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Så främjar Trafikverket framkomlighet för bussen
Lennart Andersson
Regional direktör, Trafikverket 
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Vad utmärker BRT?
– gena tydliga linjesträckningar
– full prioritet på egna banor och körfält
– fordonen angör stationer snarare än hållplatser
– relativt långa avstånd mellan stationerna
– plant insteg
– förvisering/förköp
– hög medelhastighet
– hög turtäthet
– bussar med hög kapacitet 

Tänket viktigast – lösningen kan vara buss eller på sikt spårvagn

Stannar 
endast på 
hållplatser!

Stannar inte i 
korsningar och 
hamnar inte i 

köer!

BRT – Bus Rapid Transit
”Gatans tunnelbana” eller snarare ”tänk spårvagn – kör buss”
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Så kan det se ut när de nya bussarna är i drift. 

Foto: Helsingborg stad (Creative Commons-licens)
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Varför engagerar vi oss?
• Kunskapsområde – hur förbättra kollektivtrafiken i 

städer och starka stråk.
• Vi är samhällsutvecklare – samarbetspart.

• Vi ansvarar för VGU (Vägar och gators utformning)

• BRT-lösningar är aktuella på statlig väg, regionala 
superbussar redan på gång i Skåne.

• Vår infrastruktur påverkar redan idag möjligheterna att 
utveckla BRT även på kommunala vägar.

• Vi har regeringens uppdrag att hantera 
stadsmiljöavtalen där BRT är ett viktigt verktyg.
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Exempel på framstående städer hittills

• Malmö
• Karlstad
• Jönköping
• Gävle
• Umeå
• Helsingborg
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Regionalt superbusskoncept i Skåne

• Möjliggöra hållbar tillväxt i delregioner utan 
järnväg.

• Skapa ett kollektivtrafiksystem med hög 
attraktivitet och med strukturbildande egenskaper.

• Lägre investerings- och driftkostnader samt 
snabbare och enklare utbyggnad än med järnväg.
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Snabbhet 
och 

effektivitet

Bekvämlighet 
och trygghet

Image

Integrerat 
system

Långsiktighet 
och stabilitet

Tänk tåg, 
kör buss
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Superbuss är ett KONCEPT

Inte bara fordon och infrastruktur. 
Samhällsplanering, stations-
utformning, trafikering, på- och 
avstigning, koppling till övriga 
transportsystemet och 
långsiktighet ska ingå.
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BRT – utveckling

• Strukturerande

• Uppkoppling

• Hybridbussar

• Elektrifiering

• Automation 
– platooning mm.  



10

Kom och träffa Trafikverket i monter 1
Tillsammans med Näringsdepartementet, Luftfartsverket, 
Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys
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