hiselius 2009:1). 

Figur 28. Hållplats Lindängsstigen.

4.2.3.1 Lindängsstigen
Hållplatsen Lindängsstigen är den 
andra hållplatsen efter ändhållplatsen 
Lindängen (ca 550 m) och är en 
hållplats mellan den och Fosie Kyrka 
(ca 400 m). Från hållplatsen avgår 
även stadsbusslinjerna 31, 33, 56 
(anropsstyrd buss) och regionbusslinje 
170. Hållplatsen är enligt Skånetrafiken 
(2017) anpassad för rörelsehindrade 
och synskadade. När hållplatsen 
uppfördes är osäkert. Det som går att 
säga är att den såg likadan ut år 2008 
som den gör idag (Malmö stad 2008). 
Hållplatsen är precis som hållplats 
Rosengård uppförd enligt SCAFT-
principen. Skillnaden här är att gående 
hänvisas till en tunnel under bilvägen 
istället för en gångbro över som på 
hållplats Rosengård. 

Läge A – riktning Lindängen. Läge B – 
riktning Hyllie.
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Figur 29. Hållplats Triangeln.

4.2.3.2 Triangeln
Hållplatsen Triangeln är en hållplats 
mellan Tandvårdshögskolan (ca 700 
m) och Davidhall (ca 450 m). Från 
hållplatsen går det att byta till tågtrafik 
flygbuss samt till busslinjerna 1, 2, 
6, 7, 35, 54 (avgår mycket sällan). 
Hållplatsen är enligt Skånetrafiken 
(2017) anpassad för rörelsehindrade 
och synskadade. Hållplatsen 
genomgick en total förändring och stod 
klar under 2014 (Skånetrafiken 2014).

Läge A – riktning Hyllie. Läge B – 
riktning Lindängen. 
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5.1 Bedömningsgrund
Studien av busshållplatserna utgår från ett observationsschema (se bilaga 1) 
för att uppmärksamma vilka attribut som finns på hållplatserna samt vilka som 
inte finns. Observationsschemat utgår ifrån forskningen presenterad under 
kapitel tre, kännetecken för bra kollektivtrafik. Undersökningen är indelad i 
hållplatsutformning, möblering samt övrig utformning. Dessa kategorier har 
vidare indelats med större precisering av attribut att undersöka. Exempel 
på mer preciserade attribut som undersökts är bland annat hållplatstyp, 
informationsspridningen, samt parkeringsmöjligheter. Nedan lyfts de 
undersökta attributen samt presentation av resultaten. 

5.1.1 Hållplatsutformning
I undersökningen har inga värderingar gjorts av vilka hållplatsutformningar 
som har använts, utan kommer diskuteras i nästa kapitel. Det som dock går 
att sägas är att sidohållplats är den mest förekommande hållplatsutformningen 
bland de undersökta hållplatserna och endast hållplatsen Nobeltorget har 
annan utformning. Hållplatserna Nobeltorget och Rosengård stoppar båda upp 
bakomkommande trafik. Hållplatsläge A på hållplats Rosengård stoppar dock 
inte upp bakomkommande trafik. Utformningen medför dock att grundtanken 
med stopphållplatser uppnås. Detta då hållplatsläget är uppfört på en bussgata 
där gående är tänka att gå bort från hållplatsen istället för att korsa vägen. 
Utformningen på hållplats Nobeltorget, som är en mitthållplats, medför att 
bakomkommande busstrafik stoppas upp samtidigt som annan trafik tillåts 
passera på andra sidan hållplatsplattformerna.   

Det som kan sägas är att hållplatserna som undersökts längs linje åtta är 
hållplatser som trafikeras av fler linjer än de som undersökts längs linje fem. 
Den hållplats som i särklass är högst trafikerad är Triangeln där 46 bussar per 
timme passerar vid rusningstid. Nobeltorget har lägst trafikering vid rusningstid 
av de undersökta hållplatserna då den endast trafikeras av linje 5 med 12 
avgångar i timmen.

 Resultat

05
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hållplatslägen som försvårar framkomligheten. 
Problem att manövrera rullstol till följd av möbleringen finns på hållplatslägena 
Rosengård läge A och Triangeln läge B. Rosengård läge A har en större 
soptunna som försvårar möjligheten att röra sig förbi väderskyddet på 
baksidan. På Triangeln läge B är avståndet mellan väderskydd och kantstödet 
kort vilket tvingar rullstolsburna att transportera sig bakom väderskyddet på en 
vältrafikerad cykelbana.

Figur 31. Bild från Nobeltorget på lutande kantsten. Ett gott exempel på slätt och fint kantstöd.

Genomgående för de åtta 
hållplatslägena är att det finns 
kontrasterande plattsättning 
längs kanten samt taktila spår vid 
påstigningsläget. På hållplatslägena 
Lindängsstigen läge A och 
Rosengård läge A finns dock bara 
kontrasterande plattsättning längs 
halva längden av plattformen. 
Om en hållplats tillfullo ska vara 
tillgänglig för synnedsatta och 
blinda behövs det finnas taktila 
spår längs med hållplatsens 
hela längd för att det ska gå att 
hitta till påstigningsplatsen. Som 
rullstolsburen är det möjligt att 
röra sig på alla hållplatser utom 
hållplats Nobeltorget till följd av 
smala perronger. Det fanns dock 
dumt placerad möblering på ett par 

Figur 30. Bristande konstrasternade plattsättning 
på hållplats Rosengård
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5.1.2 Möblering på hållplats
Alla av de undersöka hållplatslägena, med undantag från hållplatsläge B 
på Triangeln, hade anlagda väderskydd i vilka det finns plats avsedd för 
rullstolar. Läge B på Triangeln är anlagt på den sida som är närmst Triangelns 
köpcenter. Köpcentret sticker ut över delar av hållplatsläget vilket kan ses 
som en form av väderskydd men det skyddar knappt mot nederbörd och 
definitivt inte mot vind. Vid samtliga av hållplatserna finns det någon form av 
sittplats. Mängden sittplatser varierar mycket mellan hållplatslägena och vissa 
hållplatser har bara sittplatser i väderskyddet medan andra har både utanför 
och i väderskyddet. Triangeln läge B endast har sittplatser utanför väderskydd, 
då väderskydd saknas.

Utförlig information om byten, information på både svenska och engelska 
finns i alla väderskydd förutom på hållplatsläge Rosengård B som saknade 
information i väderskyddet. Alla av hållplatserna förutom Lindängsstigen hade 
realtidsinformation. Skyltning om rökförbud är bara tydligt på Nobeltorget och 
Triangeln läge B detta trots att det i Allmänna bestämmelserna för resor i södra 
Sverige (Blekingetrafiken et al 2018) står det att det inte är tillåtet att röka i 
trafikhuvudmännens lokaler. 

Figur 32. Exempel på god 
informationsgivning till resenärerna.

Figur 33. Rosengård läge B. Bristande information i väderskydd, 
närmsta information finns på stolpen i bakgrunden.
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Ovan till vänster: Figur 34. Realtidsskyltning 
saknas på Lindängsstigen

Ovan till höger: Figur 35. “Väderskydd” intill 
Triangelns köpcenter. I förgrunden visas också på 
hur längsgående taktiltspår från tågstationen som 
slutar vid busshållplatsen.

Till vänster: Figur 36. Exempel på hur 
realtidsinformation ser ut i Malmö, bild tagen på 
hållplats Rosengård.
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5.1.3 Övrig utformning
På hållplatserna finns det andra attribut som inte kunnat anses falla in under 
någon av de två andra kategorierna. Dessa aspekter har mycket att göra med 
hur närområdet samt vägen till hållplatsen i den direkta närheten är utformad. 
Det som går att säga generellt för de undersökta busshållplatslägena är att 
uppsynen från omkringliggande fastigheter är god och att de alla hållplatser 
är belysta. Belysningen sker med gatubelysning, belysning i väderskydd samt 
upplysta reklamvitriner.

Det finns endast ett cykelställ på de totalt åtta undersökta 
hållplatslägena. Det enda hållplatsläget som har ett 
cykelställ är Lindängsstigen läge B därutöver finns det på 
hållplatserna Triangeln och Rosengård läge A närbelägna 
cykelställ som i teorin inte är tänkta till busshållplatserna 
men som i praktiken skulle kunna vara ett möjliga alternativ 
för cyklister att ställa sina cyklar i. Parkering för bilar, likt 
konceptet park and ride, finns inte i anslutning till någon av 
hållplatserna. 

Höger: Figur 37. 
Belysning på hållplats 

Lindängsstigen sker 
med hjälp av belysning 
i väderskyddet från tak 

och från bakgrundsbelyst 
reklamskylt. Till vänster 

om väderskyddet kan även 
gatulyckta skymtas. 

Nedan: Figur 38. Cykelställ 
med möjlighet att låsa fast 

cykel på Lindägnssigen 
läge B.
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Det finns goda möjligheten att röra sig mellan de olika busshållplatslägen på 
alla hållplatsernas förutom på hållplatsen Triangeln där det helt saknades 
övergångsställen. På hållplatserna Rosengård och Lindängsstigen finns 
det gångbro/gångtunnel som möjliggör för resenären att röra sig från 
den ena sidan av vägen till den andra. På båda stationer finns det dock 
inofficiella övergångställen där resenärer korsar vägen i samma plan 
som busshållplatserna. Till både gångbron på hållplats Rosengård och till 
gångtunneln på hållplats Lindängsstigen finns det större lutningar samt trappor. 
Forskningen förespråkar en hållplatsutformning utan trappor och lutningar och 
menar således att hållplatsen ska ligga i samma höjdnivå som omgivningen. 

Vänster: Figur 39. Gångbro 
över vägen som är den tänkta 
vägen för mjuka trafikanter att 
korsa vägen.

Höger: Figur 40. Hur vägen i 
praktiken korsarsas.

Vänster: Figur 41. Gångtunnel 
under vägen som är den tänkta 
vägen för mjuka trafikanter att 
korsa vägen.

Höger: Figur 42. Nedtrampat 
gräs vilket visar på att den 
gräsbelagda refugen brukar 
korsas. 

Lindängsstigen

Rosengård
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I enlighet med kapitlet ovan går det att se att de olika hållplatserna i 
olika hög grad uppfyller det forskningen förespråkar. Här nedan kommer 
förbättringsförslag presenteras som skulle medföra att alla hållplatser följer 
forskningen till fullo. Det som dock talar emot att alla dessa förbättringsförslag 
kommer bli till verklighet är att förbättringarna kostar stora summor pengar och 
avvägningar måste göras mellan kostnad och den förväntade förbättringen. 

Generellt för alla hållplatser är att det saknas taktila stråk längs med 
hållplatsen. Cykelparkering är något som även det saknas på eller i anslutning 
till alla hållplatser. Som påvisats i kapitel 3 påbörjas resan med kollektivtrafik 
vid en dörr och avslutas vid nästa således måste det finnas möjligheter 
att parkera en eventuell bil eller cykel i närheten. Enda hållplatsläget som 
hade cykelparkering var Lindängsstigen läge B vilket visar på att de andra 
hållplatslägena bör kompletteras med cykelparkering. 

6.1 Linje 5 – Rosengård
Till de båda hållplatslägena är det svårt att ta sig med exempelvis rullstol 
och barnvagn till följd av att hållplatslägena är placerade längs en nedsänkt 
väg. Det finns ett par tillvägagångsätt som skulle möjliggöra att det blir lättare 
att transportera sig mellan hållplatslägena men även till målpunkter som 
är bortom hållplatserna. Om vägen som bussen kör på idag görs om till en 
stadsgata med lägre hastighetsbegränsning skulle det vara möjligt att anordna 
övergångsställe vilket möjliggör lättare övergångar över vägen. Viktigt är att 
hastigheterna blir lägre för att detta ska kunna bli verklighet då en sjufilig väg 
enkelt medför att hårda trafikanter kör snabbt. Vidare skulle ett övergångsställe 
innebära att ramperna upp till dagens gångbro skulle kunna göras längre. 
Ramperna upp till gångbron har uppförts med ett avvägande mellan en lägre 
lutning och en kort kortlängd. Allt för att rampen inte ska medföra allt för långt 
extraavstånd samtidigt som den inte får ha brantare lutning än vad som är 
möjligt att genomföra med rullstol.

 Förbättringsförslag

06
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I väderskyddet på läge B saknas 
information vilket enkelt går att trycka 
ut och sätta upp vilket medför att 
informationen till resenären blir lika bra 
som på de andra hållplatserna. På det 
andra hållplatsläget, läge A, saknas 
kontrasterande plattsättning längs halva 
perrongen. Då det stannar 26 bussar 
under rusningstid händer det att mer än 
en buss stannar vid hållplatsen samtidigt. 
Det innebär att den del som saknar 
kontrasterande plattsättning används delar 
av dygnet. Om synnedsatta ska ha samma 
möjligheter som andra att färdas med 
kollektivtrafiken under rusningstid behöver 
detta kompletteras. Halva perrongen 
saknar slät kantstöd vilket medför att 
bussen inte lika lätt kan komma nära 
perrongkanten utan att riskera att däck och 
kaross tar skada. Genom att ersätta de 
skrovliga delarna av kantstödet underlättas 
av och påstigning för resenärerna när 
bussen lättare kommer nära kanten. 
Möbleringen bör också ses över då det idag 
finns en soptunna som är dumt placerad 
och försvårar rörligheten på hållplatsläget.

6.2 Linje 5 – Nobeltorget
Hållplatsen Nobeltorget har en typisk mitthållplatsutformning men med 
perronger som är i smalaste laget. Det som tvingat fram de smala 
plattformarna är att gaturummet i sig inte är särskilt brett samtidigt som det 
måste finnas plats för många körfiler. I gaturummet vid hållplatsen finns två 
filer för buss och tre filer för bilar, en i vardera riktning samt en extra för att det 
ska vara möjligt att svänga i de närbelägna korsningarna. 

De båda hållplatslägena följer trots sin smala utformning forskningen väl. 
Precis som på de andra hållplatserna saknas det taktilaspår längs hållplatsen. 
Detta är en aspekt som hade kunnat kompletteras för att ta hållplatsen till en 
högre nivå. Det främsta problemet som finns med hållplatsens utformning 
är att hållplatsens läge. Om perrongerna ska kunna bli bredare behöver 
antigen en av bilfilerna försvinna eller hållplatsen flyttas. Problemet med att 
hållplatsen har smala perronger är att resenärer som antigen är rullstolsburna, 
barnvagnsburna eller reser med mycket packning får svårt att röra sig från ena 
änden till den andra. På hållplatsen finns det inte heller några cykelparkeringar. 
Det finns på perrongerna inte heller plats för att placera ut cykelställ. I 
anslutning till hållplatsen finns det ett torg som skulle kunna bli föremål för att 
husera cykelparkering. 

Figur 43. Kantstenen är hälften skrovlig 
och hälften slät.



5252

6.3 Linje 8 – Lindängsstigen
Precis som hållplatsen Rosengård är Lindängsstigen 
en hållplats där tanken är att resenären ska korsa 
vägen i planskilt. Idag finns nertrappat gräs på 
den refug som skiljer de två vägbanorna åt kan 
slutsatsen dras att resenärer vill korsa vägen i 
samma plan. Att anlägga ett övergångsställe är 
en möjlig åtgärd som ökar trafiksäkerheten när 
resenärerna ska korsa gatan. Vidare är hållplatsen 
Lindängsstigen den enda hållplatsen som inte är 
uppförd på en bussgata. Bussgatan har många 
fördelar vilka presenterats i kapitel 3, att uppföra 
en eventuell bussgata i anslutning till hållplatsen 
kan öka bussens framkomlighet. Därigenom även 
attraktivitet, gentemot andra färdmedel. Vägen 
som hållplatsen är anlagd vid är väldigt bred vilket 
uppmuntrar de andra transporttyperna att köra 
snabbt. Vid en omarbetning av gatans utformning 
skulle även detta kunna förändras för att förbättra 
upplevelsen av hållplatsmiljön. 

Ingen av de två hållplatslägena har kantsten som 
möjliggör att bussar kommer nära. Däremot har 
hållplatsläge B fördelen att inkörssträckan är 
lång och rak vilket möjliggör att bussen fordonet 
kan komma nära sidan utan att däck och kaross 
tar skada. På det andra hållplatsläget, läge A, är 
fallet dock annat. Hållplatsläge A är anlagt i direkt 
anslutning till en cirkulationsplats vilket medför att 
bussen måste svänga in till busshållplatsen likt 
en glugghållplats. Problemet med den utformning 
är svårigheten i att få de bakre dörrarna nära 
kantstödet. Dagens utformning medför i sin tur 
rörelser i sidled vilket försämrar den upplevda 
komforten. Ett sätt att förhindra förflyttningarna i 
sidled är att busshållplatsen flyttas ut i körbanan 
likt en klackhållplats, vilket även skulle minska 
inkörstiden och därigenom även restiden. 

Figur 44. Vägen vid hållplats Lindängsstigen är 
väldigt bred. 
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6.4 Linje 8 – Triangeln
Triangeln är en hållplats som skiljer sig från de andra då det är den enda 
hållplatsen som undersökts där det går att byta från buss till tåg. Informationen 
om byten mellan olika bussar är god, informationen om byten till tåg är 
däremot bristfällig. Inne på tågstationen finns det information om vilka bussar 
som avgår när och från vilket läge vilket är bra. I närheten av busshållplatsen 
finns ingen information om vilka tåg som avgår när eller var. Att sätta upp 
en tydlig skylt utanför stationen närmare hållplatslägen hade förenklat byten 
mellan de två färdmedlen. När kollektivtrafik planeras måste hela tiden hela 
resan perspektivet finnas med, en resa kan bestå av både färd med buss och 
med tåg. Det bör finnas goda förutsättningar för att sådana resor ska kunna 
genomföras vilket bristen på information försvårar. 

Hållplatsläge A är anlagt utan något direkt 
väderskydd. Det går till viss del att ta skydd från 
nederbörd längs med väggen på Triangelns 
köpcenter. Däremot finns det inget skydd mot 
eventuell vind vilket lär påverka resenärens 
upplevelse negativt. Den bänk som finns 
på hållplatsläget är placerad på ett sätt som 
medför att allt regn som rinner längs fasaden 
på Triangelns köpcenter kommer droppa ner 
i nacken på resenären som väntar sittandes. 
Genom att uppföra någon form av väderskydd 
kan upplevelsen av resen förbättras då påverkan 
av vädrets minimeras. Cykelparkering finns i 
närheten men är inte planerad till busstrafiken. 
Avståndet till cykelställen är lite långt för att vara 
optimalt. Med tanke på att det avgår 46 bussar i 
timmen under rusningstid medför det att många 
reser med linjerna som avgår från hållplatserna 
vilket innebär ett stort antal resenärer och cyklar. 
Då det hade varit många cyklar hade det varit 
svårt att husera cyklarna närmare än de är idag. 

Att ta sig mellan hållplatslägena är idag enligt skyltning på platsen omöjligt.  
Om gatan ska korsas behöver detta göra i strid mot skyltning alternativt 
behöver resenären gå långa sträckor. Gatan, som är en bussgata, är upphöjd 
intill tågstationen vilket skulle kunna visa på att utrymmet är en form efter en 
form av shared space princip där fotgängare, cyklister och bussar samsas om 
ytan. Skyltningen som finns visar dock att både gång och cykelstigen upphör 
framme vid vägen och påbörjas på andra sidan, detta utan att det finns någon 
form av övergångställe. Att uppföra någon form av övergångsställe bör ses 
som en förutsättning för att personer som går långsamt ska kunna ta sig till det 
hållplatsläge deras buss avgår från.
 

Figur 45. Regnar det blir det blött i 
nacken för den som sitter och väntar.
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Attraktiviteten för kollektivtrafiken beror på många olika sammanhängande 
delar. En av dessa delar är restid som ökar bussens attraktivitet om den är 
kortare än eller lika med bilens. Beroende på hur en hållplats är utformad 
kan stora tidsvinster åstadkommas. Att restiden är kort blir dock irrelevant för 
bussens attraktivitet om resan inte upplevs som trygg. Om resan uppfattas 
som otrygg kommer resenärerna istället välja andra färdmedel. Detta motsäger 
till viss del Hägerstrands teori om att vi reser med avseende på tid och inte på 
avstånd. Det är alltså viktigt kollektivtrafikhuvudmännen utifrån ovanstående 
fokuserar på alla aspekter som utgör kollektivtrafiken således inte enbart 
exempelvis restiden.

Utifrån den genomförda undersökningen på fyra hållplatser i Malmö kan 
vissa slutsatser dras. Av de undersökta hållplatserna är två ombyggda under 
de senaste fem åren medan de andra två är äldre. Den ena av de äldre 
hållplatserna, Rosengård, renoverades dock delvis i samband med den nya 
Malmöexpressen 2014 i syfte att göra hållplatsen lång nog för bussen att 
stanna vid. Hållplatserna Nobeltorget och Triangeln har båda byggts om i 
samband med linjeomläggningar. Det påvisar att Malmö stad även förbättrar 
hållplatser och deras utformning när de gör andra satsningar. Hållplatserna 
Nobeltorget och Triangeln är de hållplatser som följer forskningen bäst och de 
som senast byggts om visas att Malmö stad är medvetna om forskningen då 
de senast ändrade hållplatserna är de som bäst följer forskningen.

Huruvida hållplats Lindängsstigen har förändrats eller ej har inte gått att 
finna ut men den har i alla fall sett likadan ut sedan 2008. Med utgång i 
observationsschemat går det att se att de nyare hållplatserna, det vill säga 
Nobeltorget och Triangeln, bättre följer dagens forskning än de äldre. Det 
visar att Malmö stad och Skånetrafiken har tagit till sig forskningen i sin 
hållplatsutveckling eller att Malmö stad och Skånetrafikens egna utvecklingen 
av hållplatser oberoende av forskningen har skett i samma riktning. 
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Både hållplats Rosengård och Lindängsstigen är uppförda i områden som 
följer SCAFT-principen och båda är därigenom präglade av trafiksystemets 
planskilda korsningar mellan hårda och mjuka trafikanter. Forskningen påvisar 
att korsningar i samma plan är mer efterfrågat då stora höjdskillnader och 
trappor förlänger restiden till hållplatsen. Att förändra  hållplatserna Rosengård 
och Lindängsstigen så att höjdskillnaderna och de planskilda korsningarna 
försvinner skulle innebära stora ingripande både på trafikstrukturer och 
byggnadsstrukturen. Då måste frågan om den kostnad det skulle innebära 
går att motivera i förhållande till den förbättring det skulle innebära. Både 
hållplats Rosengård och Lindängsstigen är begränsade i möjligheterna att följa 
forskningen fullt ut till följd av strukturerna de är placerade i. Hållplatserna bör 
ses som samstämmiga med forskningen utifrån deras förutsättningar.

Parkeringsmöjlighet för bil fanns inte på någon av hållplatserna. Det kan bero 
på att samtliga av hållplatserna är lokaliserade i förhållandevis centrala delar. 
Konceptet Park-and-ride bygger på att bilföraren parkerar sin bil utanför staden 
för att sedan med kollektivtrafik ta sig in till staden. I denna undersökning 
kan ingen av hållplatserna anses vara lämpliga för Park-and-ride då alla är 
centralt placerade. Att tillföra bilparkeringar i anslutning till hållplatserna hade 
inte medfört att hållplatserna hade blivit mer använda då det med tanke på 
hållplatsernas lokalisering är möjligt att röra sig till hållplatserna på enklare 
vis än med bil. Cykelparkering finns endast på det ena hållplatsläget på 
Lindängsstigen. Beroende på hur tätt bussnätet är kan det finnas incitament 
för att inte placera ut cykelställ. Finns det en hållplats inom 200 meters radie 
ska inte cykel behöva användas. Behovet av cykelparkering i anslutning till 
busshållplatsen kan i stor utsträckning tänkas vara beroende av cykelnätets 
utformning. Detta beror på att byte mellan cykel och buss inte är logiskt att 
göra vid alla hållplatser. I min undersökning har jag inte analyserat hur eller 
var stomlinjenätet för buss och för cykel korsar varandra. Korsningspunkterna 
mellan de olika stomlinjenäten är punkter som öppnar upp för byten mellan de 
olika färdmedlen. Vid mina platsbesök uppmärksammade jag att det endast 
var hållplats Triangeln som låg i anslutning till en cykelväg. Om det inte finns 
en bra cykelväg till en busshållplats kan det vara positivt att det inte finns 
cykelparkeringsmöjligheter i anslutning till hållplatsen, även om det är något 
som forskningen generellt uppmanar till. Detta beror på att cykelparkering 
vid hållplatsen uppmanar resenärerna att ta cykeln till bussen, vilket kan 
leda till en otrygg trafikmiljö för cyklister och gående när cykelvägar inte finns 
tillgängliga.

Forskningen rekommenderar främst timglashållplatser eller stopphållplatser 
i stadstrafik. Ingen av de fyra hållplatser jag har undersökt är gestaltad 
enligt någon av de principerna. En möjlig förklaring till detta är att tre av fyra 
hållplatser ligger på bussgator vilket inte är vad all forskning fokuserar på. 
Bussgator är en form av särlösning som skapar en särskilt gynnsam miljö 
för bussarna. Då majoriteten av hållplatserna är uppförda längs bussgator 
går det att tänka sig att det som gör att forskningen förespråkar timglas- och 
stopphållplatser, vilket främst är trafiksäkerhet, uppfylls även om hållplatstypen 
är en annan. 
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Varken på hållplats Rosengård eller vid Nobeltorget finns det möjlighet för 
bilar att köra om bussen när den släpper på och av resenärer. Detta ökar 
trafiksäkerheten på samma sätt som en timglas- eller stopphållplats gör i vanlig 
stadstrafik. Vid hållplats Rosengård är det inte heller planerat för gående att 
korsa vägen, de är hänvisade till en gångbro över den sex-filiga vägen, detta 
gör hållplatsen väldigt trafiksäker för resenärerna om de följer hållplatsens 
intentioner. Vid hållplats Triangeln finns det möjlighet för bussar att köra om 
andra bussar. Så även om det är en bussgata har hållplatsen fortfarande de 
nackdelar som sidohållplats även har i vanlig stadstrafik om men att det på 
bussgatan är mindre trafik.
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1. Räknat att en buss är 15 m, förutom Nobeltorget där en buss är 24 m

2. Manöverrum rullstol räkas på passage om 2,25 meter. 

3. Bussgata vid hållplatsen dock är där en korsande bilväg som bussen 
behöver komma över.

4. Endast längs halva hållplatsläget

5. Möjligt att manövrera rullstol på hållplats men svårt att ta sig runt 
väderskyddet då det är placerat mitt på hållplatsen med lite yta framför och en 
soptunna bakom.

6. Realtid samt pelare som berättade vilka linjer som gick att byta till. 
Saknades dock linjekarta över Malmö vilket inte förtydligar var det går att göra 
byten ifrån dessa byten.

7. Svenska och engelska

8. Rökning är enligt Resevilkor för kollektivtrafiken i södra Sverige (Blekinge 
trafiken et al. 2018) är det inte tillåtet att röka på trafikhuvudmännens fordon, 
i lokaler eller andra utrymmen. Vad ett väderskydd definieras framgår inte av 
dessa allmäna råd. Undersökningen undersöker således om det finns uppsatta 
skyltar om rökförbud. 

9. Sittplats för fler än 5 personer anses som god tillgång på sittplatser.

10. Övergång ska ske över vägen via en gångbro dock korsas vägen utan 
någon form av övergångställe.

11.  Mycket nära en trappa upp dock inte tänkt till hållplatsläget.

12. Mycket god uppsyn från vältrafikerad väg däremot. 

13. Döljer uppsyn från närliggande fastigheter

14. Försvårar för busschauffören att se eventuella resenärer.

15. Taktilt stråk även för övergångstället som är väldigt närlokaliserad vilket 
eventuellt skulle kunna skapa förvirring.
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16. Endast 1,5 meter mellan väderskydd och hållplatskant

17. Både inne och ute

18. Finns ett övergångsställe anlagt i bussen mot Stenkällan körriktning. 
Många korsar dock trafiken även i den motsatta delen av hållplatsen. 

19. Finns dock parkering i närheten som inte är avsedd som park and ride-
parkering. 

20. En bit ifrån själva hållplatsen dock. 

21. Gångtunnel dock så går människor över vägen trots avsaknad av 
övergångsställe. 

22. Taktilt spår finns dock till tågspåren från hållplatsen. 

23. Lite plats framför väderskydd, däremot gott om plats bakom där det även 
är en vältrafikerad cykelväg. 

24. Finns inte information om byte till tåg på hållplatsläget. 

25. Både inne i väderskydd och utanför

26. Utstickande byggnad agerar tak, vindskydd saknas dock. 

27. Inte sittbänk i väderskyddad miljö.

28. Finns cykelparkering som främst är tänkt till tåget.




