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Förord
Bussprioritering i trafiksignaler är idag en vanlig åtgärd för att hjälpa kollektivtrafiken att lättare ta sig
fram i vägsystemet. Bussarna ges företräde i trafiksignalerna och får därigenom ökad framkomlighet.
Avsaknaden av tillräckligt bra rutiner vid planering, införande och drift har gjort det svårt att fullt ut
dra nytta av bussprioriteringens fördelar. Denna rapport lämnar förslag på nya och förbättrade rutiner
vid dessa processer. Därigenom ges vägledning till deltagande aktörer med syftet att förbättra
funktionen i systemen med det långsiktiga målet att öka kollektivtrafikens framkomlighet.
Rapporten vänder sig till trafikplanerare, trafikingenjörer, gatuchefer och andra beslutsfattare samt
konsulter och entreprenörer.
Författarna har projekterat, projektlett och utvärderat bussprioritering i bland annat Malmö, Borås,
Växjö, Vänersborg, Karlstad och Göteborgsområdet.
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Bussprioritering i ett nötskal
En fungerande och effektiv kollektivtrafik är mycket viktig, såväl i städerna som utanför. För att inte
fler fordon än trafiksystemet klarar av att hantera skall komma in i stadskärnorna är det väsentligt att
kollektivtrafiken förmår trafikanterna att välja bort bilen och istället får dem att åka kollektivt. För att
uppnå detta kan man underlätta för kollektivtrafiken att ta sig fram snabbare. En av metoderna är då
att ge prioritering i trafiksignalerna.
Det huvudsakliga syftet med att införa prioritering är reducera restid och minska spridning i körtid för
kollektivtrafiken. Eftersom bussar ofta kör i blandtrafik med andra fordon, som personbilar och
lastbilar, så påverkar förbättringar av framkomligheten i ett trafikstråk alla fordonskategorier.
Prioriteringen realiseras genom att trafiksignalen anpassas så att bussen får grönt vid ankomst till
korsningen. Bussen meddelar sin ankomst, exempelvis 200 meter före stopplinjen. Anmälningen
överförs, till exempel med hjälp av radiomodem, från bussen till trafiksignalen och påverkar
styrapparaten så att det blir grönt för bussen.
Det är särskilt fördelaktigt att införa bussprioritering där det inte finns möjligheter till separata
busskörfält utanför korsningarna. I en stad med många signalreglerade korsningar blir nyttan tydlig,
fordonen kan ges betydligt bättre framkomlighet om de får företräde i stadsmiljön.
Men det är inte bara i tätort som nyttan är påtaglig. Även utanför tättbebyggda områden finns goda
möjligheter att ge bussar hjälp att ta sig fram. En form av prioritering är med speciella bussignaler. Ett
fordon kan då exempelvis ges företräde vid utfart från sidoväg till huvudväg.
Prioritering av kollektivtrafik understöds ofta av realtidssystem med delkomponenter som
bussdatorer, radiokommunikation, trafikantinformation och trafikledning. Om dessa system existerar
i en kollektivtrafikflotta så finns det ofta goda förutsättningar att kunna införa prioritering till rimliga
kostnader. Själva bussprioriteringens del av kollektivtrafiksystemet är liten, men ställer höga krav på
snabbhet, precision och tillförlitlighet i detekterings- och radiokommunikationssystemen.
Möjligheterna att enkelt införa bussprioritet har över tiden stegvis ökat tack vare förbättrade metoder
att detektera bussar, förbättrade möjligheter till kommunikation mellan fordon och vägsida samt med
realtidsystem i kollektivtrafiken. Fortfarande finns det dock utrymme för fortsatt teknikutveckling att
ytterligare förbättra möjligheterna att hjälpa kollektivfordon i trafiken.
System för bussprioritering har funnits länge och finns i många länder på flera kontinenter, från små
upp till stora städer. Olika metoder har använts i olika länder. Detta beror bland annat på skillnader i
lokal teknikutveckling, regelverk och traditioner. Nyttan med bussprioritet har visat sig vara mycket
hög, med en samhällsekonomisk återbetalningstid på 3 – 16 månader
I Sverige infördes kollektivfordonsprioritet i några korsningar redan på 70-talet. Storstäderna har i
regel långa system- och drifterfarenheter. Pionjär var Göteborg där spårvagnsprioritet infördes tidigt
och idag finns där ett väl utbyggt system. Bussar får här också prioritet när de kör i spårvagnsspåren.
Stockholm genomförde också tidigt en stor utbyggnad. I dagsläget har stombusslinjerna 1 - 4
bussprioritering i Stockholms innerstad och i ytterstaden byggs prioriteten ut i ett hundratal
signalreglerade korsningar mellan 2009-2012. Malmö började också bygga ut tidigt och har i dag mer
än 40 signalkorsningar med prioritet.
Andra medelstora städer med utbyggda system är Linköping, Norrköping, Umeå, Luleå, Växjö och
Lund. Prioritering finns även i Västerås och Eskilstuna. Jönköping har mer än 10 signalkorsningar
med bussprioritet. Där har man flera speciella lösningar med delvis reglering och tidvis släckta
anläggningar. Även signalreglerade cirkulationsplatser förekommer där bussar får prioritet.
Flera städer planerar eller håller på att införa bussprioritet eller utökar systemen till exempel Örebro,
Södertälje och Uppsala.
Systemen för bussprioritet är ofta unika från stad till stad. Realtidsystemen har olika tillverkare och
dessa har olika erfarenheter med olika kompetens inom just detta område. Det finns ett flertal olika
leverantörer av styrapparater och befintliga utrustning är av olika typer och ålder.
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Bussprioritering i trafiksignaler förbättrar framkomligheten för kollektivtrafiken.
Organisatoriskt så är ansvaret för bussprioriteringssystemen uppdelad i två huvuddelar. Det är ofta
väghållarna, det vill säga kommuner eller Trafikverket, som ansvarar för utrustningen på vägsidan där
styrapparater, signallyktor och slingdetektorer är de viktigaste komponenterna. Dessa nyttjar i sin tur
entreprenörer och leverantörer som utför det praktiska arbetet. Länstrafikbolagen är ansvariga för
bussar och utrustning ombord. Dessa har entreprenörer som tillhandahåller bussar och personal.
Att prioritera bussar i trafiksignaler har visat sig vara en process som kräver ett varaktigt engagemang
från alla inblandade parter. Förändringar sker ständigt, till exempel genom förändringar i
infrastrukturen genom signalkorsningar som försvinner eller tillkommer, fordonsflottor som förnyas,
realtidsystem som byts ut och busslinjer som läggs om. Därför måste involverade parter ha ett
proaktivt förhållningssätt och i tid planera åtgärder vid till exempel trafikförändringar, för att
funktionen skall upprätthållas.
Fördelarna med bussprioritet är sammanfattningsvis att:
•

Bussarna kommer fram snabbare

•

Spridningen i körtid minskar

•

Busstrafiken gynnas i förhållande till biltrafiken

•

Ökad komfort för kollektivresenärer genom färre stopp vid trafiksignaler

I bilaga 1 återfinns en mer detaljerad beskrivning av hur signalprioriteringen fungerar tekniskt.
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Bussprio: en bra åtgärd för kollektivtrafiken
– men inte alltid enkel att genomföra
För att effektivt införa bussprioritering krävs en gedigen planering och genomförandet kräver ett stort
engagemang. Det har visat sig vara mer utmanande än vad som tidigare antagits att effektivt införa och
hålla systemen i drift samt att bibehålla en god funktionalitet.
I flera städer har tidigare införda system förfallit och fungerar mindre bra eller inte alls. Problem med
engagemang och kompetens har rapporterats från andra håll. Eftersom prioriteringssystemen består
av många skilda delsystem som detektorer, kommunikationssystem och trafiksignalanläggningar
medför denna komplexitet att det ställs särskilda krav på upphandling, integration, driftövervakning
och driftuppföljning.
Att anskaffa system för bussprioritet är därför utmanande. Det ställs stora krav på gemomarbetad
upphandling, byggledning, kontroller, besiktningar och garantiuppföljningar. Ledstjärnan bör vara att
det är en funktion som skall upphandlas snarare än utrustning som skall införskaffas.
Varje stad har sina unika förutsättningar – styrapparattyper varierar såväl som fordonsdatorer och
annan utrustning. Att få alla delsystem till en fungerande helhet är en utmanande uppgift. Eftersom
det kan vara tidskrävande, även för en expert, att visuellt konstatera om prioriteringen fungerar som
planerat, behövs kvantifierbara effektivitetsmått för att kunna uppskatta hur väl prioriteringen
fungerar.
Effektiva driftrutiner behövs också så att systemen kan hållas i drift under lång tid och behålla en hög
kvalité och därigenom fortsätta ge kollektivtrafiken en god framkomlighet. Krav behöver dessutom
ställas på hårdvarans tillförlitlighet.
Särskilt mindre städer saknar de verktyg som krävs för drift och övervakning och behöver därför
speciellt stöd för att utrustningen skall fungera långsiktigt. Andra städer har visserligen
övervakningssystem men dessa har inte alla de funktioner som de borde ha och behöver därför
vidareutvecklas.
Dessutom räcker det inte med att inneha övervakningssystem. Informationen som dessa lämnar måste
också utnyttjas på rätt sätt. Det krävs fastlagda rutiner vid akuta fel och för förebyggande underhåll
och vid revisioner. Detta hänger också ihop med hur upphandlingen har genomförts. Organisationen
och rutinerna inom de olika myndigheterna och företagen måste anpassas efter behoven.
Här är några exempel på problem som kan medföra dåligt fungerande bussprioritet samt möjliga
åtgärder:






Bussar utan detekteringsutrustning sätts i trafik
-

Busstrafikavtal mellan busstrafikupphandlare och bussoperatör bör ställa krav på berörda
bussars utrustningsstandard.

-

Utrustning på bussen är felaktigt monterad eller programmerad

-

Tydliga standarder och riktlinjer för montage behövs. Detta bör specificeras i
upphandlingsdokument.

Utrustningen på bussen är trasig
-

Ombordutrustning kan vara särskilt utsatt för fel beroende på det slitage som
uppkommer i den dagliga verksamheten. Bussoperatörens förpliktelser vid trasig
bussutrustning bör regleras av giltigt trafikavtal.

-

Felaktigt handhavande av utrustningen på bussen

Utbildningsinsatser är viktiga och måste pågå kontinuerligt
-

Bussens linjesträckning är förändrad, permanent eller tillfälligt, till exempel på grund av
tillfälliga vägarbeten

-

Rutiner för hur detta skall hanteras måste finnas.
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Radiotäckningen försämrad, till exempel på grund av störningar
-

Radiotäckning bör kontrolleras vid systemets införande samt vid reguljära
funktionskontroller.

-

Utrustning på vägsidan är trasig, till exempel radiomodem eller trafiksignal

Regelbundna funktionskontroller behövs. Detta ansvar ligger på väghållaren.
-

Andra förändringar i trafiken, exempelvis ett nytt övergångsställe mellan
detekteringspunkt och trafiksignal kan innebära att trafiksignalen ger prioritet vid fel
tillfälle

-

Rutiner för hur detta skall hanteras måste finnas.

Trots alla utmaningarna är bussprioriteten en samhällsekonomiskt mycket lönsam och dessutom
miljöriktig åtgärd – en vital komponent i dagens och framtidens trafiksystem.
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Enkät
För att få en bättre bild av problemen genomfördes en enkät inom ramen för projektet. Ett antal frågor
skickades via mejl till väghållare som är ansvariga för vägsidesutrustningen inklusive trafiksignaler
och detektorer. Till busstrafikhuvudmännen skickades också ett frågeformulär med något annorlunda
frågor.
Enkät till väghållare
Frågorna skickades till väghållare i 21 stycken kommuner och 13 svar kom tillbaka. Mejlen innehöll
bland annat frågor om antalet signalkorsningar i kommunen, hur många av dessa som var utrustade
för bussprioritet, om prioriteten fungerar bra eller dåligt, om det fanns speciella rutiner för denna
verksamhet till exempel regelbundna möten, funktionskontroller, särskilda kanaler för felrapportering
etc.
Svar inkom från ca 60 % av de tillfrågade kommunerna och dessa var relativt kortfattade i många fall.
Det var i en del fall svårt att hitta rätt kontaktperson. Från flera större städer kom inga svar. Från
Eskilstuna, Gävle, Sundsvall och Västerås rapporterades att problem förekommit. Vanligaste
problemet föreföll ha samband med realtidssystemen och kommunikationen mellan buss och
styrapparat. Driftrutiner fanns i någon form i 5 av de svarande städerna och flera städer hade inga
särskilda rutiner för driften. I mejlsvaret från Stockholm konstaterades att ”prioriteringssystemet
måste underhållas hela tiden och den svaga punkten är enligt vår mening de tekniska problemen
med bussdatorer som inte sänder. Dessutom finns en del bekymmer med rutinerna kring
detekteringspunkterna som levereras av Stockholms Stad till bussentreprenören och som sedan
lägger in dessa i bussdatorerna. Nya rutiner håller på att tas fram”
Enkät till busstrafikhuvudmän
Frågor skickades också till 20 stycken busstrafikhuvudmän varav 5 svarade. Också här ställdes frågor
om antalet signalkorsningar och bussar med utrustning, om det fungerade bra och förekomsten av
driftrutiner. Det visade sig vara svårt att få frågorna vidarebefordrat till rätt person och få intressanta
svar kunde konstateras.
Resultat av enkätundersökningarna
Sammanfattningsvis kan konstateras att mejlundersökningen gav ett ganska magert resultat. Det var
svårt att nå rätt kontaktperson, svårt att få svar och även svårt att få relevant information i de svar som
returnerades. Dock kan konstateras att det finns en del problem särskilt beträffande bussdatorerna
och detekteringssystemen.

Workshop
Inom projektet genomfördes en workshop den 2009-03-31 i Stockholm med sju stycken deltagare:
Johnny Alf Trafikverket, Kjell Ivung Linköpings kommun, Jan Lindén JL Trafikteknik, Martin
Andersson Trafikverket, Peter Kronborg Movea, Andreas Larsson SWECO och Torgil Otterdahl
SWECO. Martin Andersson berättade om pågående utbyggnad av bussprioritet i Storstockholm.
Provutrusning, typ ”buss-simulator” kommer att användas. Han berättade också om pågående arbete
på upprättande av underhållsavtal inom detta projekt. Han påpekade också om vikten av en god
dokumentation. Jan Lindén informerade om arbete i Uppsala kommun och erfarenheterna från
Sundsvall, Norrköping och Linköping. Det är svårt att detektera säkert med amplitudselektiv metod.
Kjell Ivung berättade om erfarenheterna från Linköping. Det har fungerat bra men en del problem för
närvarande orsakade av bussentreprenören vid inläggning av koordinaterna för detekteringspunkter.
”Buss-simulator” används vid provning. Arbetsgrupper och avstämningsmöten är viktigt. Det finns
behov av standardiserade radiomodem.

Sammanfattning
Det kan konstateras att införande och drift inte är problemfritt, även om det finns några städer där det
fungerar bra. Enkätundersökningen visade att detekteringen och organisationsfrågorna är svaga
punkter. Likartade slutsatser kunde konstateras vid workshopen.
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Förberedelser vid införande
Mot bakgrund av problembeskrivningen i föregående avsnitt ges med början här, och i resten av
rapporten, råd för hur planering, införande och drift bör bedrivas. Vi börjar med förarbetet.
Förberedelserna är avgörande för ett lyckat införande av bussprioritet. Om väghållaren eller
kollektivtrafikhuvudmannen inspirerats av system i andra städer är det enkelt att få ett kontaktnät
med dessa organisationer och med personal med rätt kunskaper. Kontakter med konsulter och
entreprenörer är också betydelsefulla. Andra sätt att få kunskap och inspiration kan vara genom
deltagande i seminarier eller andra studiebesök. Efter att ett inriktningsbeslut tagits kan
införandeprocessen fortsätta.

Engagemang och planeringsorganisation
Redan i tidigaste skedet är engagemanget viktigt och att det finns personal som har tid med projektet.
En organisation bör redan nu skapas som har regelbundna möten samt en projektledare.
Mötesprotokoll bör alltid upprättas. Därigenom blir det mer ordning och reda. Storleken på
organisationen bör avpassas efter ambitionsnivå och omfattning, till exempel krävs kanske bara ett
litet antal personer i en liten stad. Ibland är idén ett resultat av ett politiskt initiativ. Ett bra samarbete
mellan tjänstemän och politiker är därför också viktigt. Det måste finnas en samstämmighet mellan
berörda parter om att prioritering är viktigt och att det finns intresse av att driva projektet framåt. Det
måste också finnas en gemensam målbild av hur man vill att det skall fungera. Är man till exempel
ense om vilka busslinjer som skall prioriteras?

Motiv, syfte och samverkan med andra åtgärder
Det är viktigt att tänka igenom motivet för införande av bussprioritet. Det är inte ovanligt att
korsningar pekas ut för bussprioritet utan att analys av korsningens lämplighet har gjorts. Det är
därför viktigt att fundera på vilka korsningar som är relevanta. Syftet skall vara att öka
kollektivtrafikens framkomlighet och regularitet och därigenom öka kollektivtrafikens attraktionskraft.
Införandet måste belysas från olika håll. Kanske är det bättre med en ny bussgata eller andra fysiska
åtgärder eller kombination av åtgärder. Eftersom linjesträckning och placering av hållplatser
samverkar mycket med bussprioriteten så är sådana frågor också avgörande. Det kan till exempel vara
lämpligt att genomföra en utredning om bussprioritet i samband med eventuell utredning om ny
linjesträckning.

Förväntningar
Det gäller att ha rimliga förväntningar på systemen. Bussprioriteten kan inte i alla lägen lösa alla
framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken. Möjligheterna till lyckad bussprioritet beror även på
befintlig korsningsutformning, signalfunktioner, detekteringsavstånd, busshållplatsernas läge och
trafikmängden i korsningen. Den påverkar också övriga trafikanter mer eller mindre. Det gäller också
att se hela resan. Bussprioriteten kan bidra till att öka kollektivtrafikens attraktivitet genom förbättrad
regularitet och framkomlighet, men det bör inte ske på ”mjuka” trafikanters (fotgängare och cyklister)
bekostnad.

Planering och uthållighet
Planera rätt från början. Eventuella fel är mycket enklare att åtgärda i tidigt skede än i ett senare. Ett
bra sätt att undvika misstag är att införa prioriteten i små steg, börja med ett litet antal korsningar och
genomför en utvärdering. Undvik därigenom misstag, ta vara på erfarenheter och använd dessa vid
nästa installation.
Kom ihåg att systemen kräver regelbunden tillsyn och underhåll. En annan viktig förutsättning för att
systemet skall vara hållbart är att det från början är utformat med tanke på servicevänlighet. Detta
skapar förutsättningar för att funktionskritiskt underhåll verkligen utförs. Välj metod för prioritering
som är avpassad efter tillgängliga resurser. Det är också viktigt att ansvariga organisationer är
uthålliga i sin strävan mot fungerande system.
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Enkla och robusta tekniklösningar på fordon och på vägsida är lättare att drifthålla.

Teknik
En liten väghållare har ofta mindre resurser till drift och underhåll. Där är det ofta bäst med enkla och
robusta lösningar på bussar och på vägsida. Erfarenheterna har visat att komplicerade lösningar i
förhållande till tillgängliga resurser inte är hållbart.
Prioritet kan i princip införas i alla typer av styrapparater. Ibland blir det av ekonomiska skäl bäst att
byta styrapparat samtidigt som prioriteten införs. Programmeringen bör inte göras alltför komplicerad
utan så enkel som möjligt så att den blir lätt att underhålla.
För detektering av bussar är det ibland bäst med enkla lösningar, till exempel vid mindre
installationer. Då krävs ingen extra utrustning på bussarna. Slingdetektering med är en metod som
fungerar bra under vissa omständigheter. I medelstora och större städer rekommenderas istället
bussdetektering med hjälp av realtidsystemet med tillhörande utrustning som odometer, GPS och
tröghetsnavigering. Ofta krävs då en anpassning till det befintliga realtidssystemet. Anmälningen
skickas då vanligtvis via radiomodem från bussen till styrapparaten i korsningen.

Ekonomi

Det är viktigt att budgetera rätt från början. Prioritet är mycket lönsamt ur samhällsekonomisk
synpunkt. Systemen är därför ofta betalda innan de blir omoderna. Kalkylerna bör hållas uppdaterade
kontinuerligt under utredningsarbetet. Tänk ur livscykelkostnadsperspektiv. Installationskostnaderna
för bussprioritet i en befintlig signalkorsning kan uppskattas till 100 000 till 300 000 kronor exklusive
moms.

Förstudie

En stor del av planeringsarbetet kan genomföras med hjälp av en konsult som i samråd med
beställaren tar fram en dokumenterad förstudie som innehåller förslag och rekommendationer. Detta
bidrar till att investeringsbudgeten används så effektivt som möjligt. Vid förstudien kan man gå
djupare ner i frågeställningarna och få detaljerade svar. Förstudien kan innehålla till exempel:
•

Förslag till organisation hos väghållare, kollektivtrafikhuvudman, entreprenörer och andra
berörda

•

Inventering av trafiksignalanläggningar utmed studerade busslinjer och dess investeringsbehov

•

Inventering av realtidsystem och utredning av positioneringssäkerhet. Förslag på eventuell
uppgradering för att tillräckliga prestanda skall uppnås

•

Förslag på kommunikationsmetod mellan buss och trafiksignalanläggning

•

Förslag på lämpliga busslinjer för prioritering

•

Förslag på utbyggnadsordning

•

Förslag på andra förändringar som kan ge öka framkomlighet, till exempel hållplatsflyttningar
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•

Beskrivning av konsekvenser för övrig trafik

•

Uppskattning av nyttan. Minskad körtid kan beräknas med hjälp av simuleringsstudier

•

Kostnadsuppskattning för investering och drift. Kostnaderna kan redovisas på detaljnivå för
respektive realtidssystemet och vägsidesutrustningen

•

Förslag på metod vid efterstudie med mätning av effekterna

Beslut om införande
När nödvändig information har samlats in, inventering har utförts och förslag har presenterats och
diskuterats så kan beslut om införande tas. Därefter kan projekteringen påbörjas som är nödvändig för
att genomföra en upphandling av systemen.
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Upphandling
Att upphandla system för bussprioritering är utmanande och mer komplicerat än att upphandla
signalanläggningar utan prioritet. En välskriven upphandling är avgörande för ett lyckat slutresultat.
Den föregås av en utredning som utgör underlag för beslut om införande. I utredningen har många
frågeställningar besvarats, men en del frågor återstår ändå att utreda. Detta sker i samband med
projekteringen som resulterar i ett förfrågningsunderlag.
I upphandlingen beskrivs i detalj vad entreprenören skall leverera och genomföra. Där ingår krav på
tekniska system, arbetsmoment, dokumentation, provningar, utbildning etcetera. Upphandlingen kan
stödjas av LOU (lagen om offentlig upphandling) och AB09 (Allmänna bestämmelser för byggnads-,
anläggnings- och installationsentreprenader). Där beskrivs också de ekonomiska styrmedlen och
garantiåtagandena. Att utrustning levererats och installationer genomförts som specificerat bekräftas
med protokoll och kontrolleras vid besiktningar vilket beskrivs i upphandlingen. Provningar och
mätningar skall visa att allt fungerar som planerat. Syftet med upphandlingen är att beställaren skall få
ett komplett, välfungerande och uthålligt prioriteringssystem.
Upphandlingen är ofta uppdelad i två delar eftersom kollektivtrafikhuvudmannen har ansvaret för
utrustningen på bussarna och väghållaren har ansvaret för vägsidesutrustningen. De kan genomföras
som genomförandeentreprenader eller totalentreprenader.

En väl utformad upphandling är viktig för ett bra slutresultat.
Eftersom förutsättningarna för införande av prioritet ofta är olika så varierar innehållet i
upphandlingsdokumenten mycket från fall till fall. Varje upphandling är skräddarsydd. Exempel på
kriterier som påverkar upphandling och införande är om prioriteten skall införas i ett fåtal eller många
korsningar eller om det finns ett befintligt prioriteringssystem som skall uppgraderas eller
kompletteras. Typ av befintliga styrapparater påverkar också upphandlingen och även om det finns ett
befintligt realtidssystem och i så fall av vilken typ. Om bussarna sedan tidigare är utrustade med
fordonsdatorer spelar också stor roll.
När beslut om upphandling är taget så påbörjas detaljprojekteringen. Då bestäms bland annat vilka
tekniska lösningar som skall användas och vilka arbetsmoment och provningar som skall utföras.
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I ett tidigt skede avgörs om upphandlingen skall vara av typ genomförandeentreprenad eller
totalentreprenad. Vanligast är att genomförandeentreprenad används.
När systemlösning och omfattning är klarlagd återstår att i detalj beskriva vad som skall utföras i
entreprenaden med arbetsmoment och detaljerade tidplaner för installation och tester av utrustning i
buss och på vägsida.
Vilka krav som ställs på de tekniska systemen beskrivs, till exempel styrapparaternas bestyckning,
positioneringssystemens exakthet, radiomodemens räckvidd, typ av gränssnitt och protokoll till
överordnade system och detekteringssystemens noggrannhet. Ytterligare krav bör ställas, till exempel
på loggningssystemens beskaffenhet och maximal tillåten fördröjning av detekteringsbesked från
fordon till styrapparat. Den bör inte vara längre än ca 0,3 sek. Levererad utrustning skall givetvis vara
fabriksny och uppfylla gällande standarder och krav.
Krav på entreprenörerna för uppdraget beskrivs också i upphandlingen, till exempel kompetens,
kapacitet, erfarenhet och ekonomisk ställning. Det bör vara ett krav att entreprenörerna har erfarenhet
av liknande arbeten sen tidigare och kan visa upp exempel på referensanläggningar. Krav på
entreprenörernas miljölednings- och kvalitetssystem, försäkringar skall beskrivas samt försäkringar.
Hur kontroller, prov och besiktningar skall genomföras beskrivs också. Det kan vara
leveranskontroller och funktionskontroller enligt en testplan, olika bänktester (FAT, Factory
Acceptance Test) och särskilda tester för av styrapparater, positioneringssystem i buss/radiomodem
eller passiva detektorer, till exempel slingdetektorer och tester av hela systemet (SAT, Site Acceptance
Test) samt acceptanstest (OAT, Operation Acceptance Test). Vilken typ av testutrustning som skall
användas beskrivs. Testprotokoll bör bifogas i upphandlingen.
Eftersom nya tekniska system införs ställs också nya krav på att driftpersonalen. Dessa behöver därför
utbildas på dessa system. Leverantören skall därför tillhandhålla utbildning för den operativa driften
och för underhållet. Därför behövs utbildningsmateriel för bussoperatörer, entreprenörer och andra
som på något sätt kommer i kontakt med systemet. Utbildningsmaterialet skall tillhandahållas för
varje elev och innefatta instruktioner för praktiskt handhavande, förklaring av kommandon, funktion
och användningsområde. Information om nödvändiga förebyggande underhållsrutiner och
serviceprocedurer, felsökningsmetoder och rekommenderade reservdelar skall ingå i utbildningen.
Återkommande utbildning under garantitiden rekommenderas, särskilt om den är lång.
I upphandlingen beskrivs också krav på den dokumentation som skall tillhandahållas, exempelvis
installationsanvisningar, relationshandlingar, underhållsmanualer och utbildningsmaterial.
Krav bör ställas på vilken utrustning som skall reservdelshållas och under hur lång tid. Detta krav
samverkar med garantifrågorna.
Garantitiden bör vara 5 år. Det bör ställas krav på dokumenterat utbildad personal skall kunna
tillhandahållas under garantitiden. Mått på driftsäkerhet, MTBF (Mean Time Between Failure), bör
ställas upp samt krav på inställelsetid vid felavhjälpning. Åtgärd skall påbörjas till exempel inom 48
timmar efter upptäckt fel. Under garantitiden bör regelmässiga övergripande systemkontroller utföras
med syfte att säkerställa fullgod funktionalitet. Ansvar och vite beträffande dessa frågor beskrivs också
i upphandlingen.
De ekonomiska frågorna beskrivs med exempelvis detaljerad betalningsplan. Utbetalning skall ske
efter godkända besiktningar och tester. En stor del av betalningen, förslagsvis 30 % bör hållas inne tills
acceptanstesten (OAT) är godkänd, det vill säga hela systemet har varit i drift i minst 30 dagar.
I upphandlingen bör beställaren beskriva hur val av entreprenör kommer att gå till. Hårda
(kvantifierbara) och mjuka parametrar kan användas. Eftersom dessa system kräver stor
expertkunskap så bör i möjligaste mån så kallade mjuka parametrar användas, det vill säga kunskap,
erfarenheter och goda referensanläggningar bör dominera i stället för lägsta pris.
Samtliga krav och övriga villkor beskrivs i förfrågningsunderlaget som distribueras till entreprenörer
för anbudsgivning. När en anbudsgivare vunnit upphandlingen är det viktigt att införa öppna och goda
kommunikationsvägar för att räta ut de frågeställningar som uppstår efter hand. Detta minskar risken
för missförstånd, underlättar framtida förändringar av projektets inriktning och minskar risken för, i
extremfallet, rättsliga efterspel.
Beställaren utser en projektledare och som även är kontaktperson med övriga berörda parter.
Projektledaren skall ha den nödvändiga utbildning och erfarenhet som behövs för att fullgöra arbetet.
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Provning, driftsättning, intrimning och utbildning
Ett antal funktionskontroller (provningar) måste utföras av entreprenören och konsulten innan
prioriteringen kan tas i drift. De bör genomföras enligt Steg 1 till Steg 4 som beskrivs här.
Konsulten och entreprenören skall redan i tidigt skede beskriva i detalj hur provningarna skall
genomföras, t.ex. vilka personella resurser som krävs, tidplan och vilken teknisk utrustning som
behöver användas, arbetsmetodik mm. Detta bör redovisas i provningsplan. Det är också viktigt att i
ett tidigt skede specificera och kvantifiera krav på systemet för godkännande, till exempel hur exakt
busspositionering som krävs.
Prioriteringssystemet upphandlas normalt via två olika entreprenader, den ena omfattar systemet i
bussarna och det andra omfattar vägsidesutrustning, till exempel styrapparater. Att samordna de olika
aktörerna, väghållare, trafikbolag och flera olika entreprenörer är en utmaning, även i samband med
provning och intrimning.
Alla provningar och kontroller måste genomföras noggrant och individuellt för varje korsning. En del
provningar kan genomföras först efter att föregående åtgärder och provningar godkänts. I samband
med respektive funktionskontroll skall protokoll föras. De skall överlämnas till beställaren vid
slutbesiktningen.

Steg 1, Provning av styrapparat i ”bänk”, FAT
De signaltekniska funktionerna skall först provas under kontrollerade former i labb-miljö (FAT,
Factory Acceptance Test), i praktiken sker detta med hjälp av en PC som har liknande programvaror
som den verkliga styrapparaten. Vid denna provning kontrolleras att styrningsfunktionen blivit den
avsedda. Provningen genomförs i god tid innan idrifttagningen. Om funktionerna inte blivit som tänkt
så kan provningen behöva göras på nytt, FAT1, FAT2 osv.

Steg 2, Provning av bussdetektering, SAT-detektering
De verkliga bussdetekteringspunkterna måste också mätas upp på gatan (SAT, Site Acceptance Test).
Detta genomförs vid ett antal busspassager i varje prioriterad tillfart. Avvikelsen från projekterat
detekteringsavstånd skall noteras i protokoll enligt bilaga nr 4. Om avvikelsen är stor, i
storleksordningen > 5 meter jämfört med den projekterade detekteringspunkten, så måste åtgärder
vidtas för att förbättra denna funktion. Detekteringen, som ofta realiseras med hjälp av GPSpositionering och så kallad död räkning, är ofta svaga punkter i systemen. Om detekteringspunkten
varierar vid olika busspassager så blir hela prioriteringssystemet osäkert och kan till och med orsaka
mer skada en nytta.
Vid denna provning kan med fördel indikeringslamporna vara inkopplade och ny
styrapparatprogramvara vara installerad så att funktionen kan kontrolleras på ett enkelt sätt. Provning
kan utföras först efter att bussdatorerna har omprogrammerats. Styrapparaterna skall vara
programmerade på ett sådant sätt att bussar inte ges aktiv prioritet. Om funktionerna inte blivit som
tänkt så kan provningen behöva göras på nytt, SAT1, SAT2 osv

Steg 3, Provning av bussprioritet på gatan, SAT-styrning
När de föregående provningarna, steg 1 och 2 är utförda och godkända så är det dags att koppla in
bussprioriteringen på riktigt och köra ”skarpt”. Varje korsning med signalbilder och trafik måste då
först kontrolleras visuellt. Lämpligtvis studeras korsningarna vid morgon-, medel- och
eftermiddagssituationen. Det är särskilt viktigt att kontrollera att inte övrig trafik drabbas alltför hårt
med långa väntetider och köer som följd.
Någon form av loggning bör genomföras i detta läge. En loggning sker enklast via ett överordnat
övervakningssystem men kan också genomföras med hjälp av en lokalt inkopplad PC, varifrån data
med signalgruppsstatus hämtas ut och analyseras. Data som skall insamlas bör vara datum, tid,
riktning, anmälande fordons ID, begärd prioritering och signalgruppernas status. Ett färdigutvecklat
analysprogram för detta ändamål skall finnas och det skall vara testat i god tid före denna provning.
Om prioriteringsfunktionerna fungerar som tänkt så kan signalanläggningen lämnas i drift med sin
nya funktionalitet. Om så inte är fallet så kan eventuella felaktigheter behöva åtgärdas och provningen
behöva göras på nytt, SAT1, SAT2 osv. innan prioriteringsfunktionerna kopplas in.
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Ofta sker slutbesiktningen i samband med idrifttagningen. Det är emellertid mycket viktigt att
systemet också provas under en längre tid, förslagsvis tre månader, eftersom kraven på funktionalitet
är mycket stort. Dessutom kan eventuella problem visa sig först efter att en viss tid har gått.
Förslagsvis bör 30 % av entreprenadsumman hållas inne innan OAT är godkänd, se Steg 4.

Steg 4, Provdrift, OAT samt intrimning
Provdriften bör sträcka sig upp till 3 månader för respektive anläggning efter idrifttagningen. Detta
kallas också för OAT (Operation Acceptance Test). Syftet är att säkerställa funktionen under en längre
tid. Provdriftens längd kan variera beroende på korsningens komplexitet, det är exempelvis en stor
skillnad på ett litet signalreglerat övergångsställe och en stor fyrvägskorsning.
Under provdriften har väghållaren tillfälle att studera korsningen och ta emot eventuella synpunkter
från bussentreprenörer eller övriga trafikanter. Under perioden bör samtliga anläggningar loggas
kontinuerligt, helst via ett överordnat övervakningssystem. Det blir då enkelt att studera funktionerna,
söka fel och därefter genomföra eventuella programmeringsändringar och andra intrimningsåtgärder.
Lämpligtvis planeras avstämningsmöten under provdriften, förslagsvis en gång per månad. Då
redovisas sammanställning av status, driftrapporter och genomförda åtgärder. Förslag till kommande
åtgärder diskuteras och planeras.

Utbildning
Eftersom system skall fungera under många år så är det viktigt att kunskapen om systemet förs vidare
från leverantörer till väghållare, trafikbolag och driftentreprenörer. Kurser bör därför hållas, eventuellt
vid flera tillfällen. Plan och omfattning bör redovisas redan i början av projektet.

Utbildningsinsatser måste pågå under hela systemets livslängd.
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Förvaltning och drift
Driftorganisation
Det måste finnas en organisation som ser till att systemet fungerar över tiden. Det räcker inte att sätta
igång bussprioriteten och sedan tro att funktionen vidmakthålls utan tillsyn. Det måste finnas
driftentreprenörer, normalt en som håller trafiksignalerna i drift och en annan som sköter de tekniska
systemen på bussarna. Det är också viktigt att det finns utsedd personal i alla delar av
driftorganisationen som har till uppgift att handha frågor kring systemet; såväl hos bussoperatörer
som hos kollektivtrafikhuvudmän och hos väghållare.
Driftfrågor regleras i de avtal som upprättats mellan parterna, väghållaren och
signaldriftentreprenören respektive trafikbolaget och bussentreprenören. I avtalen regleras
entreprenörernas åtaganden i detalj, till exempel inställelsetider vid akuta fel. Det är alltså viktigt att
dessa driftavtal kompletteras när bussprioritering införs. Precis som vid införandet är det viktigt att
det också finns ett engagemang och kunnande hos beställarna.
Det behöver också finnas upparbetade kanaler och kommunikationsvägar för driftfrågorna. Detta bör
realiseras genom regelbundna möten där vissa eller alla parter deltar. Det är inte minst viktigt att
representanter för vägsidan kommunicerar med representanterna för kollektivtrafiken.

Akut felavhjälpning
Bristfällig prioritetsfunktion kan upptäckas på flera sätt. Synpunkter kan komma från bussförare och
allmänheten. Personal med särskild kompetens hos entreprenörer och väghållare ägnar ofta systemen
ett särskilt intresse och reagerar om något inte ser rätt ut eller behöver ändras.
Det är ännu bättre om prioriteringssystemet är uppbyggt på ett sådant sätt att fel upptäckts
automatiskt. Sådana funktioner är inte särskilt väl utbyggda i befintliga system och här finns därför en
utvecklingspotential. I trafiksignalsystem med anslutet övervakningssystem finns redan idag
möjligheten att till exempel upptäcka att det aldrig blir någon prioritet i en tillfart där sådan skall
komma regelbundet, det vill säga vid varje busspassage. Ett sådant fel kan bero på att
detekteringsbegäran aldrig tas emot av styrapparaten, vilket den då själv upptäcker, reagerar på och
därför avger ett larm. Om däremot en enstaka buss har fel på sin utrustning för signalprioritet så
upptäcks detta inte. För att förbättra larmfunktionen bör man därför få de olika tekniska systemen att
kommunicera med varandra. Övervakningssystemen för trafiksignalerna och motsvarande system för
övervakning av utrustning på bussarna, realtidsystemen, behöver ha en inbördes
kommunikationslänk. Därigenom kan, på central nivå, informationen om en annalkande buss överförs
från realtidssystemet till övervakningssystemet för trafiksignalerna. Larm kan då skickas om prioritet
uteblir när den borde ha kommit.

Systemet måste förvaltas väl för att bussframkomligheten skall förbli god.
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Revisioner
För fullständig förvissning om optimal funktion bör revisioner genomföras, med ett eller ett par års
mellanrum. Detta är det enda sättet att se till att systemet arbetar optimalt. Med revisioner menas att
systemets alla delar gås igenom, tester genomförs och felaktigheter rättas till. Systemets komplexitet
fordrar att samtliga delsystem funktionsprovas och utvärderas.
Samma förfarande som vid nyinstallation bör tillämpas, se bilaga 5. Revisionerna omfattar både de eloch trafiktekniska delarna.
Förändringar i bussfärdvägar och linjesträckningar uppmärksammas. Trafiktekniska överväganden
görs – konflikter med ”mjuka” trafikanter och påverkan på övrig trafik utreds. Förändringar i
regularitet och punklighet kartläggs. Kundnöjdhet undersöks bland resenärer och chaufförer.
Prioriteringssystemet skall sedan prestera på samma nivå som om det vore nyinstallerat. Med tanke på
den goda samhällsekonomiska lönsamheten med prioritering är det både befogat och relevant att
genomföra revisioner med relativt täta intervaller.

Linjeomläggningar, flyttade hållplatser mm
Ett särskilt problem kan vara de förändringar i busslinjesträckningar som ofta genomförs. Det innebär
ibland att bussen kommer till trafiksignalen i en annan tillfart än tidigare. Då behöver vissa
förändringar göras i prioriteringssystemet så att funktionen upprätthålls. Databasen i realtidssystemet
som innehåller data om detekteringspunkterna måste ändras och trafiksignalen måste programmeras
om. Det är vanligt att sådana förändringar om linjesträckningar inte kommer rätt personal till del.
Därför behöver det finnas upparbetade kanaler för denna informationsöverföring, till exempel stöd i
något datasystem som hanterar sådana frågor, kanske ett e-post som automatiskt skickas till
väghållaren.
Det finns ytterligare förändringar i trafiksituationen som påverkar prioriteringsfunktionen. Ett
exempel på detta är förflyttning av hållplatser. Detekteringspunkten måste placeras efter närmaste
hållplats på grund av osäkerheten om stopptiden där. Om hållplatsen flyttas, under förutsättning att
den är placerad eller flyttas till ett område cirka 200 meter före stopplinjen, så måste styrapparaten
omprogrammeras. För bästa bussframkomlighet är det bäst att ha hållplatsen på ett ganska långt
avstånd från stopplinjen.
Även nyanläggning eller borttagning av övergångsställen på sträckan nära fram till trafiksignalen
påverkar prioritetsfunktionen eftersom bussens körtid kan förändras.

Hur bra fungerar prioriteten?
Det är naturligtvis mycket viktigt att veta om prioriteten fungerar eller inte. Detta är inte alltid enkelt
att konstatera eftersom bussen och bilar nästan alltid kör i samma körfält och det blir ändå grönt förr
eller senare. Det är värdefullt att ha ett mått på framkomligheten, exempelvis att systemet förkortar
väntetiden med ett antal procent genom korsningen eller på bussens hela körsträcka. En kontroll bör
sträcka sig över en viss tid och inte bara momentant som vid observation av en indikeringslampa.
Därför bör också körtidsmätningar genomföras regelbundet vilket blir en del av de revisioner som här
rekommenderas.
Om körtidsmätningar genomförs regelbundet, till exempel en gång per år fås därigenom ett mått på
hur väl systemet fungerar. Genom att jämföra körtiden med dels prioriteten avstängd och dels
påslagen, så fås ett effektivitetsmått. Det går att undersöka och jämföra körtiderna på olika delsträckor
och under olika delar av dygnet. Det skall vara enkelt att slå på och av prioriteten så att dessa
mätningar kan genomföras. Det bör kunna göras från ett överordnat styr- och övervakningssystem.
Körtidsmätningarna kan genomföras med en manuell metod men bör helst vara automatisk.
En manuell körtidsmätning är tidskrävande och därför ganska dyr. En person kan då åka med bussen
och mäta körtiden på olika delsträckor. Detta måste göras vid ett antal resor och vid olika tid på dygnet
med prioriteten på- respektive avslagen.
En bättre metod kan vara att använda en automatisk körtidsmätning, åtminstone i städer med många
signalanläggningar. Detta måste vara inbyggt i prioriteringssystemet. Detta är alltså något att tänka på
vid upphandling av prioriteringssystemet. Vid en revision är det är då ganska enkelt att få fram
körtiderna. Dessa kan också jämföras med körtider som uppmätts vid tidigare tillfällen.
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Att införa bussprioritet – en sammanfattning
Att införa bussprioritet kräver förberedelser. Detta kan ske i form av en förstudie som belyser och ger
svar på ett antal frågeställningar. Finns det en organisation som kan hantera de nya systemen? Vilka
tekniska lösningar skall användas? Hur stor kommer nyttan att bli? Vilka kostnader handlar det om?
När beslutet om införandet är taget kan upphandling påbörjas. Först måste dock en detaljprojektering
genomföras där detaljfrågorna undersöks och ytterligare beslut tas. Ett förfrågningsunderlag upprättas
varefter entreprenörer och leverantörer får möjlighet att lämna anbud på system och installationer.
Efter installation och provningar sker driftsättningen och besiktningar.
Efter driftsättning måste systemen förvaltas. Efter slutbesiktning startar garantitiden. Då, men även
därefter, behöver systemet underhållas och kontrolleras. Revisioner bör därför genomföras
kontinuerligt, till exempel en gång per år.
Att samtliga dessa tre faser genomförs på ett omsorgsfullt sätt och anpassat efter omständigheterna är
av stor vikt för att slutresultatet skall bli som avsett.
Under hela tiden, ända från förstudie och under systemets hela livslängd krävs projektledare och
ansvariga personer. De måste ha ett personligt engagemang och organisationen behöver vara anpassad
till verksamheten.

Att införa bussprioritering kräver ett systematiskt arbete från alla inblandade parter.

Framgångsfaktorer
Införande och drift måste stödjas av fasta rutiner. Dessa kan utgöras av regelbundna möten där
parterna, det vill säga väghållare, kollektivtrafikansvariga och de olika entreprenörerna, träffas och
behandlar frågor om införande eller drift. Där kan generella frågeställningar och förslag behandlas,
men också detaljfrågor diskuteras. Rutinerna kan utgöras av upparbetade kanaler och metoder för
kommunikation mellan parterna. Verktyg som till exempel larmsystem kan användas för att stödja
användningen av rutinerna under driftfasen.
Organisationen för införande och drift skall vara anpassad till prioriteringssystemets omfattning. Den
måste kunna effektuera besluten och styra verksamheten effektivt. Den behöver vara lyhörd för
synpunkter och förbättringsförslag från driftentreprenörer, busschaufförer och trafikanter. Det är
viktigt att den ansvariga organisationen är uthållig i sin strävan mot fungerande bussprioritet.
Exempelvis bör utbildningsinsatser mot bussförare vara en pågående process, funktionstester skall
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vara regelbundna och linjenätskartor skall uppdateras regelbundet. God kommunikation är viktigt.
Involverade parter måste ha forum för uppföljning av driften och där förbättrings- och
förändringsförslag skall kunna ventileras.
Engagerade väghållare och busstrafikhuvudmän är av största vikt för att slutresultatet skall bli bra. I
praktiken, har det visat sig, är fungerande prioritering ofta resultatet av en eller ett fåtal eldsjälars
engagerade och idoga arbete.
Vid införande och drift krävs också en effektiv projektledning som är speciellt utsedd för verksamheten
och som känner ett helhetsansvar. Projektledningen är ofta organiserad hos väghållaren men kan
också vara till exempel en inhyrd konsult.
På grund av den tekniska och trafiktekniska komplexiteten i bussprioriteringsprojekt är det oftast
nödvändigt för beställaren att utnyttja konsultstöd, speciellt i medelstora och mindre städer som inte
har egen personal med denna kompetens. Det behövs kunskap rörande trafiksignalteknik, trafikteknik
och bussteknik. I större bussprioriteringsprojekt är det nästan en nödvändighet att ha en separat
extern projektledare, vars jobb är att koordinera och samordna processen, hålla kontakter med
berörda parter, koordinera tidplaner, hantera och bedöma risker etc.
För ett framgångsrikt projektgenomförande bör meriterade och trovärdiga leverantörer väljas.
Leverantör av systemkomponenter bör kunna uppvisa referensobjekt.
Lämplig leverantör utses genom ett väl utformat förfrågningsunderlag. Specialistkonsultens roll är
också viktig – beställaren behöver ofta sakkunnigt stöd under såväl införande som driftfaserna.
Införandet av prioritering genomförs i regel i projektform. Samråd mellan parter hålls, funktion och
utförande bestäms och utrustning köps in och installeras. Därefter sker driftsättningen. Men det är
viktigt att komma ihåg att arbetet inte slutar efter denna intensiva fas, utan snarast börjar. För att
prioriteringens fördelar skall behållas måste förvaltningsarbetet tas på största allvar. Drift och
underhåll såväl som utbildningsinsatser måste fortgå löpande och engagemanget måste finnas där,
annars drabbas systemet av regression och kommer förvånansvärt snart sluta att fungera.
Det är också viktigt att inte glömma samverkande trafikala frågorna och att prioriteten samspelar med
övrig trafik. En alltför hård prioritering, eller en prioritering som inskränker framkomligheten för
”mjuka” trafikanter kan leda till bristande förståelse hos övriga trafikanter och dessutom leda till
försämrad trafiksäkerhet. Samspelets karaktär kan förändras om trafikmängden förändras.

Förberedelser och förstudie
Det är viktigt att tänka igenom motiv och syfte för införandet. Syftet skall vara att öka
kollektivtrafikens framkomlighet och regularitet och därigenom öka kollektivtrafikens attraktionskraft.
Kanske är det bättre med en ny bussgata eller andra fysiska åtgärder eller kombination av åtgärder.
Eftersom linjesträckning och placering av hållplatser samverkar mycket med bussprioriteten så är
sådana frågor också avgörande.
Det gäller också att ha rimliga förväntningar på systemen. Bussprioriteten kan inte i alla lägen lösa alla
framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken. Den påverkar också övriga trafikanter mer eller mindre.
Eventuella fel är mycket enklare att åtgärda i tidigt skede än i ett senare. Ett bra sätt att undvika
misstag är att införa prioriteten i små steg, börja med ett litet antal korsningar och genomför en
utvärdering. Välj metod för prioritering som är avpassad efter tillgängliga resurser.
En liten väghållare har ofta mindre resurser till drift och underhåll. Där är det ofta bäst med enkla och
robusta lösningar på bussar och på vägsida. Erfarenheterna har visat att komplicerade lösningar i
förhållande till tillgängliga resurser inte är hållbart. Teknikvalet bör av tekniska och organisatoriska
skäl styras av införandets omfattning. Teknisk komplexitet och omfattning bör också styras av
resursmässiga förutsättningar. Exempelvis bör vid få korsningar slingdetektering väljas men vid en
större installation med många korsningar bör istället radiodetektering väljas. I bilaga nr två redovisas
ett exempel på en enkel och robust lösning på bussprioritering i en enstaka korsning. Detta är ofta
lämpligt i en liten kommun med få anläggningar och mindre resurser, men det kan lika gärna fungera i
en stor stad. I bilaga 3 redovisas å andra sidan ett exempel på ett storskaligt införande i ca 100
korsningar.
Entreprenörer måste ha kompetens att installera och hålla systemen i drift. Därigenom underlättas
felsökningen och felen går snabbt att åtgärda.
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Det är viktigt att budgetera rätt från början. Prioritet är mycket lönsamt ur samhällsekonomisk
synpunkt. Systemen är därför ofta betalda innan de blir omoderna. Kalkylerna bör hållas uppdaterade
kontinuerligt under utredningsarbetet.
En stor del av planeringsarbetet kan genomföras med hjälp av en konsult som i samråd med
beställaren tar fram en dokumenterad förstudie som innehåller förslag och rekommendationer. Detta
bidrar till att investeringskostnaderna används så effektivt som möjligt.

Upphandling
Investeringarna är av en sådan storlek att lagen om offentlig upphandling (LOU) måste följas. Kraven
på projektekonomi, tekniska krav och viljan att få så många anbudsgivare som möjligt måste
balanseras i upphandlingsförfarandet.
I ett välformulerat förfrågningsunderlag beskriver beställaren tydligt vad som skall levereras och
utföras. Kraven på entreprenörens kompetens skall också beskrivas tillsammans med lämpliga
referensobjekt. Beställaren ställer också bland annat krav på dokumentation, reservdelshållning,
garantier, inställelsetider vid felavhjälpning och utbildning. Att alla krav verkligen uppfylls skall kunna
verifieras och kontrolleras och hur detta skall gå till beskrivs också i upphandlingen.
Entreprenörer bör väljas efter sina goda kvalifikationer och inte enbart efter lägsta pris. De så kallade
mjuka parametrarna, till exempel erfarenhet, kompetens och referensobjekt, bör därför väga tungt vid
val av entreprenör.
De ekonomiska villkoren och styrmedlen beskrivs inklusive betalningsplaner och eventuella viten. Det
är av synnerlig vikt att en betydande del av anbudssumman, förslagsvis 30 %, hålls inne till funktionen
blivit verifierad enligt kravspecifikationen och provdriften avslutats med godkänt resultat enligt
uppställda krav. Ansvarsfördelningen mellan de olika parterna skall också beskrivas i upphandlingen.

Provning och driftsättning
Innan utrustningen tas i drift måste en noggrann provning och intrimning genomföras. Provningen
sker enligt en fastställd plan och i olika steg. Ofta kan ett moment genomföras först efter att
föregående steg har godkänts. Om en provning inte har godkänts så måste denna utföras på nytt. När
rätt funktion kan verifieras så kan prioriteringsutrustningen tas i drift och provdriften kan påbörjas.
Tillgängliga ekonomiska styrmedel bör användas gentemot leverantörerna för att få ett fullgott
resultat, till exempel delbetalning efter godkända tester.

Utvärdering
Det är viktigt att få klarhet i vilken nytta som uppnåtts av den införda prioriteten. Detta hjälper till att
fastlägga framtida inriktningar. Väl fungerande prioritering rättfärdigar vidare utbyggnad och
satsningar, medan mindre goda resultat väcker frågor om hur införandet och driften kan förbättras. Av
dessa skäl är det viktigt att ha fastställda effektivitetsmått, exempelvis minskad körtid.

Förvaltning, drift, akut felavhjälpning och revision
Under hela systemets livslängd måste det finnas en fungerande driftorganisation. Det måste finnas
någon som har det operativa ansvaret för systemen och det måste finnas driftentreprenörer med
resurser och rätt organisation för verksamheten. De olika parterna träffas regelbundet. Väghållaren
och de som är ansvariga för busstrafiken bör också ha en god kommunikation med varandra. Vid
möten kan olika frågor tas upp exempelvis till förändringar i busslinjenätet. Driftentreprenörerna
ansvarar för akut felavhjälpning och genomför regelbundna kontroller. Till stöd för den verksamheten
bör det helst finnas system för driftövervakning. I vissa städer genererar utebliven
prioriteringsfunktion larm till driftentreprenören. Revisioner bör genomföras regelbundet, till
exempel en gång per år, varvid hela systemet gås igenom. Då mäts förslagsvis framkomligheten för
busstrafiken. Förändring sedan tidigare år kan då studeras vilket kan resultera i förändringsförslag för
förbättrad bussframkomlighet.
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Processflöde vid införande av bussprioritering
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Bilaga 1, Prioriteringsteknik
Så här fungerar det
Prioriteringen realiseras genom att trafiksignalen anpassas så att bussen får grönt vid ankomst till
korsningen. Bussen meddelar sin ankomst, till exempel 200 meter före stopplinjen. Anmälningen
överförs, till exempel med hjälp av radiomodem, från bussen till trafiksignalen och påverkar
styrapparaten så att det blir grönt för bussen.

Bussprioriteringssystemet består av flera delsystem, i fordon och på vägsida

Teknik

Rent tekniskt kan prioriteringen genomföras på olika sätt, med olika grader av komplexitet.

Detektering
Grunden för en väl fungerande signalprioritering är att trafiksignalen får information om att bussen
har behov av grön signal. Därför måste bussen kunna detekteras. Om bussen kör i ett
kollektivtrafikkörfält eller i en bussgata kan detta ske med traditionella fordonsdetektorer om det inte
finns andra fordonskategorier i körfältet.
Om bussen däremot delar körfält med annan trafik finns behovet att selektivt kunna detektera
fordonet, så att kollektivtrafiken kan urskiljas från annan trafik. Det finns olika system för selektiv
detektering. Två vanliga metoder är:
•
•

Radiodetektering
Induktiv detektering med slingor

Radiodetektering är en idag vanligt vid nyinförande av system. Bussdator och GPS (eller annat
satellitsystem) används för positionering tillsammans med radiomodem för överföring av anmälan till
styrapparat i korsningen. Detta upplägg bygger på att flera delsystem i fordon och på vägsidan
samverkar. Detekteringssättet är flexibelt då ”virtuella detektorer” möjliggör att bussens begäran om
prioritet i signalen avgörs av inställningar i mjukvara och inte av fysisk infrastruktur. Detta gör att
fysiska förändringar inte behöver utföras i en korsning om exempelvis busslinje efter en
linjeomläggning skall prioriteras från en annan körriktning.
Traditionella slingdetektorer förlagda på sådant sätt att de kan särskilja buss och bil, är en annan typ
av detektering. Denna metod behöver ingen särskild utrustning i fordonet och är därför enkel att
införa. Metoden är dock mindre flexibel vid busslinjeomläggningar, då detektorslingorna måste flyttas,
vilken också innebär vägavstängningar.

Styrning
Styrapparaten måste anpassas för att bussen skall få sin prioritet. En speciell utrustning måste
monteras som tar emot anmälningen från bussen, till exempel radiomodem med tillhörande antenn.
Signaltekniskt så genomförs prioriteringen på fyra olika sätt beroende på när den inträffar:
•

Förlängning
Om bussen detekteras vid grön signal förlängs gröntiden tills dess bussen har hunnit korsa
stopplinjen

•

Avkortning
Om bussen detekteras vid röd signal avkortas gröntiden för konflikterande trafik som har grönt,
eller skall ha grönt före bussen, så att bussen får grönt så snart som möjligt

•

Extrafas
Om bussen detekteras vid röd signal ändras växlingsföljden så att busstrafiken växlas in tidigare
än den annars skulle ha gjort

•

Återtagen start
Om bussen detekteras när signalen håller på att växla till rött och konflikterande trafik ska snart
växla till grönt, så kan bussignalen gå till rött och därefter växla tillbaka till grönt utan att
konflikterande grupper blir gröna.

En trafiksignal kan fungera med olika styrsätt. Vi talar vanligtvis om:
•

Oberoende styrning, används vid enstaka signalanläggningar

•

Lokal samordning, vid flera samordnade signalanläggningar som ingår i en grön våg med variabel
omloppstid, vanligtvis rör det sig om ett fåtal korsningar

•

Central samordning, vid ett fåtal eller flera samordnade signalanläggningar som ingår i en grön
våg med fast omloppstid.

Bussprioritering i oberoende styrning är relativt enkelt att införa eftersom man inte behöver ta hänsyn
till någon fast omloppstid. Vid central samordning, som ofta förekommer i städer, blir det däremot
mer komplicerat. Här har man lagt vikt vid att skapa en grön våg för fordonstrafiken, och om bussen
då följer samordningen får den ibland röd våg som följd av stopp på hållplatser mellan korsningarna.
En anpassning av samordningen till bussens körmönster kan då vara en planeringsmässig åtgärd för
bättre bussframkomlighet.

Uppmätta effekter
Flera olika rapporter från Europa och USA har visat på restidsvinster för busstrafiken på 5 – 15 % och
minskade fördröjningar i trafiksignaler med 10 – 30 %. Effekterna varierar från korsning till korsning
beroende på bland annat på trafikmängder, styrsätt i trafiksignalen och hur bussen kör genom
korsningen. Vid jämförelse mellan bussar och bilar är det viktigt att komma ihåg att det i allmänhet är
fler människor i en buss än i en bil. Tidsvinsten bör därför räknas per resenär och inte per fordon.
Om bussen till exempel korsar en stor trafikled med så kan fördröjningen ofta minskas avsevärt om
signalprioritet införs.
Sammantaget har flera undersökningar visat på stor lönsamhet både ur samhällsekonomiskt och
företagsekonomiskt perspektiv. En samhällsekonomisk återbetalningstid på 3 år har rapporterats både
från både USA och Europa.
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Bilaga 2, Praktiskt exempel: Bussignal i Ytterby
Genom enkelhet, robusthet och effektivitet är den typiska bussignalen ett bra exempel på
bussprioritering. Här behöver bussen inte vara utrustad med aktiva eller passiva enheter, utan
anmälan sker genom induktiva detektorer för bussdetektering.
I Kungälv projekterades och byggdes 2004 en trafiksignal för att hjälpa bussen komma ut från
sekundärvägen till den hårt trafikerade primärvägen. Med hjälp av långfordonsdetektering ges
företräde för bussar som anländer till korsningen. Två stycken detektorslingor förlades med 8 meters
avstånd från varandra. På så vis kan fordonskategorierna särskiljas. När en bil ankommer till signalen
behandlas den av som ett vanligt fordon. När en buss anländer till korsningen ges den prioritet och ges
grönt ljus så snart som möjligt.

Ritning över bussignal i Ytterby
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Bilaga 3, Praktiskt exempel: Bussprioritering i
Stockholms ytterstad
I Stockholms innerstad har stombusslinjerna 1-4 haft bussprioritering sedan 1998. Då denna satsning
bedömdes framgångsrik utredde därför SL:s planeringsavdelning möjligheten att införa
bussprioritering på stombusslinjer utanför innerstaden. I denna utredning deltog experter från
Stockholms stad och SL som var med och lämnade synpunkter och erfarenheter från tidigare arbeten.
Utredningen resulterade 2008 i beslutet att bussprioritering införs på busslinjerna 172-173 i söderort
samt 176-179 i norr- och västerort. Totalt reser ca 57 000 resenärer med dessa busslinjer en vardag.
Bussarna kör igenom 101 signalreglerade korsningar eller signalreglerade övergångsställen som
förvaltas av 8 olika väghållare. Stockholms stad och Trafikverket är väghållare för det största antalet
anläggningar (78 %).
Det finns olika sätt att realisera prioriteringsfunktionerna i styrapparaterna. En av dessa heter
PRIBUSS och används i Stockholmsområdet.
SLs bussar är alla utrustade med fordonsdator av typ buss-PC som bland annat kan aktivera signal när
bussen passerar virtuell detekteringspunkt. Via bussens radiosändare skickas datameddelanden via
radio till trafiksignalens mottagare. I trafiksignalen finns en enhet som tar beslut om prioritering
baserat på bussens ankomst i förhållande till tidtabell.
För att kunna använda sig av bussprioritering och PRIBUSS måste signalanläggningen uppfylla vissa
kriterier. En inventering av anläggningarna visade att ca 50 % är klara för PRIBUSS medan övriga
måste uppgraderas eller bytas ut. Kostnaden för styrapparatsbyten och komplettering av utrustning
för kommunikation bedömdes vara 8,2 miljoner kronor.
Utöver trafiksignalinvestering gjordes investering i bussar som motsvarar ca 1,4 miljoner kronor med
en projekteringskostnad av trafiksignaler som motsvarar 3,6 miljoner kronor.
Underhållet av utrustningen fördelas så att SL (genom operatörerna) ansvarar och servar utrustningen
i bussarna och väghållaren (genom eventuell entreprenör) ansvarar för utrustningen på vägsidan.
Erfarenheterna från Stockholms stad är att bussprioriteringsutrustningen inte utgör någon större
driftskostnad.
Bussars regularitet och tidtabellhållning förväntas öka när PRIBUSS installeras. En undersökning av
trafikståtider har gjorts och en bedömning gjorts att upp till ca 1 400 minuter per dygn i körtid skulle
kunna sparas och i resenärstidsvinst motsvarar det ca 35 000 restidsminuter. Med ett värde för
busstid på 430 kr/h och resenärstid på 60 kr/h motsvarar det ett värde per år på ca 11,3 miljoner
kronor.
Källa: Bussprioritering i Ytterstaden, Förstudie, SL, 2008
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Bilaga 4, Provningsprotokoll för styrapparat
Nedan redovisas ett exempel på hur ett provningsprotokoll kan se ut. Leverantör/entreprenör
redovisar här att nödvändiga kontroller har utförts och hur dessa har utfallit.
Förutom dessa kontroller krävs även andra typer av kontroller, vilka dessa kan vara beror på vilken
teknik som har valts. Till exempel krävs speciella kontroller om bussar detekteras med hjälp av
realtidssystem/GPS/radiomodem, vilket inte redovisas i detta protokoll. Provningar måste utföras på
lokal nivå, men också, i förekommande fall, även på systemnivå.

Anläggningsnamn

Anläggningsnummer

Beställare

Apparattyp

Anläggningsadress

Leverantör

Funktionskontroller (provningar) utförd/godkänd funktion enligt TB - programmeringsunderlag:

Funktionskontroll nr

Kontroller

Utfört/godkänt
datum

Provning i bänk
1

2

Provning av
bussdetektering på
plats

3

Provning och
inkoppling av
bussprioritet på plats

4

Intrimning och godkänd
drift i 3 månader efter
idrifttagning av
bussprioritet
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Signatur

Anmärkningar

Bilaga 5, Förebyggande underhåll
Förebyggande underhåll måste genomföras med regelbundna intervaller.
Här redovisas ett exempel på hur ett protokoll för det förebyggande underhållet kan se ut. Protokollets
utformning kan variera beroende på till exempel vald teknisk lösning. Protokollet ifylls av teknikerna
som utför kontrollerna. I protokollet intygas att föreskriva kontroller har utförts tillsammans med
kommentarer och eventuella förslag till åtgärder. Protokoll kan utformas att redovisa en eller flera
signalkorsningar och en eller flera bussar.
Protokollet överlämnas till beställaren vid de regelbundna driftmötena som hålls mellan beställare och
driftentreprenör.

Nr

Underhållsansvar

1

Vägsida

2

3

Intervall

Kommentar

Kontroll av indikeringslampor

12 mån

Vid behov byts lampan

Kontroll av detekteringsfunktion

12 mån

Verifiera funktion

Kontroll av detektorer/antenner

12 mån

Okulär besiktning

Kontroll av detekteringspunkter

12 mån

Verifiera punkter

Kontroll av detekteringsnoggrannhet

12 mån

Säkerställ exaktheten

Kontroll av fysisk status av hårdvara

12 mån

Okulär besiktning

Kontroll av styrapparat

12 mån

Verifiera korrekt funktionalitet

Kommunikation med vägsida

12 mån

Verifiera funktion

Kontroll av utanpåliggande antenner

3 mån

Visuell kontroll/Verifiera funktion

Kommunikation fordonsdator - logikenhet

12 mån

Verifiera funktion

Kontroll av knappsats i fordon

12 mån

Verifiera funktion

Kontroll av teknikutrymme/kablage

12 mån

Visuell kontroll

Kontroll av detektorlogik
Funktion i fordonsdator mjukvaruppdateringar

12 mån

Verifiera funktion

12 mån

Verifiera funktion

Finns instruktioner för felsökning tillgänglig?

12 mån

Kontrollera

Kontroll av provutrustning i fordonsdepå

12 mån

Funktionskontroll

Tillse att utbildningsinsatser fortgår

12 mån

Kontrollera

Fordon

Övrigt

Förutom dessa kontroller bör även körtidsmätningar utföras regelbundet, till exempel en gång per år,
varigenom bussarnas framkomlighet kan kontrolleras.
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