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MEXen är en 

lyckat koncept 

och uppskattad 

Generell slutsats 





Utförda åtgärder i MalmöExpress-stråket



Studiens mål, Trafiktekniska effekter

• Visa på skillnader mellan innan och efter införandet av 

MalmöExpressen. 

• Sammanfatta det sammanlagda arbetet och de processer som 

ingick i projektet. 

• Visa på hur MalmöExpressen tagits emot ur ett brett spektrum. 

• Att dra lärdom av MalmöExpressens utförande och drift för 

kommande planeringar för nya MalmöExpresslinjer. 



Fokusområden

MEXen Invigdes 1 juni 2014

• Infrastruktur

• Staden

• Trafikeringen

• Fordon

• Ekonomi

• Organisation 



Infrastruktur

Hur blev det?

• Idén blev verklighet!

• Tidsbrist

• Överbyggnaden ändrades efter 

entreprenadupphandlingen pga

tidsbrist

• Signalprio av enklare slag

• Drift och underhåll något mer 

komplicerat pga mittförlagda körfält

• Ytterligare lösningar för placering av 

busskörfält har inte studerats i detalj

• Cykel har inte integrerats i projektet

• Trefaldig utökning av busskörfälten

Rekommendationer för 

framtiden

• Tidsutrymmet för arbetet bör vara större. För 

många inblandade är tidsbrist en gemensam 

nämnare

• Kan signalprio utvecklas?

• Likadan hållplatsutformning längs hela 

stråket önskvärt

• Utredning av körfältplacering bör vara 

djupare

• Integrera cyklarnas behov i MEX-projekt. 



Staden
Hur blev det?

• Biltrafiken på Amiralsgatan 

minskade (ökningar i andra stråk) 

• Bättre luftkvalitet som följd

• Cykeltrafik på parallellgatorna 

ökade

• Stabila olyckssiffror i MEX-

stråket, liten minskning på 

Amiralsgatan.

• Negativ publicitet med VA-Syds 

sophämtning

Rekommendationer för 

framtiden:

• Fortsätt utvecklingen av olyckorna

• Fortsätt följa utvecklingen av biltrafiken 

och cykeltrafikens flöden

• En fördjupning kring utvecklingen av 

fastighetspriserna kan ge bra underlag 

för det fortsatta MEX-arbetet.

• Undvik onödig negativ publicitet



Trafikering

Hur blev det?

• Resandet har ökat kraftigt

• Teoretiskt kapacitet har inte ökat avsevärt 

(från 1040 till 1080 i timmen/riktning)

• Men: kolonnkörning minskades så att 

effekten med en överfull och halvbuss 

kunde lösas → bra för kapaciteten

• Igen nära till kapacitetstaket

• Linjen blev inte snabbare

• Valet att linje 32 inte ska gå i busskörfälten

Rekommendationer för 

framtiden

• Ytterligare märkbar utveckling av kvaliteten och 

resandet kommer kräva spårväg

• Resandeökningens fröjdröjningseffekt måste 

kompenseras än mer med BRT-lösningar och 

signalpriotrimningar om snabbare resor vill kunna 

uppnås. Se upp för blind minutjakt! En stabil trafik 

är mycket värdefull.

• Frågan är om linje 5 redan innan MEX hade för 

högt resande för att ta omvägen via MEX. Vid 10 

000 resenärer/dygn börjar spårväg kunna 

diskuteras med gott samvete.

• Trafikeringsvalet av linje 32 är varken rätt eller fel. 

Medvetenhet om konsekvenser är viktigt.



Hur blev det?

• 15 dubbelledade med unik seriell 

el/gas hybriddrift

• Tilltalande design – spårvagnslik

• Efter inkörningperioden fungerade all 

teknik

• Numera kör alla chaufförer MEXen 

vilket beror på snäv tidtabell och den 

därtill kopplade stressen.

Rekommendationer för 

framtiden

• Fordonet är i sig ett utvecklingsprojekt –

svårigheter med leverans och driftsäkerhet 

inte ovanligt samt höga kostnader → 

beprövad teknik kan minska tidsåtgången 

och driftsäkerheten. Stomlinjer brukar inte 

lämpa sig för att testa ny teknik.

• Problemen med driften har inneburit att det 

gjorts avkall på konceptet vilket gett en 

tillfällig försämrad kapacitet som följd. 

• Depå för långa fordon behöver säkerställas i 

god tid.

• Fler ståplatser/flexytor istället för sittplatser i 

kommande fordonsuphandlingar

Fordon



Hur blev det?

• Infrastrukturkostnaderna ökade 

kraftigt under projektets lopp. Trots 

det är MEX inte dyrare än andra BRT-

projekt

• Depåkostnaderna blev lägre

• Fordonskostnaderna är en stor av 

projektets totalkostnad

• Ser man alla kostnader (depå, fordon, 

infra) så har kostnadsökningen för 

infrastrukturen ”bara” inneburit en 

kostnadsökning på 8%.

Rekommendationer för 

framtiden

• Infrastrukturkostnadsbedömning kan göras 

mer sannolika. Använd grövre 

schablonkostnader som är 

erfarenhetsbaserade för att kunna 

rimlighetsgranska

• En detaljerad genomgång av utfallet hade 

varit önskvärt → man kan se var 

kostnadsdrivare finns

• Det kan vara meningsfullt att, om möjligt, se 

alla delelement i projektet (infrastruktur, 

fordon, depå etc.) som en helhet i 

kommunikationen då delarna är beroende på 

varandra.

Ekonomi



Hur blev det?

• Organisationen levererade i stort väl

• Brister är kopplade till tidplanen, 

koordinering och bemanning.

• Bristerna ledde till kostnadsökningar 

eller att kvaliteten blev lidande.

Rekommendationer för 

framtiden

• Samla en bred grupp av samarbetspartner 

tidigt (avsiktförklaringen/förstudien)

• Tydligt och gemensamt syfte, mål och vision

• Ta höjd för risken för långdragna beslut

• Projekt- och linjeorganisation behöver vara 

införstådda vad projektet innebär i form av 

resurser och se till att dessa finns till 

förfogande. 

• Rätt expertis

• Upphandlingsformen bör ha fokus på 

samarbete och vara någon typ av partnering.

Organisation



• Målsättningar kan formuleras tydligare. Ta gärna avstamp i BRT Guidelines från 

K2 och liknande dokument för att skapa en gemensam bild för projektet.

• Tidspressen är tydlig. Realistiska deadlines som inte gör avkall på 

utredningsinsatser och funktioner är viktiga för att lyfta resultatet (t.ex. ändringen 

från densifalt till asfalt).

• Integrera alla trafikslag, även cykel.

• Var pragmatiskt när det gäller kapacitetsfrågan. Linjer med redan högt resande 

kan behöva mer kapacitetsstarka lösningar än buss. MalmöExpressen kan då bli 

till en omväg.

• Se till att kommunikationen med berörda parter fungerar så att situationer som 

med VA-Syd kan undvikas (sopbilsdebatten).

• Välj tillförlitliga fordonskoncept, helst beprövade. 

Slutsatser



• Drivmedelsfrågan kommer även i fortsättningen vara en svår fråga även om 

allt pekar mot el

• Automation gör inte stopp för bussbranschen

Grundregeln man kan konstatera är att ju större separation från andra 

trafikslag (som just tunnelbanor) desto enklare ter sig en automatisering 

Utblick



Bussresenärer uppfattningar om MEXen 

i jämförelse med linjerna 4 och 8



Ändrat resandet

• Stora grupper säger att de reser mer nu jämfört med innan 

MEXens införande och jämfört med ett år tillbaks (linje 4 och 

8). Resenärer på MEXen utmärker sig inte. 



Avstånd till hållplats

• Många resenärer har nära till busshållplatsen, även resenärer 

på MEXen där man kan tro att resenärerna skulle ha längre 

till hållplats. Det är positivt med korta gångavstånd, men 

resultat kan också bero på att det är svårt att attrahera 

personer som bor längre ifrån en hållplats.



Färdmedel till hållplats

• De allra flesta går till hållplatsen. Resenärer på linje 4 skiljer 

sig med ca tio procent som cyklar till hållplatsen. Linje 4 går 

genom områden med mer utspridd bebyggelse, vilket leder 

till att en del får längre avstånd till busshållplatsen. 



BRT kvaliteter - synlighet

• Fler av MEXens resenärer instämmer i påståendet att MEXen 

syns tydligt i staden jämfört med vad de andra resenärerna 

tycker om den linjen de åker med.



BRT kvaliteter - strukturbildande 

• Fler av MEXens resenärer instämmer i påståendet att MEXen 

kommer att ha samma sträckning om fem år i jämförelse med 

vad resenärerna på linje 8 svarar. Resenärerna på linje 4 

svarar om sin linje på ungefär samma sätt som resenärerna 

på  MEXen.



BRT kvaliteter - hög turtäthet

• Fler av MEXens resenärer instämmer i påståendet att 

bussarna på MEXen går ofta jämfört med vad de andra 

resenärerna tycker om den linjen de åker med.



BRT kvaliteter - hög turtäthet

• Fler av MEXens resenärer instämmer i påståendet att de bara 

går ner till hållplatsen och inte tittar i någon tidtabell jämfört 

med vad de andra resenärerna tycker om den linjen de åker 

med. Svaren för linje 4 är mer lika svaren för MEXen än

svaren för linje 8.



BRT kvaliteter - snabb resa

• Fler av MEXens resenärer instämmer i påståendet att det går 

snabbt att resa med MEXen jämfört med vad de andra 

resenärerna tycker om den linjen de åker med. Svaren för linje 

4 är mer lika svaren för MEXen än svaren för linje 8.





Resenärernas syn på MEX i förhållande till andra linjer

• Resenärerna på MEXen svarar mer positivt på frågorna om 

MEXen i förhållande till andra linjer, än vad resenärerna på 

andra linjer gör. Dvs de som reser med den ger den bäst betyg.

• Resenärer på linje 8 är mest tveksamma till att MEXen är bättre 

än andra linjer.

• Resenärerna på linje 4 och 8 (och som kanske aldrig eller 

sällan åker med MEXen) tycks inte vara lika övertygade om 

MEXens fördelar.

• De som reser med linje 4 och 8 svarar i större utsträckning än 

resenärerna på MEXen att de har längre till en hållplats där 

MEX trafikerar än till en annan linje. 



MEXen jämfört med de andra linjerna

• Resenärerna på MEXen är mer positiva till sin linje än vad de 

andra resenärerna är.

• Alla resenärer svarar dock i förhållandevis hög utsträckning att 

de är positiva till sin linje, vilket är naturligt eftersom de har valt 

att resa med linjen. Det man gör har man en tendens att 

bekräfta med sina attityder.

• De som reser med MEXen tycker i större utsträckning att den är 

bättre än andra linjer, än vad resenärer som reser mindre/inte 

alls med MEXen tycker. Dvs reser man inte med den så förstår 

man kanske inte dess fördelar fullt ut.

• Avståndet till hållplats har inte blivit längre för de som åker med 

MEXen jämfört med för övriga resenärer. Detta är bra, men det 

kan också spegla att man inte fångar personer som bor längre 

från en MEX hållplats.



Slutsatser

• MEXen är mycket uppskattad, men även andra linjer är förhållandevis 

uppskattade.

• Kunskap om MEXens fördelar tycks inte ha spritt sig till alla 

bussresenärer.

• Det är viktigt att man planerar nya linjer så att bussarna verkligen kan 

vara punktliga och att resan därmed upplevs som ännu bättre. Buss-

körfälten är en viktig del i detta och speciellt kvinnorna uttrycker en 

positiv känsla av att köra förbi bilarna. 

• Vid införande av nya MEX så är det viktigt att noga planera 

hållplatslägena. På linje 4 och 8 har de flesta väldigt nära till en hållplats. 

För att attrahera människor som bor en bit bort är det viktigt att planera 

för att man enkelt ska kunna cykla till hållplatsen. 

• Det är förvånande att det inte är större del som bara går ner till hållplats 

och väntar när turtätheten är så hög dvs inte tittar i tidtabell, men det 

kan bero på att tekniken är så enkel nu med ny teknik.



Bussförarnas upplevelser att köra MEXen





Kommentarer

• Några förare tycker att det är tråkigt, ”lugnt men trist”, ”är social och vill 

prata”.

• Andra tycker att det är skönt, framför allt att slippa diskutera biljetter, 

antal barnvagnar ombord etc, ”bra slippa otrevliga, synd att missa de 

trevliga”, ”vilsamt”, ”kan fokusera på körningen”.

• Framför allt är det bra med variation, att man inte bara kör MEXen, 

”skönt avbräck”, ”skönt när man kört stökiga linjer”.

• Någon förare känner sig instängd, som att vara i en annan värld.

• Det är svårare att ha uppsikt i bussen och svårare att 

svara på frågor.

• Bättre luft, jämn temperatur och ingen doft.



Upplevelsen att köra MEX

Det är en majoritet som svarar att de tycker att det är stressigt att köra 

MEXen, men bara en mindre del som tycker att det är mycket stressigt. 

Det finns också personer som inte alls upplever det stressigt.

Stressen tycks främst bero på att man inte hinner med turen på den tiden 

som det är tänkt. Förarna önskar att turen blir längre. 

Framför allt kan det kännas stressigt i rusningstid när det är mycket 

resenären som ska gå på och som då gör hållplatsstoppen längre. 

De som inte känner sig stressade säger att det bl a beror på att de inte 

behöver sälja biljetter eller ha kontakt med resenärerna.

En majoritet svarar att de tycker det är skönt eller tom mycket skönt att 

slippa ha kontakt med resenärerna. Bara några få tycker att det är 

tråkigt. 

Framför allt svarar många att det är bra med omväxling, att ibland 

slippa resenärerna och ibland ha kontakt med dem eftersom det kan 

kännas ganska ensamt och instängt när man inte har kontakt.



Uppsummering förarnas syn

✓ De allra flesta förarna tycker att MEXen är bra att köra och

man uppskattar att få köra den eftersom man kan vila sig från 

resenärer och infrastrukturen underlättar. 

✓ Förarna vill dock inte bara köra MEXen, utan ha delade

scheman så som de har nu.

✓ Det kan vara stressande, framförallt i rusningstid, att köra 

MEXen och mer tid skulle behövas för omloppet.  

✓ Några förare tycker det är problematiskt att köra MEXen eller 

tycker att det känns för isolerande att sitta i förarhytten. Dessa

förare bör kanske inte köra MEXen.

✓ Endast mindre justeringar tycks behövas för att förarna ska

uppfatta MEXen som ännu bättre att köra.



Att tänka på för nya MEX linjer

• Se till att omloppet för linjen, framförallt i rusningstrafik, är 

tillräckligt.

• Se till att signalprioriteringen fungerar optimalt överallt.

• Säkerställa att busskörfält ryms och att det finns där de 

verkligen behövs. 

• Utforma busskörfält så att det är självförklarande att inga 

andra fordon ska vara där. 

• Fundera på hur isolerad föraren ska vara i sin hytt.

• Se till att alla förare känner sig tillräckligt utbildade på 

fordonet de ska köra.

• Undvik att schemalägga förare som inte vill köra den 

typen av fordon som används på MEX linjer.







MEXen är en 
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och uppskattad 

Generell slutsats 


