Fysiske forhold: Fremkommelighed

Få busserne hurtigere gennem trafikken
Når busserne kommer hurtigere frem i trafikken, oplever
kunderne dem som mere attraktive at benytte.

Kunderne lægger stor vægt på, at busserne
kører til tiden, og at de kommer hurtigt frem
i trafikken. Det giver en oplevelse af et langt
mere effektivt og behageligt transportmiddel
for både kunder og chauffører. Derfor er der
mange fordele ved at arbejde med fremkommelighed:
En mere stabil køreplan og dermed større
pålidelighed
Hurtigere rejsehastighed, hvilket giver
flere passagerer og flere indtægter
Bedre udnyttelse af materiellet.
Et bedre arbejdsmiljø for buschaufførerne
på grund af færre unødige ophold i trafikken.
Løsninger til gavn for bustrafikken
Movia rådgiver kommuner og regioner om, hvilke
fremkommelighedsløsninger der vil gavne bustrafikken mest. Movia udpeger kritiske strækninger og leverer køretider for busdriften, kommer med mulige løsninger på principskitseniveau og vurderer, hvor meget sparet køretid
der vil være ved forskellige tiltag. Desuden vurderer Movia konsekvenserne for bustrafikken
ved vej- og trafiksaneringsprojekter. Her er det
vigtigt, at kommuner og regioner tænker på konsekvenserne for busdriften, når nye vejprojekter
bliver skitseret, så bustrafikken kan fremmes
som en del af projektet.
Forskellige virkemidler
Der findes en række virkemidler, som kan kombineres og indføres på forskellige niveauer for
at opnå den største effekt:
Busbaner
Begrænsning af den øvrige biltrafik ved
bussluser, svingforbud m.m.

Ændring af stoppesteder (flytning,
sammenlægning eller fremrykning)
Busprioritering i signalanlæg
Parkerings- og standsningsforhold
Ændret afmærkning i kryds (fx etablering/
forlængelse af svingbaner)
Dosering af trafik.
Movia anbefaler, at forbedringerne bliver gennemført over længere, sammenhængende
strækninger, da det giver den største effekt
på både pålidelighed og sparet køretid. Endvidere kan det for nogle projekter give besparelser i driftsudgifterne.
Det økonomiske ansvar
Det er de lokale vejmyndigheder, der har ansvaret for trafikafviklingen og ændringer i vejnettet. Det er derfor også vejmyndighederne,
der har det økonomiske ansvar for tiltag, der
forbedrer bussernes fremkommelighed – og
dermed også får glæde af en eventuel gevinst
ved sparede driftsomkostninger.
Vil du vide mere?
Læs mere om fremkommelighedsprojekter på
moviatrafik.dk under Kommuner og regioner –
Trafikinfo – Publikationer. Ønsker du analyser
af eksisterende forhold, vil Movia gerne vide
det i forbindelse med den årlige trafikbestilling.
Henvend dig til jeres kontaktperson i Movia.
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