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BRT PÅ SVENSKA VILLKOR

LÄR DIG MER OM ATT PRIORITERA BUSSEN PÅ 
STADENS VILLKOR FRÅN ENSTAKA ÅTGÄRDER 
TILL BRT-KONCEPT OCH OM TRAFIKERING, 
FORDON OCH STÖDSYSTEM FÖR EFFEKTIV 
BUSSTRAFIK



I vår ges kursen BRT på svenska villkor (Bus Rapid Transit)          KURSENS INNEHÅLL: 
som kan inspirera er och hjälpa er i diskussionen
om eller planeringen av BRT linjer eller liknande system.

Vad kan BRT vara i Sverige och vad är BRT och liknande system i olika delar av världen?
Hur kan man arbeta med enstaka åtgärder till ett helt BRT-koncept?
Hur kan BRT eller liknande system öka bussens attraktivitet för resenärer?
Vilka krav ställs på stadsplanering, infrastruktur, fordon och trafikering för att man ska 
lyckas med bra busstrafik?
Hur kan samverkan hjälpa till vid införandet av BRT eller liknande system?

Kursen ges av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik 
med bl a föreläsare från Trivector Traffic i Lund och Lunds universitet.

• Historiska utvecklingen av BRT och liknande system.
• Bussprioritet - från enstaka åtgärder till hela BRT-koncept i 

förhållande till hur staden ser ut.
• Goda utformningsexempel på hållplatser, busskörfält och 

bussgator samt prioritering i korsningar med och utan 
signalreglering. 

• Genomförande av bussprioriteringsåtgärder - aspekter kring hin-
der, drivkrafter och samverkan. 

• Trafikering, fordon och stödsystem, dvs det som inte är 
infrastruktur.  

• Guidelines och bedömningsverktyg för BRT i svenska förhållande 
för att kunna förutse vilken nivå på trafiken som kan uppnås med 
en tänkt utformning. 

• Fältstudie och övning kring Kristianstadslänken och 
Malmöexpressen.

• BRT tänket inte bara för storstäder, exempel på ett lyckosamt 
högklassigt busstråk i en mindre stad.

Under kursen kommer goda exempel från olika delar av Europa att 
visas. Kursen innehåller också en övningsuppgift om 
stadsbusstrafik med hög standard i form av en praktisk 
tillämpning av guidelines. Tid för frågor och diskussion ryms också.

Kursen är lämplig för planerare, strategiska planerare, affärsutveck-
lare, projektledare, m fl på kommuner, regionala kollektivtrafikmyn-
digheter och förvaltningar, Trafikverket samt hos operatörer och 
konsultföretag.



PRAKTISK INFORMATION

PLATS: centrala Lund

TID: 27–28 maj 2020

KURSAVGIFT: 9000 SEK exklusive moms. Kursmaterial, lunch, 
fika och biljetter till fallstudieplats ingår i priset.

ANMÄLAN: Sista dag för anmälan 25 april, 2020. 
Anmäl dig här http://dinkurs.se/BRT2020

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person inom 
organisationen. Vid för få anmälningar kan kursen komma att 
ställas in. Har ni frågor om innehåll och genomförande är ni väl-
komna att kontakta Helena Svensson på K2, helena.svensson@ 
tft.lth.se och vid frågor om anmälan kontakta Jessica Hansson 
på K2, jessica.hansson@education.lu.se.

Ytterligare information om kursen finns att ladda ned på www. 
k2centrum.se/vara-kurser-yrkesverksamma.


