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Förord 

 
Detta är en kandidatuppsats och examensarbete på temat hållbar planering för attraktiv 

kollektivtrafik. Arbetet som omfattar 15 högskolepoäng skrivs av Niklas Holmgård vid 

samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle. Syftet med arbetet är att studera 

bytespunktens roll i kollektivtrafiken och vilka faktorer som kan göra den till 

framgångsrik. 

 

Idén till arbetet kommer från mitt personliga intresse för kollektivtrafik och 

trafikplanering. I Karlstad där jag ursprungligen kommer ifrån planeras i denna stund 

(2015) för framtida ombyggnationer av lokaltrafikens dominerande nav, Stora Torget. 

Därför valde jag att fördjupa mig i vad det egentligen är som gör bytespunkter attraktiva 

och hur Stora Torget på ett positivt sätt kan utvecklas i framtiden. 

 

Under arbetets gång har jag stött på både med- och motgångar. Och när jag tvivlat på 

arbetets fortlöpning har min handledare Fredrik Ekberg varit till stor hjälp med både 

engagemang och idéer som tagit mig in på banan igen. Till Fredrik vill jag därför rikta 

ett stort tack för det stöd som givits mig under examensarbetet. Tack även till Anders 

Dyberg, operativt ansvarig hos Karlstadsbuss för bollandet av idéer och information 

kring kollektivtrafiken i Karlstad. Vidare riktar jag min tacksamhet till er som var med 

och besvarade frågorna i min enkätundersökning. Utan er hade studien inte varit möjlig. 

 

 

Niklas Holmgård  
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Nyckelord 

 
Bytespunkt, hållplats, väntetid, komfort, realtidsinformation, tillgänglighet, linjenät. 

 

 

Sammanfattning 
 

Bytespunkter utgör viktiga noder i kollektivtrafikens system. Medan vanliga hållplatser 

ofta endast utgör start- eller slutmål kan bytespunkten ofta även fylla rollen som plats 

för byten mellan två olika färdmedel. Detta medför att resenärer påtvingas väntetid 

mellan två färdmedel vid platsen vilket är utmärkande för bytespunktens egna unika 

förutsättningar. Därför ställs en del andra krav på bytespunkten än på traditionella 

hållplatser. 

 

För att kollektivtrafiken ska vara funktionell och locka till sig resenärer krävs att varje 

del fungerar på ett fullgott sätt. Många studier har gjorts på mindre hållplatser och större 

stationer. Bytespunkter utgör ett mellanläge mellan dessa och för dessa platser finns 

färre studier kring. Därför studeras i denna rapport några för bytespunkten viktiga 

förutsättningar för ett gott bidrag till hela kollektivtrafikens hållbarhet. Dessutom görs 

en fördjupning i Stora Torget i Karlstads förutsättningar till att vara en fortsatt stark 

bytespunkt.  

 

Rapporten avgränsas till att studera sex för bytespunkten viktiga faktorer för framgång. 

Till dessa hör väderskydd, realtidsinformation, tillgänglighet, renlighet, säkerhet och 

yttre förutsättningar. För att få fram information användes vetenskaplig litteratur med 

kompletterande uppgifter från för studien relevanta rapporter, dokument och 

handböcker. På Stora Torget i Karlstad ställdes frågor om platsens utformning och 

komfort till resenärer som ofta eller ibland använder platsen för resor och byten. 

Studien visade bl.a. på att sittplatser i väderskydd oftare efterfrågades bland äldre 

resenärer. Att realtidsinformation vid hållplatsen kortar ner den genomsnittliga 

väntetiden. Att informationskällor är outtömliga. Och att synkroniserade höjdnivåer för 

hållplatsers plattformar och färdmedels entréer är viktiga ur en tillgänglighetssynvinkel. 
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Abstract 
 

 

Exchange points are major nodes in the public transport system. When regular bus stops 

only consists of the start or end point of the journey, exchange points often fill the role 

of a place where change between the two different transport modes is possible. This 

means that travelers are forced wait between two modes of transport at those places. 

Therefore there are some other requirements to exchange points than other traditional 

stops. 

 

For the ability of functional public transport systems to attract travelers it is required 

that each part functions in a satisfactory way. Many studies have been done on ordinary 

bus stops and bigger stations. Exchange points constitute an intermediate position 

between them and these sites there are fewer studies about. Therefore this report focuses 

on some of the important prerequisites for exchange points to give a good contribution 

to the sustainability of public transport. In addition, a study has been made on Stora 

Torget in Karlstads conditions to continue to be a strong and functional exchange point. 

 

The report is limited to the study of important factors for success for exchange points. 

These include weather protection, real-time information, availability, cleanliness, safety 

and external conditions. To obtain information scientific literature where used together 

with other data as relevant reports, documents, and manuals. People that uses Stora 

Torget in Karlstad as an exchange point where asked questions about design and 

comfort at the bus stop. 

 

The study showed, among other things that seats more often were requested by older 

travelers. That real-time information at bus stop shortens the average waiting time. That 

information sources are inexhaustible. And that synchronized height levels between 

platforms and modes of transport entrances are important from an accessibility point of 

view.
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1. Viktiga begrepp 
 

Hållplats Plats för färdmedel där på- eller avstigning kan ske. Ofta enkelt 

utformade och utan bytesfunktioner. Vanligast i lokal- och 

regionaltrafik. 

Knutpunkt Där minst två linjer för lokal, regional eller nationell trafik möts 

bildas en knutpunkt. Detta eftersom linjerna här knyts samman. 

Knutpunkten i sig behöver inte betyda att möjlighet till byten mellan 

olika linjer skapats. 

Bytespunkt Plats vid knutpunkt där en hållplats som angörs av fler linjer 

möjliggör byte av färdmedel. Normalt är bytespunkten kopplad till 

möjlighet av byten inom lokalt och regionalt resande. Byten mellan 

bussar, spårbunden trafik och lokaltåg kan ske vid bytespunkter. 

Bytespunkter kan ibland även kallas för omstigningspunkter. 

Station Plats vid knutpunkt där en hållplats som angörs av fler linjer 

möjliggör byte av färdmedel. Normalt är bytespunkten kopplad till 

möjlighet av byten inom lokalt och regionalt resande. Byten mellan 

bussar, spårbunden trafik och lokaltåg kan ske vid bytespunkter. 

Bytespunkter kan ibland även kallas för omstigningspunkter. 

Resecentrum Likt bytespunkten en plats där byten mellan olika färdmedel 

möjliggörs. Skillnaden består i att resecentrumet ofta involverar 

nationellt resande. Resecentrumen är därför vanligtvis större i 

omfattning, dignitet och antal resande än bytespunkterna. 

Centralstation Ett relativt begrepp som används för att hänvisa till det största 

resecentrumet i en stad. 

Färdmedel De olika fordonslag (cykel, bil, buss, järnväg m.fl.) som vi använder 

oss av för att ta oss fram. Mellan dessa kan byten ibland behöva ske 

vid bytespunkter eller resecentrum. 

(Banverket m.fl., 2004), (Landstinget i Uppsala län, 2013), (Vinnova, 2011) 
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2. Inledning 
 
 

2.1 Bakgrund 
 

Möjlighet till byten mellan olika färdmedel utgör en viktig pusselbit i ett väl fungerande 

kollektivtrafiksystem. Ofta behöver vi någon gång under resan byta buss eller tåg för att 

komma närmare vår önskade slutdestination. Sällan går enskilda buss- eller 

järnvägslinjer från dörr till dörr varför byten till andra linjer blir därför blir nödvändiga. 

De platser där byten ofta sker kallas vanligtvis bytespunkter eller resecentrum 

(Banverket, 2004). 

 

Platser där bytesmöjligheter finns har ofta egna förutsättningar som skiljer sig från de 

som råder vid traditionella, mindre hållplatser. Den vanliga modellen för resor där start- 

och slutmål ligger längs samma linje är att resenären rör sig till starthållplatsen strax 

innan transportmedlet ansluter. När färdmedlet sedan ankommer till hållplatsen kliver 

resenären på och reser till sin slutdestination. I denna modell har resenären stora 

möjligheter att påverka sin väntetid då han kan ansluta till hållplatsen när han vill innan 

transportmedlet passerar. Men när en resa inkluderar ett byte tvingas resenären även 

spendera tid vid bytesplatsen. Där begränsas möjligheten till påverkan på väntetid då 

resenären ansluter med sitt första färdmedel till hållplatsen eller stationen för att där 

vänta på nästa transportmedel. Väntetiden blir då beroende av tidtabellen och av vilken 

tidsmarginal som råder mellan de två färdmedlens ankomst och avgång.  

 

Beroendeförhållandet till väntetider är en av de faktorer som särskiljer bytespunkter och 

resecentrum från traditionella hållplatser. Men det faktum att flera linjer ansluter gör 

ofta att antalet påstigande är större än vid närliggande mindre hållplatser. Det medför att 

större resurser kan läggas på god utformning, information och komfort. Planering för 

hållbara bytesplatser blir därför särskilt viktiga för en väl fungerande kollektivtrafik. 
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2.2 Syfte  
 

Syftet med denna rapport är att studera några för bytespunkterna viktiga faktorer för att 

nå framgång. Vägledande frågeställningar rör bytespunkternas estetiska utformning och 

vilken komfort och vilken information de bör erbjuda. Tanken är att den information 

som utvinns ska kunna vara till hjälp vid framtida planering för bytespunkter i 

kollektivtrafiken. 

 

 Vilka faktorer är nödvändiga för funktionella och framgångsrika bytespunkter? 

 Vad bör tas i beaktande när det planeras för nya bytespunkter? 

 Hur kan bytespunkten vid Stora Torget i Karlstad utformas under den 

kommande ombyggnaden? 

 

Efter en traditionell litteraturstudie genomförs fallstudier där några bytespunkter 

granskas. Där studeras lokala förutsättningar utifrån den information som utvunnits i 

litteraturstudien. I slutändan lyfts rekommendationer för hur den centrala bytespunkten 

vid Stora Torget i Karlstad kan fortsätta att utvecklas. 

 

2.3 Avgränsningar 
 

Som tidigare nämnts under avsnittet viktiga begrepp finns en distinktion mellan 

termerna bytespunkter och resecentrum. I denna rapport behandlas frågor som rör 

bytespunkter. Dessa frågor kan ofta överrensstämma med förhållanden som gäller för 

vanliga hållplatser, stationer och mindre resecentrum. Men för att specificera studien 

avgränsas den till att sätta fokus på bytesplatser för och mellan lokalt- och regionalat 

resande. Avgränsningen görs för att förutsättningarna ofta kan vara så skilda, både när 

det gäller storlek, tidigare studier och plats i människors medvetande att distinktionen 

mellan dem behövs. Dessutom för att de inte sällan finansieras av olika 

samhällsinstanser där nationellt stöd oftare riktas till resecentrum än till lokala 

bytespunkter.  

 

Studien avgränsas till att studera sex viktiga faktorer för bytespunkternas framgång. Till 

dessa hör tillgång till väderskydd, realtidsinformation, tillgänglighet, renlighet, säkerhet 

och övriga förutsättningar. Dessa är noggrant utvalda för att kunna täcka en så stor del 

av studieområdets kärna som möjligt. I vissa fall kan även andra förutsättningar spela 
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roll, men dessa är generellt avgörande för om en bytespunkt kan anses vara hållbar eller 

inte. Bytespunkter finns i olika storlekar både på landsbygd och i städer och eventuella 

skillnader nämnsunder avsnittet yttre förutsättningar. Studien omfattar således 

bytespunkter både i urbana och rurala miljöer. 

 

Enskilt störst fokus läggs på den fallstudie som genomförs vid Stora Torget i Karlstad. 

Där tillfrågas resenärer om deras upplevelser av den bytespunkt som idag finns 

etablerad. De tillfrågas även om de saknar något vid platsen. Efter undersökningen 

genomförs rekommendationer för den specifika platsen. 
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3. Metod 
 
 

3.1 Litteraturstudie 
 

För att information om bytespunktens förutsättningar krävdes att sökningar 

genomfördes på sådana sökord som på ett eller annat sätt kunde relatera till studiens 

frågeställningar. Begreppet bytespunkt är inte alltid etablerat och vad termen åsyftar kan 

skilja sig från fall till fall. Vad som finns definierat inom en viss bransch behöver per 

automatik inte innebära samma sak för allmänheten. Bytespunkten är hos gemene man 

ett begrepp som inte nödvändigtvis behöver associeras till kollektivtrafik. Därför 

gjordes sökningar på begrepp som istället kan anses vara mer allmänt sammankopplade 

med hållplatser och stationer i kollektivtrafik. Det eftersom de också innehåller 

information som är relevant för studien. Sökord som användes var exempelvis; 

hållplatser, resecentrum, knutpunkter, terminaler och stationer. Dessa sökord matchades 

därefter med andra relevanta ord så som väntetid, realtidsinformation, väderskydd, 

kundnöjdhet, trafikoptimering, trafiksäkerhet m.m. Resultatet av dessa sökningar kunde 

därefter utgöra underlag för den litteraturstudie som senare skulle ligga till grund för 

studiens teoretiska kapitel. 

 

Informationen som inhämtades till teorikapitlet kom från både handböcker och 

styrdokument, så väl som från undersökningar och vetenskapliga artiklar. Databaser 

som tillhandahölls av Högskolan i Gävle var till god hjälp vid informationsinsamlingen. 

Till dessa baser hör Science Direct, DiVa (Digitala Vetenkapliga Arkivet), SAGE 

Knowledge, Springer Link och Zeteo. Vissa sökningar gjordes också på 

vetenskapssökmotorn Google Scholar. Utöver tidigare nämnda svenska ord söktes även 

ord på engelska. Till dessa hör exempelvis bus stop, bus stop design, bus stop shelter, 

bus stop waiting tame, bus stop feeling safe, bus stop passenger view, exchange point, 

transport hub och bus stop real time information.  

 

De träffar som dessa sökningar resulterade i bestod främst av vetenskapliga artiklar och 

beskrev ofta busshållplatser av olika karaktärer. Dessa beskrev dessutom ofta 

internationella förhållanden. Så för att få fler träffar som bättre beskrev svenska 

förhållanden söktes även på svenska handböcker och styrdokument. Exempelvis 

användes en handbok från Trafikverket som hjälp för att bättre kunna definiera vad en 
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bytespunkt är. Det var just blandningen av vetenskapliga artiklar och myndigheters 

dokument som hjälpte till att få fram den relevanta information som behövdes för att ha 

god grund till rapportens fallstudie. 

 

3.2 Fallstudie 
 

Efter litteraturstudien genomfördes en fallstudie av bytespunkten Stora Torget i 

Karlstad. Tanken var att studera nuvarande förhållanden vid platsen och undersöka 

resenärers åsikter kring komfort och tillgänglighet vid sin bytespunkt. Därefter 

implementera den kunskap som utvunnits i litteraturstudien för att kunna göra 

rekommendationer för framtidens bytespunkt vid Stora Torget. Som grundarbete 

besöktes platsen vid några tillfällen, både dags- och kvällstid under april och maj 2015. 

Besöken var viktiga för att få en känsla för platsen samtidigt som enskilda föremål 

kopplat till busstrafiken kunde fotograferas. Ett möte arrangerades även med 

Karlstadsbuss operativt ansvariga Anders Dyberg. Med Dyberg bollades tankar och 

idéer som förde studien vidare framåt. 

 

För att studera resenärernas åsikter formulerades en enkätundersökning. I den ställs 

frågor kring komfort, utformning, tillgänglighet, trivsel och trygghet. Tanken var att få 

en djupare bild av hur de resenärer som använder Stora Torgets bytespunkt ser på 

hållplatsen. Frågorna riktade sig både till de som reser sällan och till de som reser ofta. 

Dessutom både till de som använder Stora Torget som start- eller slutmål, likväl som till 

de som använder platsen för byten till vidare resa. Frågorna baserades på tidigare 

liknande undersökningar och var tänkta att kunna ge svar för en stor del av 

studieområdet. 

 

Det nätbaserade gratisprogrammet SurveyMonkey användes för utformningen av 

enkäten. Det användes också för insamlandet av en stor del av del av de enkäter som 

besvarades. För att sprida länken med undersökningsfrågorna användes Facebook som 

hjälp. Där länkades frågorna på Facebook-sidor som ”Karlstads kommun” och 

”Karlstadsbuss” där undersökningen låg ute 5 till 12 maj. När respondenterna besvarat 

frågorna kunde informationen sedan åskådliggöras på ett enkelt sätt i 

enkätundersökningsprogramet. Dock behövdes fler sätt att samla in svar på då vissa inte 

använder sig av internet eller de forum där den nätbaserade enkäten spreds. Därför 
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ställdes samma frågor även på papper. Detta för att få en större spridning både hos 

respondenternas ålder och eventuella tillvägagångssätt i kollektivtrafiken. Den som är 

har hög datorvana och lätt kan besvara en enkätundersökning på webben kanske också 

använder sig av mer moderna informationssätt i kollektivtrafiken än vad en resenär utan 

samma goda datorvana gör. Därför var det extra viktigt att ställa frågorna med olika 

tillvägagångssätt. 
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4. Teori 
 

Bytespunkten är den hållplats eller station i kollektivtrafiken där byten kan ske mellan 

färdmedel (Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket, 2012)(se figur 1 och 2). 

De anläggs vanligtvis vid platser där linjer geografiskt knyts samman. Byten mellan 

bussar och lokaltåg kan därför där ske, samtidigt som bytespunkten också fyller 

funktionen som en vanlig hållplats. Således har bytespunkten flera funktioner inom 

kollektivtrafiken och högkvalitativ planering för sådana platser är därför särskilt viktig.  

 

 

Figur 1. Fingerad linjekarta som visar skillnad mellan traditionella hållplatser och bytespunkter. 

 

 

Figur 2. Del av linjekarta med bytespunkten vid Gävle Sjukhus utmarkerad (X-trafik). 

 

Förutsättningarna för bytespunkter skiljer sig åt beroende på en rad olika faktorer. 

Geografiskt läge, ekonomi, linjedestinationer och turtäthet för avgångar utgör några 

viktiga faktorer. Vad bytespunkten är utrustad med för funktioner, komfort och fysiska 

attribut är en annan viktig faktor som spelar roll för bytespunkens möjlighet till 



Niklas Holmgård  

Examensarbete i samhällsplanering VT 2015 15 hp 

 

10 

 

framgång. Studier visar exempelvis på att äldre resenärer vill ha någonstans att sitta när 

de väntar på bussen (De Oliveira & Logsdon, 2012), att resenärers genomsnittliga 

väntetid minskar när det finns tillgänglig realtidsinformation (Dziekan & Kottenhoff, 

2007) och att rena och fräscha hållplatser också upplevs som mer trygga (Warsén & 

Haywood, 2005). 

 

Under rubrikerna nedan i teorikapitlet beskrivs några faktorer vars olika utförande 

spelar roll för stationers och hållplatsers - och därmed även bytespunkters möjligheter 

att nå framgång. Stor vikt läggs vid sådant som relaterar till platsen som exempelvis 

väderskydd och handikappanpassning. Men även andra yttre omständigheter som 

anslutande linjenäts dragningar och kundunderlag beskrivs. 

 

 

4.1 Väderskydd 
 

Väderskydd, i vardagligt tal även kurer eller busskurer, är de tillbyggnader på vissa 

hållplatser eller stationer som erbjuder resenären skydd mot väder och vind. De kan vara 

utformade på många olika sätt. Ibland är väderskydden till största delen utformade av 

glas (se figur 3). Ibland består de huvudsakligen av stål och ibland av trä. Ofta har de en 

öppen struktur där sidan som vetter mot vägen saknar vägg. Detta för att sikten ska vara 

god och för att resenären ska hinna uppmärksamma sitt anslutande färdmedel i tid. 

Även storlek på väderskydden kan skifta och då främst beroende på antalet resande som 

använder sig av hållplatsen. 

 

 

Figur 3. Väderskydd med sittplatser vid hållplats i Ljusdal. 
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Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket (2012) beskriver väderskydden som 

viktiga och ibland direkt avgörande för helhetsupplevelsen av kollektivtrafiken. De 

utgör dessutom tillsammans med hållplatsskyltar de enda ”reklampelarna” för 

kollektivtrafik i det offentliga rummet. De kan förses med tidtabeller och relevant 

kundinformation som kan hjälpa till att underlätta det kollektiva resandet (se figur 4). 

 

 

Figur 4. Tidtabell i väderskydd. 

 

Väderskydden tillhandahåller nästan alltid sittplatser. Bänkarna i väderskydden finns till 

för att resenärerna ska slippa stå när de väntar på sitt färdmedel samtidigt som de är 

skyddade från väder och vind. Sittplatserna är dessutom ofta placerade så att både 

väntande resenärer och förare ska kunna se varandra i tid.  De Oliveira och Logsdon 

(2012) påpekar att väderskyddens tillhörande komfort har stor betydelse för resenärers 

beteende vid hållplatserna. Exempelvis ville 75 % av de äldre som deltog i deras 

undersökning ha plats att sitta på medan de väntade på bussen medan bara 40 % av de 

övriga vuxna önskade samma sak. Samtidigt visade samma undersökning att de äldres 

väntetid vid hållplatsen var i snitt tre minuter längre än de som tillhörde kategorin 

vuxna. 

  



Niklas Holmgård  

Examensarbete i samhällsplanering VT 2015 15 hp 

 

12 

 

4.2 Realtidsinformation 
 

Realtidsinformation i kollektivtrafiken hjälper resenären att veta när nästa färdmedel 

passerar hållplatsen eller stationen. Informationen kan ges på olika sätt. Ofta finns 

skyltar placerades i eller vid hållplatsen. Dessa skyltar kan exempelvis visa information 

om när nästa buss eller tåg passerar och vilken destination de har (se figur 5). De kan 

också visa om förbindelsen kommer i tid eller när den kommer om den inte är i tid 

(Sveriges Kommuner och Landsting., Trafikverket, 2012). Skyltarnas information är av 

dynamisk karaktär och visas bland annat med hjälp av LED-teknik. Ett annat möjligt 

sätt för resenären att få tag i realtidsinformation är via applikationer i smarta telefoner 

(se figur 6). Vanligtvis används GPS-liknande system för inhämtande av information till 

realtidsskyltar och mobilapplikationer. 

 

 

Figur 5. Realtidsinformation vid hållplats Nobelplan i Karlstad. 
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Figur 6. Realtidsinformation i SL:s mobilapplikation Res i Sthlm. 

En av de första riktiga undersökningarna på realtidsinformationens effekter gjordes av 

Forsyth och Silcock (1985). Den lyfte bland annat att man i Chicagos lokaltrafik redan 

under det tidiga 1970-talet använde sig av AVL-teknik (Automatic Veichle Location) 

för information till resenärerna om kommande avgångstider. I Sverige användes samma 

teknik för första gången år 1977 i 60 av Stockholms innerstadsbussar. Därefter 

introducerades ett liknande system i Stockholms tunnelbana varefter passagerarna 

kunnat ta hjälp av realtidsinformation sedan början 1980-talet (Dziekan & Kottenhoff, 

2007). 

Fram tills dags dato finns ett antal studier på realtidsinformationens betydelse för det 

kollektiva resandet. De flesta studierna är av kvantitativ karaktär. En del undersöker 

realtidsinformationens påverkan på resenärer. Dels relationen mellan tillgång av 

realtidsinformation och genomsnittlig väntetid vid hållplatsen. Dels hur förtroendet 

påverkas för kollektivtrafiken när tillgång till denna typ av information finns tillgänglig. 

Flera studier visar på att resenärers genomsnittliga väntetid kortas ned när tillgång till 

realtidsinformation finns (Dziekan & Kottenhoff, 2007), (Brakewood et al., 2014), 

(Watkins et al., 2010). Dziekan & Kottenhoff (2007) nämner exempelvis en 

undersökning London 1985 som visade på att den genomsnittliga väntetiden vid 

hållplatser där minskade från 11,9 minuter till 8,8 minuter. Det motsvarar en minskning 

med 26 %. 

En studie de själva gjort i Haag i Nederländerna visade på liknande minskning i tid som 

resenärerna väntade vid hållplatser. I Haag introducerades runt år 2005 

realtidsinformation på spårvägens linje 15. Installationen av realtidsinformation vid 

linjens hållplatser utgjorde den enda förändringen och var därmed den enda faktor som 

påverkade resultatet i undersökningen. I Dziekan och Kottenhoffs undersökning gavs 

resenärerna samma frågor i en enkätundersökning en månad innan, fyra månader efter 

och en 16 månader efter systemets installerande. Resultatet var att den förväntade 

väntetiden vid hållplatserna minskade med över 20 % mellan det första och det andra 

frågetillfället. Dessutom minskade väntetiden något ytterligare mellan den fjärde och 

sextonde månaden efter införandet av realtidsinformationen (se figur 7). Studien från 

Haag visade dessutom på att införskaffandet av realtidsinformation var ett 

förhållandevis prisvärt sätt att minska den genomsnittliga väntetiden. Installationen av 

systemet längs linjen kostade i dåvarande penningvärde 200 000 Euro. En intensifiering 

av trafiken längs banan med ett par fler avgångar i timmen hade också kunnat reducera 
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väntetiden till samma nivåer som uppnåtts i detta exempel. Det tidsintervall som rådde 

mellan avgångarna längs linjen i Haag var vid undersökningstillfället en passerande 

spårvagn var tionde minut. För att minska den genomsnittliga väntetiden från 6 minuter 

till 4,8 minuter med hjälp av tätare avgångar hade istället turer var åttonde minut krävts. 

Det hade då uppskattningsvis kostat i cirka 1,1 miljoner Euro årligen bara i rena 

driftskostnader. Realtidsinformationen var därför i detta fall det klart billigaste 

alternativet för att minska väntetiderna (Dziekan & Kottenhoff, 2007). 

 

 

Figur 7. Genomsnittlig väntetid vid spårvägens linje 15 i Haag. (Dziekan och Kottenhoff, 2007). 

 

Brakewood med fleras (2014) resultat från en liknande studie styrker Dzeikans och 

Kottehoffs slutsats att realtidsinformation kraftigt reducerar väntetiden. I deras 

undersökning för Seattle visade resultatet att de som använde sig av traditionella 

informationskällor som busstidtabeller väntade i snitt 30 % längre än de som använde 

sig av realtidsinformation. Men även andra källor än realtidsinformation på skyltar vid 

hållplatser ger effekt för minskad väntetid. Watkins med flera (2010) lyfter i en 

undersökning att användare av mobilapplikationen ”OneBusAway” och andra liknande 

program hade en betydligt kortare väntetid än de som använde sig av vanliga 

busstidtabeller. I genomsnitt väntade de som använde sig av realtidsinformation i 

mobiltelefonen 36 % kortare tid än de som nyttjade traditionella informationskällor. 

 

Studier visar även på andra positiva effekter med realtidsinformation. Arnström (1986) 

konstaterade att hela 97 % av tunnelbaneresenärerna i 1980-talets Stockholm var nöjda 

med sitt nya dynamiska informationssystem. Endast 3 % svarade att de var missnöjda 

med det eller att de inte ansåg att systemet var tillförlitligt. På senare tid visar även 

andra studier att realtidsinformation kan öka resenärernas tillfredsställelse med 
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kollektivtrafiken. Exempelvis påpekar Zhang med flera (2008) att resenärer i Seattle var 

ner nöjda med sitt publika transportsystem efter införandet av realtidsinformation än 

innan. Dessutom påvisar Cherrett med flera (2014) att resenärer utför andra aktiviteter 

närmare inpå avgång med bussen när tillgång till realtidsinformation finns. Exempelvis 

uträttade en del resenärer småärenden nära avgångstid eftersom de visste exakt när 

bussen skulle passera. 

 

Enligt Dziekan och Kottenhoff (2007) kan slutsatser av tidigare studier dras att 

resenärer är beredda att betala lite mer för kollektivtrafik där realtidsinformation finns. 

Totalt beräknas trafikanterna vara beredda att betala i ett intervall mellan 5-20 % mer 

för sin resa. Denna slutsats är dock till viss del omtvistad. Dziekan (2004) menar att det 

i en del fall är så att resenärer inte är beredda att betala mer för den service 

realtidsinformationen ger. Huvudargumentet för detta påstående är att resenärerna ser 

realtidsinformationen som en service som borde ingå i priset. 

 

 

4.3 Tillgänglighet 
 

Frågor om tillgänglighet berör både resenärernas möjlighet att nå sitt färdmedel, likväl 

som färdmedlets egen framkomlighet. Hållplatsens goda tillgänglighet är direkt 

avgörande för att fler ska kunna resa kollektivt. Är en hållplats placerad i ett läge dit 

inte alla kan ta sig exkluderas vissa grupper från användandet av kollektivtrafiken. 

Sådana hinderkopplat till tillgänglighet som medför att färre reser kollektivt kan 

exempelvis bestå i höga trösklar, bristande information och undermålig trafiksäkerhet. 

För att fler ska kunna resa kollektivt är dessa eventuella hinder därför viktiga att 

förebygga.  

 

Att färdmedel, speciellt bussar i stadstrafik, lätt tar sig fram är också en 

tillgänglighetsfråga. Men här handlar det mer om att resor ska kunna vara så smidiga 

och så lite tidskrävande som möjligt. Att busshållplatser, i synnerhet bytespunkter, är 

handikappanpassade är viktigt för social hållbarhet. Handikappanpassning ställer 

exempelvis krav på att höjdnivåer på hållplatsen är i nivå med buss- eller tågdörrar. 

Detta för att även rullstolsbundna och andra som har svårt att ta stora kliv också ska ha 

tillgång till kollektivtrafiken. D’Souza med flera (2012) trycker särskilt på vikten av 
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användandet av låggolvsbussar (se figur 8). De menar att dessa är bättre anpassade för 

smidig på- och avstigning än vad andra bussar är. Personer med fysiska 

funktionsnedsättningar kommer att behöva ta sig fram i kollektivtrafiken, oavsett 

färdmedlets utformning och hållplatsens utformning. För att användande av 

låggolvsbussar ska göra skillnad krävs därför dessutom att plattformen vid hållplatsen 

håller ligger på samma höjdnivå som golvet i bussen. Med hållplatser och färdmedel 

som inte är anpassade för personer med fysiska funktionshinder kommer på- och 

avstigning ta längre tid och därmed dryga ut restiden för samtliga passagerare. 

 

 

Figur 8. Låggolvsbuss som erbjuder smidigare på- och avstigning. 

 

För de synskadade lyfter Wiener m.fl. (2000) också fördelen med att ha en 

ljudanläggning med en röst som läser upp när bussen kommer. Denna röst kan 

exempelvis läsa upp bussens ankomsttid när resenären trycker på en knapp vid 

väderskyddet eller hållplatsskylten. Knappanordningen kan även förses med punktskrift 

för att vidare bistå den synskadade eller blinda med hjälp (se figur 9). 
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Figur 9. Knappanordning för informationsuppläsning i hållplatser. 

Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket (2012) anger att hållplatsers och 

stationers utformning spelar stor roll för tillgängligheten. Dels bör de förses med 

kantsten eller annat material som medför smidig på- och avstigning för samtliga 

resenärer. Dess höjd bör rimligtvis vara i närheten av samma nivå som färdmedlets 

golv. För hållplatser och bytespunkter i busstrafik med fler än 20 påstigande dagligen 

bör plattformen där resenären inväntar sitt fordon vara minst 17 cm högre än körbanan. 

Detta för att de bussar med lägst nivå på sitt golv (låggolvsbussar) i förhållande till 

körbanan ligger runt den höjden ovanför marken. Kanten på plattformen kan även förses 

med en så kallad kontrasterande kantremsa. Dess syfte är att markera ett 

säkerhetsavstånd så att resenären inte befinner sig för nära det område där han eller hon 

riskerar att skadas av det anslutande färdmedlet. Nedan visas en principskiss framtagen i 

en handbok av Länstrafiken Mälardalen (2010) som illustrerar hur en busshållplats med 

fler än 20 påstigande dagligen skulle kunna utformas (se figur 10). Skissen anger även 

riktlinjer för placering av väderskydd, placering av så kallad varningsplatta (platta med 

speciellt underlag som indikerar var färdmedlets främre entré kommer befinna sig) och 

rimlig bredd av plattformen. 
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Figur 10. Principskiss för busshållplats vid bytespunkt eller med mer än 20 påstigande per dag 

(Länstrafiken Mälardalen, 2010). 

 

Att resenären lätt kan finna sitt nästa färdmedel vid byte är också en 

tillgänglighetsfråga. Tydlig information i väderskydd, på stolpar och skyltar med 

realtidsinformation ger resenären information om var han bör bege sig för att komma 

med sin nästa anslutning. Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket (2012) 

anger att där tillgång till sådan information är bristfällig ökar resenärers olust inför att 

resa kollektivt. Informationen bör dessutom kunna delges på ett sådant sätt att det 

kommer alla resenärer till dels. Cheng (2010) styrker i sina studier på järnvägsstationer 

att undermålig information om färdmedels avfärdsplatser gör resenärer mer oroliga och 

osäkra i lokaltrafiken. 

 

Bussars och spårvagnars goda framkomlighet är av stor vikt för kollektivtrafikens 

effektivitet. Därför bör stor vikt läggas på att hållplatser placeras så att de inte avkräver 

de publika färdmedlen onödigt långa stopp. I så stor utsträckning som möjligt bör 

hållplatser med få påstigande placeras på raka sträckor, utan särskilda stoppfickor 

(Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket, 2012). Detta medför vanligen lägre 

anläggnings- och driftskostnader. Större hållplatsers och bytespunkters egenhet består i 

att de ofta förutsätter längre stopp än vad som är brukbart för omgärdande biltrafik. 

Därför behövs ofta andra hållplatsmodeller än vid mindre hållplatser. Dessa kan se olika 

ut beroende på vilka förutsättningar som fanns när de byggdes beroende på geografiskt 

utrymme, trafikvolymer och ekonomi (se figur 11, 12, 13 och 14). 

 

 

Figur 11. Uppställning runt en central plattform. 
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Figur 12. Dockningsterminal. 

 

 

Figur 13. Uppställning längs vanlig bussgata. 

 

 

Figur 14. Uppställning längs sågtandad bussgata. 

 

 

4.4 Renlighet och säkerhet 
 

Att väntetiden vid hållplatsen upplevs som trygg och säker är en grundförutsättning för 

att kollektivtrafiken ska kunna vara attraktiv. Att hållplatsen i sin tur är ren och fräsch är 

kanske något som inte är lika avgörande för resenärers vilja att resa kollektivt. Men 
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faktum är att rena hållplatser oftare upplevs som säkrare platser att invänta sitt 

färdmedel på. Warsén och Haywood (2005) menar att busshållplatser vars väderskydd 

och andra tillhörande föremål som inte är i fint skick kan uppfattas som osäkra. Det 

hävdar också bransch- och serviceorganisationen Svensk Kollektivtrafik (2005) som 

menar att ostädade områden ofta upplevs som otrygga. Krossade rutor och klotter ger ett 

oroligt och osäkert intryck (se figur 15). Warsén och Haywood (2005) menar också att 

det därför är viktigt att löpande underhåll av hållplatser och terminaler sker effektivt. 

Dessutom bör punktinsatser vid vandalism ske omedelbart. 

 

 

Figur 15. Vandaliserad busskur i Västerås. (Vare, 2015). 

Warsén och Haywood (2005) påpekar en rad olika faktorer som påverkar vår känsla av 

otrygghet i kollektivtrafiken. Till dessa hör exempelvis: 

 Andra människor. 

 Fysisk miljö och föremål. 

 Mediabilder. 

 Egna tidigare erfarenheter. 

 Andras tidigare erfarenheter. 

 

Amadori och Bonino (2012) lyfter andra säkerhetsaspekter kopplat till hållplatser. De 

menar att placeringen spelar stor roll för resenärernas känsla av trygghet. Hållplatser 

belägna i ett läge med dålig sikt utgör exempel på otrygga placeringar. Dels riskerar 

resenären att känna otrygghet kopplat till bristen av synlighet i sig. Känslor som befarad 

maktlöshet inför eventuella brott, där få skulle se den möjliga händelsen bidrar till olust 

att vänta vid sådana hållplatser. Dessutom bidrar osynligheten till att resenären kan 
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uppleva en eventuell risk att bli missad av sitt färdmedel. Att buss- eller 

spårvagnschauffören på grund av den dåliga sikten vid hållplatsen helt enkelt missar att 

stanna för på- och avstigning. För att undvika otrygga placeringar av busshållplatser kan 

de exempelvis placeras så att deras synlighet ökar. Synligheten kan exempelvis 

förbättras när plattformen skjuts ut närmare vägbanan, när eventuell vegetation vid 

hållplatsen röjs på ett tillfredsställande sätt, när tydliga vägmarkeringar för hållplats 

finns och när väderskydd eller stolpe är belyst (Amadori & Bonino, 2012). 

 

Belysta hållplatser bidrar till en tryggare väntetid för resenären. Svensk Kollektivtrafik 

(2005) lyfter att upplysta väderskydd dels gör att resenären känner sig säkrare. Det blir 

dessutom lättare för fler att ta del av information om avgångstider och annat knutet till 

kollektivtrafiken. Ibland finns belysning på de kortsidor i väderskydden som är försedda 

med reklam (se figur 16). Upplysta väderskydd bekostas därför ibland av 

marknadsförare. På så vis finns flera olika sätt att lysa upp hållplatsen för tryggare 

väntetider och mer lättillgänglig information kvällstid. 

 

 

Figur 16. Upplyst busshållplats. 

 

Vidare nämner Svensk Kollektivtrafik (2005) i sin rapport andra trygghetsskapande 

åtgärder som skulle kunna bidra till en mer inkluderande kollektivtrafik. Till dessa hör 

så kallade servicetelefoner som skulle kunna finnas tillgängliga vid obemannade 

hållplatser. Med dessa skulle informations- och ledningscentraler snabbt och enkelt 

kunna nås. Sådana servicetelefoner finns på en del ställen utomlands men är 

förhållandevis ovanliga i Sverige. En annan potentiell trygghetsskapande åtgärd skulle 

kunna vara kameraövervakning. De ger ofta en lugnande effekt för den otrygga. Dock är 
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de inte fria från kontroverser då frågor om individers integritet ofta lyfts i sammanhang 

med övervakning. 

 

 

4.5 Yttre förutsättningar 
 

Hållplatser och bytespunkter kan se olika ut beroende var de finns placerade. 

Utformningen av en hållplats och dess funktioner görs exempelvis utifrån olika 

förutsättningar, geografiska som ekonomiska och av antal påsigande per dag 

(Länstrafiken Mälardalen, 2010). Hållplatser på landsbygd där få stiger på dagligen har 

ofta färre funktioner än vad en hållplats eller bytespunkt med fler resande i stadstrafik 

har. Exempelvis är det inte ovanligt att hållplatser i glest trafikerad landsbygd saknar 

kantsten anpassad till bussens golvnivå. De saknar ofta även väderskydd med 

sittmöjligheter. Samma förutsättningar kan även existera i tätortsmiljö. Men där är 

andelen resande från varje hållplats vanligtvis så mycket högre att större investeringar i 

komfort blir mer motiverbara. 

 

Större hållplatser och bytespunkter kräver genomtänkt fysisk planering för att de ska 

kunna fylla sitt syfte. Men för att kunna planera för hållbara bytespunkter krävs även en 

analys av linjenätverket som ska ansluta samt andra geografiska och yttre 

omständigheter. Vilken demografisk utveckling en tätort har spelar stor roll för 

planering av hållplatsers kapacitet. Andelen resor som görs i tätortstrafik är inte statiska 

eller lika för invånare olika städer. Det generella är att ju större stad en invånare bor i, 

desto fler kollektiva resor genomför han per år (se figur 17). Således så görs vanligtvis 

långt fler än dubbelt så många resor i städer med 100 000 invånare än de med 50 000 

invånare. Hänsyn bör därför tas till eventuell befolkningstillväxt i städer där nya 

hållplatser och bytespunkter planeras (Sveriges Kommuner och Landsting & 

Trafikverket, 2012). 
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Figur 17. Andelen resor per invånare och år ökar i takt med stadens tillväxt. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket (2012) anger att om en stad är större 

eller mindre ges olika varianter av linjenät aparta förutsättningar. En lämplig modell i 

mindre städer (under 100 000 invånare) är att linjerna samlas kring en central 

bytespunkt (se figur 18). Linjerna utgår då ifrån stadens olika delar för att sedan ansluta 

till bytespunkten där övergång kan ske till andra linjer för vidare resa. Utrymme finns 

även för andra bytespunkter i linjenätet, men det är den centrala som största vikt bör 

läggas vid. Att koncentration bör göras kring en central bytespunkt beror på det 

underlag som finns för kollektivt resande inom staden. När resandeunderlaget är lägre 

bör prioriteringar göras för en punkt där tidtabeller kan samordnas och där övergång lätt 

sker. Systemet riskerar annars att bli spretigt samtidigt som linjerna, p.g.a. underlaget 

ofta har lägre turtäthet än i de större städerna. Väntetiden skulle vid en sådan extern 

bytespunkt riskera att bli lång eftersom få linjer ansluter vilka också dessutom har en 

låg frekvens av avgångar. I mindre städer är avstånden också kortare vilket gör att andra 

resesätt än kollektivtrafik blir mer motiverbara. Därför bör kollektivtrafiken hålla hög 

kvalitét även i mindre städer för att kunna utgöra ett vettigt alternativ till bilåkande. 
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Figur 18. Lämpligt linjenät i mindre städer. 

 

I större städer finns ett större potentiellt resandeunderlag beroende på det större antalet 

boende inom kollektivtrafikens närhet. Större städer har generellt även en högre 

befolkningstäthet inom tätortens gränser än vad mindre städer har. Exempelvis bodde 

det år 2010 inom Stockholms tätort 3597 invånare per kvadratkilometer (km²), i 

Göteborg vid samma tid 2700 invånare per km² (Statistiska Centralbyrån, 2015). I 

mindre städer som Borlänge (1215 invånare per km²), Piteå (926 invånare per km²) och 

Åmål (1203 invånare per km²) är befolkningsdensiteten lägre vilket ger varje enskild 

hållplats ett lägre underlag för antal påstigande per dag än i större, mer tätbefolkade 

städer. När underlaget är större och avstånden längre ges möjlighet till andra strukturer i 

linjenätet. I kontrast till mindre städer där knutpunkter med möjlighet till byten bör vara 

så få som möjligt kan det i större städer istället vara en idé att satsa på flera 

bytespunkter. Dominerande bytespunkter dit en majoritet av stadens linjer går i större 

städer riskerar att få motsatt effekt med köbildningar och ett större antal resande än vad 

platsen klarar av (HiTrans, 2005). Där kan centrala bytespunkter istället kompletteras 

med flera andra, både i centrala och externa lägen (se figur 19). Större resandeunderlag 

och större avstånd skapar förutsättningar för andra resvägar än enbart genom stadens 

centrum. Således kan resvägar kortas genom att en resenär reser med en linje till en 

externt placerad bytespunkt, för att därifrån ha närmare till planerat slutmål (Sveriges 

Kommuner och Landsting & Trafikverket, 2012). 
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Figur 19. Vanligt linjenät i större städer. 

 

När det gäller avgångstiders frekvens skiljer de sig markant mellan olika linjer beroende 

på deras antal resande och vid vilka tider på dygnet och året då de flesta resor görs. Men 

generellt har tidtabeller i större städer högre frekvens än i mindre städer. 

Förutsättningarna kan dock likna varandra mellan linjer i mindre städer och i storstäders 

perifera områden där resandeunderlaget är lägre. I dessa lägen där resandeunderlaget är 

lite lägre och avgångsfrekvensen inte lika stor kan en samordning mellan bussars 

ankomst bidra till funktionsdugliga bytespunkter. Där kan den så kallade Rendez-vous-

principen vara till nytta. Den principen innebär att färdmedel från samtliga anslutande 

linjer ankommer bytespunkten vid samma tidpunkt (se figur 20). Övergång kan då 

snabbt och enkelt ske mellan de olika linjerna. Det systemet är dock sårbart och ställer 

höga krav på att byten faktiskt kan ske vid samma tidpunkt. Om ett färdmedel på en av 

linjerna försenas tvingas resenären då vänta en oftast ganska lång tid vid bytespunkten 

innan nästa anslutning kommer in (Sveriges Kommuner och Landsting & Trafikverket, 

2012). 

 

 

Figur 20. Rendez-vuos-principen. 
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I större städer ser förutsättningarna ofta annorlunda ut när det kommer till 

avgångsfrekvenser. Där kan problemet, till skillnad från i mindre städer, istället bestå i 

att systemet har för många avgångar på samma linjer (se figur 21). Då riskeras resetiden 

att drygas ut p.g.a. köbildningar. Fördelen för större städer är att de har större 

möjligheter att planera för en optimal nivå av avgångar. HiTrans (2005) anger att 

avgångar runt var sjätte till tionde minut ger störst effekt för resenärens väntetid vid sin 

hållplats. Då avgår turerna så ofta att resenären inte är beroende av tillgång till tidtabell 

samtidigt som avgångarna inte sker så ofta att trängsel i systemet blir ett problem. Där 

så höga resandeströmmar, med överfulla bussar gör att turtätheten ändå måste höjas kan 

system enligt BRT-modell (Bus Rapid Transit) utgöra ett alternativ. Stojanovski och 

Kottenhoff (2013) skriver att välutvecklade BRT-system tillåter effektivare på och 

avstigning vid varje hållplats i bussar med högre kapacitet. Hållplatserna i BRT-system 

är dessutom placerade med längre avstånd mellan varandra än vad som är brukligt i 

vanliga stadsbussnät. 

 

 

Figur 21. Relation mellan turtäthet och förväntad väntetid vid hållplatser (HiTrans, 2005). 
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5. Resultat 
 

I resultatavsnittet jämförs förhållandena vid ett antal olika bytespunkter i svenska städer 

med information från tidigare studier. Största vikt läggs vid Stora Torget i Karlstad som 

agerar utgångspunkt när jämförelser görs. Karlstads stadsbussresenärer, tillsammans 

med resenärer i Luleås lokaltrafik, visar sig år efter år vara de i Sverige som är mest 

nöjda med sin kollektivtrafik (Anders Dyberg). Hög kundnöjdhet i kombination med 

planerade förändringar vid stadens bytespunkt gör därför Karlstad till en god 

utgångspunkt. 

Avsnittet delas upp i fyra underkategorier; resenärers förväntningar, yttre 

förutsättningar, lokala förutsättningar och Stora Torget i Karlstad. 

 

 

5.1 Resenärers förväntningar 
 

Sedan tidigare finns många studier på resenärers förväntningar och krav på komfort i 

kollektivtrafiken. Det samma gäller även för sådant som är kopplat till väntetiden innan 

resenären kliver ombord på sitt färdmedel. Exempelvis vet vi att tillgång till god 

information om avgångstider, avgångsplatser och olika betalningssätt spelar roll för 

potentiella resenärers vilja att resa kollektivt. Studier visar också på att resenärer helst 

ser att det finns tillgång till tak eller andra skydd mot väder och vind.  

För att bättre kunna stämma av vad stadsbussresenärer i Karlstad allmänhet förväntar 

sig av hållplatser och väntetider i kollektivtrafiken ställdes först frågor som rör vad de 

tycker är viktigt för att de ska välja att resa kollektivt. Därefter ställdes frågor om deras 

syn på hållplatsen och bytespunkten vid Stora Torget. Detta för att på ett enkelt sätt 

kunna illustrera eventuella styrkor och brister i den komfort som erbjuds eller inte 

erbjuds vid Stora Torget. 

 

Sammanlagt svarade 53 personer på enkätundersökningen. En klar majoritet av de 

svarande var yngre eller medelålders, medan respondenternas könsfördelning var mer 

jämn. På varje påstående fick respondenterna svara med en siffra från 1 till 5. Siffran ett 

(1) hade innebörden att den svarande ansåg det frågan handlade om inte alls var viktigt 

för viljan att använda sig av kollektivtrafik. Siffran tre (3) stod för att respondenten 

tyckte att det frågan gällde var delvis viktigt. Siffran fem (5) fick illustrera att 
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respondenten ansåg att frågans innebörd var helt avgörande för deras benägenhet att 

resa kollektivt (se figur 22). 

 

 

Figur 22. Vad resenärer anser vara viktigt för att de ska välja att resa kollektivt. 

 

Respondenterna gav i många fall svar som låg i linje med vad tidigare studier visar att 

resenärer önskar. Att en hållplats är ren och fräsch upplevs som trevligt, men är i de 

flesta respondenters fall inte avgörande för deras benägenhet att resa kollektivt. 

Däremot svarar fler att det är viktigt, eller delvis viktigt, att deras hållplats upplevs som 

trygg och säker. Generellt anser kvinnor trygghetsfrågan vara viktigare än vad 

undersökningens manliga respondenter gör. Warsén och Haywood (2005) menar att 

dessa två faktorer i allra högsta grad samspelar. En ren och fräsch hållplats har större 

förutsättningar att vara en trygg och säker hållplats. 

 

Att hållplatsen är tillgänglig är en fråga om allas rätt, oavsett fysiska förutsättningar att 

kunna resa kollektivt. Respondenterna menar att tillgängliga hållplatser är ganska 
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viktigt för att de ska resa med kollektivtrafiken. Särskilt viktigt med tillgänglighet anser 

de svarande som tillhör som tillhör kategorierna 26-64 år och 65+ år. En del i den 

skillnaden skulle kunna bestå i att yngre resenärer sällan tänker kring 

tillgänglighetsfrågor i kollektivtrafik. En annan i att de mer sällan stöter på problem när 

de ska vänta på eller kliva ombord på sitt färdmedel. För yngre resenärer innebär stora 

kliv eller behovet att snabbt kunna röra sig från punkt a till b ofta inte hinder eller 

begränsningar på samma sätt som det kan göra för en del äldre.  

 

Att resenärer vill kunna sitta ner och vänta på sitt kollektiva färdmedel under tak 

framgår tydligt av enkätundersökningen. Här handlar det främst om god komfort och en 

trevligare upplevelse av väntetiden. Men det respondenterna pekar ut som allra viktigast 

för benägenheten att välja kollektivt resande är tillgången på information. Särskilt 

viktigt menar de svarande att det är att veta exakt när deras nästa färdmedel avgår. 

Därför spelar tillgången till välfungerande realtidsinformation en viktig roll. Där 

realtidsinformation inte finns blir kraven ännu högre på att färdmedlen i sig åker i takt 

med tillgängliga tidtabeller, för att förtroendet ska kunna upprätthållas på ett fullgott 

sätt. Att resenärer på förhand vet hur de kan betala sin resa utgör även det en viktig 

faktor för att de ska välja att resa kollektivt. 

 

 

5.2 Yttre förutsättningar 
 

Stora Torget tjänar som den dominerande noden i Karlstadsbuss linjenät. Här passerar 

samtliga baslinjer (se figur 23) och majoriteten av alla kompletterande centrum- och 

speciallinjer. Således är Stora Torget den bästa platsen i Karlstad för byten mellan olika 

busslinjer i stadsbusstrafiken. Det är också den i dagsläget enda stora centrala 

bytespunkten. Modellen liknar därför den vanliga struktur linjenät i mindre och 

medelstora städer har. Utanför den centrala bytespunkten finns likt i HiTrans (2005) 

strukturella karta (figur 18, sida xx) även ett antal platser där linjer möts och där byten 

kan ske. I Karlstad finns sådana externa bytespunkter bland annat vid Bergvik, Våxnäs 

bytespunkt (se figur 24), Nobelplan och Universitetet. Gränsen för när utrymme finns 

för flera stora centrala bytespunkter beror på fler olika faktorer. Till dessa kan bland 

annat räknas den av kollektivtrafiken betjänade stadens befolkningsmängd, den centrala 

stadens infrastruktur och geografiska förutsättningar, likväl som av linjenätets dragning. 
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Karlstads tätort hade år 2010 en befolkning på 61 685 invånare (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). HiTrans anger att gränserna för när folkmängdens storlek medger 

förutsättningar för flera centrala bytespunkter inte är tydliga. Men att den modell 

Karlstad har generellt passar bäst i städer under 100 000 invånare. 

 

 

Figur 23. Baslinjekarta över Karlstad. Stora Torget ligger placerat där samtliga linjer möts. 

 

 

Figur 24. Del av baslinjekarta som visar den externt placerade bytespunken Våxnäs bytespunkt. 

 

I kontrast till Karlstad kan Örebro nämnas. Där var folkmängden år 2010 sammanlagt 

107 038 invånare i tätorten. Det vill säga strax ovanför den befolkningsnivå som enligt 

HiTrans (2005) medger flera centralt belägna bytespunkter. I Örebros linjenät finns i 

dag tre olika centralt placerade bytespunkter; Resecentrum, Slottet och Våghustorget. 

Även hållplatsen vid Konserthuset fyller delvis funktionen som bytespunkt (se figur 
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25). Skillnaden mellan Konserthuset och de övriga bytespunkterna är att bussarna där 

inte har någon fast avgångstid de väntar in om de skulle passera för tidigt. 

Fördelen för Örebro med denna ”pluralistiska bytespunkts-modell” är att det från den 

centrala staden finns flera platser att kunna resa ifrån och byta buss vid. Risken blir 

också mindre för de negativa konsekvenser som trängsel i linjenätet skulle kunna orsaka 

om en enda bytespunkt nyttjats i staden. Samtidigt finns risken att den som måste 

genomföra ett linjebyte i centrala Örebro då måste genomföra ett ytterligare byte för att 

komma till rätt avgångsplats för den sista anslutningen. 

 

 

Figur 25. Del av linjekarta som visar linjedragning, med hållplatser och bytespunkter i centrala 

Örebro (Länstrafiken Örebro, 2015). 

 

Mellanstora städer av Karlstads och Örebros storlek har ofta ett resandeunderlag som 

motiverar täta avgångar i hög- och normalfrekvent trafik. I mindre städer behövs dock 

en annan planering för att kollektivtrafiken ska bli både så attraktiv och kostnadseffektiv 

som möjligt. Den så kallade Rendez-vous-modellen utgör ett gott alternativ för de 

mindre städer som också vill kunna erbjuda sina resenärer korta och effektiva byten 

trots en lägre turtäthet på de olika linjerna. I Sverige utgör Söderhamn ett sådant 

exempel. I staden med cirka 11 000 invånare (Statistiska Centralbyrån, 2015) fanns 

fram till 2011 ingen egen stadsbusstrafik. Det lokala resandet genomfördes istället fram 

till dess genom att passagerarna transporterade sig med regionalbussar inom stadens 

gränser. Men för att en satsaning på vanlig stadsbusstrafik skulle vara motiverbar 
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krävdes en bytespunkt där byten smidigt och lätt skulle kunna ske mellan stadens tre 

nya linjer. Därför anlades vid Järnbron en bytespunkt varifrån bussar på väg mot alla 

linjetrafikens destinationer avgår samtidigt (Höijer, 2011)(se figur 26). För den som 

exempelvis inkommer med Linje 1 och ska byta till Linje 3 behövs bara ett kort byte om 

högst ett par minuter vid Järnbron trots den annars låga turtätheten. Den modell som 

Söderhamn uppvisar är inte nödvändig vid centrala bytespunkter i större städer under 

normal- och högtrafik, men skulle kunna fungera under tider med färre avgångar som 

kvällar och helger. 

 

 

Figur 26. Bytespunkten Järnbron i Söderhamn. (Höijer, 2011). 

 

 

5.3 Bytespunktens utformning 
 

Hur platser för byten inom lokalt och regionalt resande bör se ut beror på en rad olika 

faktorer. Men några faktorer är oberoende av plats eller andra yttre omständigheter. En 

är tillgången till sittplatser. Medan mindre hållplatser med få dagligen påstigande 

resenärer har råd att sakna sittmöjligheter är de närmast en förutsättning vid 

bytespunkter. Likheten mellan mindre hållplatser och bytespunkter är att båda kan 

utgöra start- eller slutmål för en resa. Skillnaden ligger i att bytespunkten också kan 

vara en plats för byten mellan två färdmedel. Därför tvingas resenären som ska byta 

invänta sitt nästa färdmedel oberoende av när nästa buss eller tåg kommer. Således har 

resenären som ska byta vid ett mellanstopp mindre möjligheter att påverka sin väntetid 

än vad den har som bara behöver gå till sin hållplats strax innan anslutningen kommer. 

Därför blir tillgången på sittplatser ännu mer motiverbar vid bytespunkter. De som allra 

främst efterfrågar sittplats vid hållplatser är äldre resenärer. För att kunna erbjuda en 
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hållbar kollektivtrafik krävs att så många grupper i samhället känner sig tillfreds med de 

resandealternativ som erbjuds.  

 

Med fördel kan även väderskydd (busskurer) anläggas. Speciellt i lägen där ingen 

terminalbyggnad med möjlighet för inväntande av anslutande färdmedel finns. 

Väderskydden kan förutom att ge skydd mot väder och vind även erbjuda plats för 

information och sittmöjligheter. Ibland är de försedda med ljus på kvällar och nätter 

vilket ökar känslan av trygghet. För väderskydd som ej har belysta informationstavlor 

kan ljus vid reklamskyltar i kurens sidor ändå göra att området är belyst kvällstid. 

Väderskydd erbjuder liksom sittplatsmöjligheter resenären ökad komfort. Speciellt 

fördelaktiga är de i geografiska områden där klimatet ofta påbjuder vindar och stora 

mängder nederbörd. Den enkätundersökning som genomfördes i Karlstad visade på att 

fler ställde högre krav på att kunna vänta under ett tak än att kunna sitta ner i väntan på 

bussen. 

 

Det den genomförda enkätundersökningen i Karlstad visade på var att det som det 

ställdes allra högst krav på var tillgången till god information. Dels för hur resenärer 

kan betala sina resor och dels för när bussarna avgår. Information om betalsätt kan 

exempelvis finnas i och vid väderskydd. Men de kan även finnas vid externa 

biljettautomater (se figur 27) eller biljettluckor där sådana finns. Att fler resenärer 

betalat för sin resa innan ombordstigning bidrar dessutom till att bussens stopptid vid 

hållplatsen kan minskas ner. 

 

 

Figur 27. Biljettautomat för busstrafik vid Stora Torget i Karlstad. 
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För information om avgångstider finns ett antal olika sätt att förmedla de på. 

Exempelvis kan de annonseras traditionellt via busstidtabeller, både i häften och i 

väderskydd. Men de kan, och bör även kompletteras med funktionell 

realtidsinformation. Realtidsinformation finns idag tillgänglig via hemsidor och 

mobilappar för kollektivtrafiklinjer på de flesta håll i Sverige. På en del ställen även på 

plats i form av skyltar vid hållplatserna. Av de som svarade på undersökningen använde 

sig nästan alla av tillgänglig realtidsinformation på skärmar vid hållplatser där de finns. 

Över 80 % av de 53 respondenterna angav även att de använde sig av 

realtidsinformation i den mobilapplikation som Karlstadsbuss erbjuder (se figur 28). 

Således används realtidsinformation i stor grad där den finns tillgänglig och konkurrerar 

ofta ut andra traditionella, mindre tillförlitliga informationsmedel. Noterbart är dock att 

en klar majoritet av de svarande i undersökningen tillhör gruppen som är 25 år eller 

yngre och där mobilanvändande sker mer frekvent. 

 

 

Figur 28. Hur respondenterna får reda på när deras nästa buss avgår. 

 

Handikappanpassning och god tillgänglighet är en förutsättning för socialt hållbar 

kollektivtrafik. Resenärer förväntar sig att kunna resa problemfritt och det involverar 

även tiden vid hållplatsen eller bytespunkten. Dessa väntplatser bör vara utformade så 

att få hinder eller begränsningar finns som bidrar till en försämring för 

framkomligheten. Nivåskillnader bör undvikas där dessa inte är en förutsättning p.g.a. 
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terrängen. Vid ombordstigning bör på- och avstigning kunna ske smidigt. Inte enbart för 

att fler ska kunna nyttja kollektivtrafiken, utan även för att färdmedlens hållplats stopp 

ska kunna ske smidigare. Bussar, spårvagnar och tåg vars entré- och golvhöjd motsvarar 

plattformshöjden på hållplatsen är därför att föredra (se figur 29). Fler får då tillgång till 

kollektivtrafiken samtidigt som stoppen sker mer effektivt. 

 

 

Figur 29. Golv i låggolvsbuss och plattform ligger på samma nivå. 

 

Ju färre krångliga moment som försämrar tillgängligheten vid byten, desto mer populär 

blir också kollektivtrafiken. Där förutsättningar finns, exempelvis vid anläggandet av en 

bytespunkt på en tidigare oexploaterade plats kan en modell med en central plattform 

vara att föredra. Dessa plattformar finns vanligt belägna i mitten av vägen (se figur 30). 

Det förutsätter i och för sig att resenären som använder platsen som start- eller slutmål 

för sin resa måste korsa vägen för att nå hållplatsen. Men för den som endast ska byta 

färdmedel vid en sådan plattform behövs inte några vägar korsas. Dessutom finns 

färdmedlet som ska nyttjas efter bytet som längst bort på andra sidan plattformen. 

Hållplatser med centrala plattformer erbjuder därför snabba och enkla byten för 

resenären. 
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Figur 30. Bytespunkt med central plattform (Sveriges Kommuner och Landsting & 

Trafikverket, 2012). 

 

Viktiga faktorer för bytespunktens framgång är därför: 

 

 Tilltagna sittmöjligheter. 

 Tilltagna väderskydd. 

 Belyst och städat hållplatsområde. 

 God trafik- och biljettinformation. 

 Välfungerande realtidsinformation. 

 Få nivåskillnader i hållplatsområdet. 

 Alternativa betalsätt till biljettköp ombord på bussen. 

 

Viktigt att beakta när det planeras för nya bytespunkter är: 

 

 God tillgänglighet är direkt avgörande för funktionsdugliga hållplatser. 

 Korta och smidiga byten är viktiga för att bytespunkter inte ska bli 

kollektivtrafikens ”felande länk”.  

 Belysning och städade hållplatser ökar känslan av trygghet. 

 Ju fler pålitliga informationskällor, desto högre trovärdighet för 

kollektivtrafiken. 
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5.4 Stora Torget i Karlstad 
 

I Karlstad planeras för en framtida ombyggnad av stadens mest centrala torg, Stora 

Torget (Karlstads kommun, 2014b)(se figur 31). Platsen består idag av en stor 

kullerstensyta på cirka 7000 kvadratmeter vilket gör den till en av Sveriges största 

torgytor. Torget omgärdas av en rad signaturbyggnader såsom Rådhuset, 

Tingvallagymnasiet och Gamla Wermlandsbanken. På själva torgytan finns bl.a. en 

staty föreställande en kvinna på ett podium, en liten fontän, några bänkar och ett par 

kiosker. Här finns även Karlstads stadsbusstrafiks (Karlstadsbuss) stora bytespunkt. 

Från hållplatsen på Kungsgatan (Stora Torgets norra sida) avgår främst bussar med 

östligt belägna destinationer i staden. Från hållplatsen på Tingvallagatan (Stora Torgets 

södra sida) avgår främst bussar med västligt belägna destinationer (se figur 32 och 33). 

 

 

Figur 31. Karta över centrala Karlstad med Stora Torget utmarkerat (Hitta, 2015). 
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Figur 32. Flygbild över Stora Torget. Hållplatser finns både på Kungsgatan och Tingvallagatan 

(Eniro, 2015). 

 

 

Figur 33. Hållplats på Stora Torgets södra sida (Tingvallagatan). 

 

I Karlstad planeras inte bara för en ombyggnad av Stora Torget. I staden planeras även 

för ett nytt resecentrum. Den ska ligga vid samma läge som järnvägsstationen Karlstads 

Centralstation. Idag går den nationella tågtrafiken, stadsbusstrafiken och den regionala 

och nationella busstrafiken från tre olika platser. Men de är i framtiden tänkta att utgå 

ifrån samma geografiska plats. Exempelvis ska den som kommer med till Karlstad med 

tåg lättare och smidigare kunna byta till lokal- eller regionalbuss. Intill det nya 
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resecentrumet, på Järnvägsgatan nära korsningen till Hamngatan planeras för en ny stor 

hållplats för stadstrafikens bussar (Karlstads kommun & Region Värmland, 2013). 

Dagens centralstation saknar direkt anslutning till stadsbusstrafiken sånär som på en så 

kallad ”centrumlinje” med oregelbundna avgångar även i högtrafik. Därför kommer 

stadsbusstrafikens nya hållplats på Järnvägsgatan förstärka det framtida resecentrumets 

roll som den största noden för resande i Karlstad. Således kommer Stora Torgets roll 

som den dominerande bytespunkten att försvagas i konkurrens med den nya 

hållplatsen/bytespunken på Järnvägsgatan. 

 

Förutom ett nytt resecentrum planerar Karlstad även för en ny BRT-linje (Bus Rapid 

Transit), kallad Karlstadsstråket. Den är tänkt att gå från Bergvik/Eriksberg i väster, via 

centrala Karlstad till Kronoparken/Universitetet, alternativt Välsviken i öster. BRT-

linjen är tänkt att passera viktiga målpunkter i Karlstads tätort såsom Centralsjukhuset, 

nya resecentrum, Stora Torget och några av stadens största gymnasieskolor. Turtätheten 

ska vara så hög att resenärerna slipper vara tidtabellsberoende även under tider med mer 

lågfrekvent trafik. Avstånden mellan hållplatserna ska vara större än vad som är vanligt 

i ordinarie stadstrafik. Det tillsammans med andra prioriteringar i infrastrukturen för 

effektiv kollektivtrafik kommer göra att Karlstad får en verkligt högkvalitativ busslinje. 

Denna nya linje är tänkt att erbjuda bytesmöjligheter vid alla stopp. Vid en del platser 

kan övergång ske till andra stadsbussar och vid andra till regionalbussar (Karlstads 

kommun, 2014a). Stora Torgets roll som dominerande noden för de flesta byten mellan 

stadsbussar kommer därför, förutom tillkomsten av den nya hållplatsen vid 

Järnvägsgatan, i framtiden att försvagas. 

 

45 av 53 respondenter anger att de åtminstone någon gång ibland använder Stora Torget 

som en plats för byten till vidare färdmedel. Det gör Stora Torget till en typisk 

bytespunkt. Samtidigt anger hela 51 av de 53 svarande att Stora Torget ibland, ofta eller 

alltid utgör deras start- eller slutmål (se figur 34). När sådana resor görs fyller 

bytespunkten funktionen som en vanlig hållplats för resenärerna. Stora Torget innehar 

därför en roll som både hållplats och bytespunkt. För en vanlig hållplats utan möjlighet 

till byten hade samtliga resor som gjorts till eller från den inneburit att den utgjort en 

kollektiv resas start- eller slutmål. 
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Figur 34. Mål med resa till, från eller via Stora Torget. 

 

Den undersökning som genomfördes visade på att resenärerna generellt sätt är ganska 

tillfreds med hållplatserna vid Stora Torget som de ser ut idag (se figur 35). Resenärerna 

är nöjda med hållplatsernas känsla av säkerhet. Det gäller både dagtid och kvällstid där 

det sammanlagda resultatet för känslan av trygghet landar på 4,2 i en 5-gradig skala. 

Läget mitt i staden gör att det ofta är folk i rörelse på platsen samtidigt som inget 

buskage eller andra döljande föremål finns. Insynen från omgivningen är därmed 

mycket god vilket kan bidra till en tryggande effekt. Den fria sikten vid Stora Torgets 

hållplatser bidrar även till de allra flesta menar att det är lätt att hitta var deras buss 

avgår ifrån (4,2 poäng av 5). 
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 Figur 35. Vad resenärerna anser om busshållplatserna vid Stora Torget. 

 

Vidare menar de flesta att de väderskydd hållplatsernas erbjuder är tillräckliga. 

Samtidigt svarar några att de tycker att fler, eller större väderskydd vore på sin plats för 

att fler ska få plats under tak. De som inte är tillfreds menar att den väder- och 

vindskyddade ytan vid hållplatserna inte räcker till vid nederbörd, tider under högtrafik. 

Således går åsikterna isär när det kommer till den erbjudna komforten. 

 

När det gäller den information om resor och avgångstider som erbjuds vid Stora Torget 

går åsikterna också isär. Generellt anser de flesta att informationen som finns om 

avgångstider känns tillförlitlig (drygt 3,9 poäng av 5). Däremot menar kritiker att 

realtidsinformationen inte alls är funktionell och att bussar dyker upp vid andra tider än 

vad tavlorna anger att de ska göra. Någon svarar också att information borde finnas om 

exakt vilken del av hållplatsen bussen avgår ifrån, vilket i nuläget saknas. En respondent 

menar att informationen om vilken sida bussen avgår ifrån visserligen är bra, men att 

det också skulle behövas information om var bussen avgår från på varje respektive sida. 
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Problemet när resenärerna inte på förhand exakt vet var de ska vänta är att det ofta 

bildas stora klungor av stressade människor när bussen inkommer till en annan del av 

hållplatsen än där majoriteten väntar.  

 

Många menar också att det inte heller enkelt att veta hur man ska betala sin resa innan 

ombordstigning. En hel del reser med resekort, men för de som reser mer sällan upplevs 

en större osäkerhet i hur man kan betala. På platsen finns information både i 

väderskydden (busskurerna) och på biljettautomater. Men trots det är osäkerheten något 

för stor hos allt för många för att det ska upplevas som problemfritt. I 

enkätundersökningen efterfrågar exempelvis vissa en biljettkiosk eller informations- och 

försäljningsställe i direkt anslutning till Stora Torget. Möjligheten till biljettköp ombord 

på bussen är förvisso bra för mångfalden i tillvägagångssätt att köpa biljetter. Men de 

förlänger också färdmedlens stopp vid hållplatser. 

 

Hållplatsernas tillgänglighet tillhör den post som får sämst betyg i undersökningen 

(drygt 3,1 poäng av 5). Här menar kritiker att trottoarkanter är för höga vilket begränsar 

framkomligheten för funktionshindrade och folk med barnvagnar. En annan faktor som 

kan begränsa är den kullersten som finns i området. 

 

Sammantaget kan sägas att Stora Torget som hållplats och bytespunkt erhåller 

förhållandevis goda betyg av de resenärer som brukar platsen. Bäst betyg i förhållande 

till passagerarnas förväntningar av hållplatser får plats Stora Torget dess renlighet och 

trygghet. Där får den studerade bytespunkten med marginal bättre betyg än vad som 

allmänt förväntas av hållplatser (se figur 36). Sämst betyg får platsen för dess till viss 

del bristande tillgänglighet och för dess information om betalningsmöjligheter. 
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Figur 36. Förhållandet mellan resenärers krav på hållplatser och deras syn på Stora Torgets 

bytespunkt. 

 

Förslag för hur Stora Torget i framtiden kan utvecklas mot bakgrund av resenärers 

åsikter och tidigare studier på hållplatser och bytespunkter är därför: 

 Tydligare information om exakt avgångsplats för bussar. 

 Fler ramper där kantsten av viss höjd inte behövs för smidig på- och avstigning. 

 Fler och större väderskydd som ger fler chansen att stå under tak. 

 Biljettförsäljning över disk i informationskiosk på eller vid Stora Torget. 

 Förutsättningar för ett bättre flöde. Behövs speciellt om framtida BRT-linje ska 

kunna upprätthålla hög standard.  

 Fortsatt gott underhåll av väderskydd och hållplatsområde. 
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6. Diskussion 
 

Att studera bytespunkters framgångsfaktorer är inte alltid lätt. Ofta uppstår 

begreppsförvirring och för den som inte har ordets betydelse klar för sig kan det bli 

svårt att hänga med i sammanhanget. Definitionen för bytespunkter kan dessutom se lite 

olika ut men jag valde att gå efter vad Trafikverket då de är Sveriges tyngsta aktör när 

det kommer till infrastruktur. Eftersom definitionen för bytespunkter inte är lika allmänt 

etablerat som för hållplatser eller stationer fick sökningar göras på ord som även 

relaterar till de begreppen. En bytespunkt utgörs dessutom av en större hållplats eller en 

mindre station varför de uttrycken normalt används för platser som uppfyller en 

bytespunkts funktioner. En bytespunkt är vanligtvis en hållplats eller stationen där byten 

kan genomföras i och mellan lokal och regional trafik. Därför refereras även i den här 

rapporten ibland till hållplatser även då det är hållplatser med bytespunktsfunktion som 

åsyftas. Sökningar på svenska definitioner, handböcker och dokument var således direkt 

nödvändiga för att ta studien vidare framåt. Den hjälp Trafikverket, Sveriges 

Kommuner och Landsting, diverse hållplatshandböcker var viktig för att hjälpa till att 

översätta genomförda litterära studier till svenska förhållanden.  

 

Den genomförda enkätundersökningen hjälpte till att framställa resenärers åsikter om 

hållplatser i kollektivtrafik i allmänhet och hållplatserna vid Stora Torget i synnerhet. 

Kanske var det ett problem att frågorna som ställdes inriktade sig till resenärer som 

redan använder sig av Stora Torgets hållplats tillika bytespunkt. Det kan givetvis vara så 

att de personer som inte använder sig av kollektivtrafik också har åsikter om 

busstrafiken och väntplatserna vid Stora Torget. Men min tanke var att om de som 

faktiskt använder trafiken får yttra sina åsikter kan förslag göras till förbättringar som i 

sin tur skulle kunna locka fler till att resa kollektivt.  Könsfördelningen i 

enkätundersökningen var jämn. Önskvärt hade däremot varit med en bättre spridning på 

åldrarna hos respondenterna. De flesta svar som insamlades var via den web-baserade 

enkätsidan och där tillhörde en klar majoritet den yngre kategorin. Alternativa 

insamlingssätt genomfördes också, men inte till den grad att åldersfördelningen på ett 

tillfredsställande sätt jämnades ut. Däremot fanns en stor bredd i åsikter hos de svarande 

och de åsikter som var mer vanligt förekommande hos vissa grupper förekom även hos 

andra. På så sätt blev även enkätundersökningens minoritetgruppers vanligt 

förekommande åsikter väl representerade.  
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Resultatet av själva studien visade på en hel del intressanta saker. Som att vikten av 

information aldrig bör underskattas. Ju mer information vid hållplatsen, desto högre 

trovärdighet har kollektivtrafiken. Resenären ställer höga krav när det kommer till allt 

från information om betalsätt till avgångsplatser och precisa avgångstider. Således kan 

tillgång på information aldrig bli överflödig. För den som dagligen reser i 

kollektivtrafiken och vet dess förutsättningar och begränsningar kanske inte otaliga 

informationskällor spelar så stor roll. Men för de som gör resor mer sällan är 

informationstillgången mycket viktigare.  

 

Att god tillgänglighet är en viktig faktor för hållbarheten i kollektivtrafiken är klart 

sedan tidigare. Hållplatser blir tillgängliga när så gott som samtliga resenärer i livets 

olika skeenden har tillgång dem utan allt för stora begränsningar. Tillgänglighet handlar 

till viss del om avsaknad av nivåskillnader, trafikfaror o.s.v. Men också om information 

och överskådlighet. Resenärer tenderar att känna sig oroliga i lägen där de inte har full 

koll. För många känslor av obehag inför resan i kollektivtrafiken kan leda till att fler 

väljer andra resesätt. Information blir således också en fråga om tillgänglighet. 

 

Yttre omständigheter spelar stor roll för bytespunktens utformning. Det blir i fallet med 

Stora Torget i Karlstad extra tydligt eftersom stadens linjenät står inför en förmodad 

omvandling av mer betydande grad. En central bytespunkt (Stora Torget) ska med det 

nya resecentrumet (Järnvägsgatan) bli två samtidigt som den nya BRT-linjen öppnar för 

flera starka bytesställen utanför stadskärnan. Karlstads linjenät är därmed på väg att 

utvecklas till ett sådant man annars finner i lite större städer. Det ger Stora Torget nya 

förutsättningar. Från att tidigare ha haft något av ett monopol när det kommer till byten 

i stadstrafiken konkurrensutsätts platsen snart på ett helt nytt sätt. För att inte tappa fäste 

som en plats där byten enkelt och smidigt kan ske krävs därför att takten inte slås av när 

det kommer till ambitionerna för Stora Torget som fortsatt stark bytespunkt. Om 

trafikvolymen skulle minskas ner vid torget riskerar väntetiderna att stiga. Det 

förutsätter exempelvis fler och mer storleksmässigt tilltagna väderskydd. Även den nya 

BRT-linjen bidrar till Stora Torgets förändrade förutsättningar. Exempelvis blir en 

kioskliknande byggnad än mer motiverbar då ett fullt fungerande BRT-system kräver 

smidig ombordstigning utan fördröjande biljettköp av chaufför. 
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