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Fremtiden er kollektiv  
– Ny eksempelsamling for 

kollektiv bustrafik
Den seneste eksempelsamling for Kollektiv bustrafik blev publiceret i 2003 – meget er sket siden da. 
Derfor er vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje med bistand fra Via Trafik ved at udarbejde en helt ny 
og tidssvarende eksempelsamling. 
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Kollektiv trafik er nødvendig 
for en bæredygtig fremtid
Alle prognoser peger på en stigende be-

folkningstilvækst. En vækst der i høj grad 

vil koncentrere sig om de større byer. Som 

en konsekvens heraf vil der være et øget 

transportbehov.

På grund af byrumsmæssige arealbe-

grænsninger vil det være svært eller umu-

ligt at håndtere det øgede transportbehov 

ved at udvide vejene til biltrafikken. 

Her er de kollektive transportmidler 

mere effektive i forhold til, hvor mange per-

soner der kan transporteres  pr. køretøj. 

Miljømæssigt er der ligeledes fordele ved, 

at flere mennesker transporteres i færre 

køretøjer.

Der er derfor i høj grad behov for at 

skabe attraktiv kollektiv transport som en 

del af løsningen på fremtidens mobilitet.

Vejregelgruppens arbejde
Vejregelgrupperne er nedsat blandt dygtige 

fagfolk og eksperter fra hele vejsektoren. 

De står bag udarbejdelsen af vejreglerne, 

Figur 1. Eksempel på moderne BRT fra Metz. (Foto: Aalborg Kommune).
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hvilket sikrer en bred opbakning hos alle 

hovedinteressenter. 

I vejregelgruppen Kollektiv trafik på 

veje er der fokus på at formidle, hvordan 

man bedst muligt kan udforme infrastruk-

turen for kollektiv trafik på veje ift. fysisk 

planlægning og udformning.

Eksempelsamling for Kollektiv 
bustrafik
Eksempelsamlingen for Kollektiv bustrafik 

udspringer af et ønske om at skabe et inspi-

rationskatalog for moderne busløsninger.

Emnerne i eksempelsamlingen er 

blandt andet udvalgt på baggrund af en 

workshop, som blev afholdt i foråret 2018 

med vejregelgruppen og indbudte nøgle-

personer. Fokus for workshoppen var ak-

tuelle emner inden for kollektiv trafik. 

Derudover er der foretaget vidensind-

samling gennem faglige netværk fx via Lin-

kedIn og dialog platforme for kollektiv trafik 

på nettet.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra 

workshoppen og videnindsamlingen blev 

der valgt følgende overordnede emner til 

eksempelsamlingen:

1. Højklassede busløsninger (BRT og 

+Way)

2. ITS-løsninger

3. Kampen om pladsen

4. Ny teknologi (fx førerstøttesystemer).

Højklassede busløsninger
BRT-systemer er særdeles højklassede 

busløsninger. I eksempelsamlingen beskri-

ves Metz BRT, som er et ”state-of-the-art” 

BRT-system i forhold til infrastruktur, byrum 

og busmateriel. Bl.a. beskrives det, hvor-

dan eksemplet lever op til de anbefalin-

ger for BRT-løsninger, som er beskrevet i 

Håndbog for Kollektiv bustrafik & BRT.

I Metz er der valgt en gennemgribende 

løsning, hvor BRT’en prioriteres i trafikken, 

også selv om det kan have negative konse-

kvenser for biltrafikken.

Blandt andet er der gader, som er ble-

vet lukket for biltrafik og omdannet til bus-

gader. Der er kræset for detaljerne, fx i valg 

af busmateriel, som minder om letbanetog. 

ITS – Intelligente Transport 
Systemer
I takt med det teknologiske fremskridt øges 

muligheden for blandt andet at forbedre 

fremkommeligheden ved hjælp af Intelli-

gente Transport Systemer (ITS). 

ITS er velegnet til at sikre bussernes 

fremkommelighed i kryds ved hjælp af sig-

nalprioritering. I eksempelsamlingen gen-

nemgås bl.a. et eksempel på, hvordan ITS 

kan udnyttes for at øge fremkommelighe-

den for buslinje 6A i København.

Figur 2. I Metz er BRT prioriteret på bekostning af fremkommeligheden for biltrafikken. 

(Foto: Aalborg Kommune).
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Kampen om pladsen
I større byer udgør pladsbegrænsninger til 

stadighed en udfordring i forhold til, hvor-

dan byens rum udnyttes bedst muligt. Der 

skal tages højde for bybilledets forskellige 

elementer såsom biltrafik, kollektiv trafik, 

cykeltrafik, fodgængertrafik, parkering, be-

plantning og rekreative arealer m.m. 

Disse udfordringer kræver en stilling-

tagen til, hvilke transportformer som skal 

prioriteres, og om der kan optimeres på 

udformningen af de forskellige elementer. 

Dette kan betyde løsninger, hvor der skal 

tænkes ”ud af boksen” i forhold til stan-

dardløsninger.

Kan der fx være en fleksibel anvendelse 

af et areal, vil dette kunne betjene flere tra-

fikanter på samme areal end tidligere. Er 

det fx muligt at lade forskellige trafikant-

grupper såsom busser og cykler benytte 

samme bane? Og hvordan indtænkes kol-

lektiv transport i plads- og landskabspro-

jekter? 

Disse forhold er blandt andet behand-

let i et eksempel fra Ringsted Torv, som vi-

ser, hvordan man kan prioritere busser på 

et torv, hvor der ikke ønskes udlagt større 

trafikarealer. 

Der beskrives yderligere et eksempel 

fra Allehelgensgade i Roskilde, som viser, 

hvordan konflikter mellem cyklister og bus-

ser kan håndteres på steder med lidt plads. 

Greve Station er et eksempel, hvor der 

har været fokus på at skabe et rekreativt 

rum ved busterminalen, som indbyder til 

ophold, fx ved områder med gynger og 

hængekøjer.

Der gennemgås desuden et eksempel 

fra ”Münchner Freiheit” mobilitetsstation. 

Dette er et eksempel på et trafikknude-

punkt med fokus på MaaS (Mobility as a 

Service)-løsninger. 

Ved mobilitetsstationen samles en 

række forskellige transportmidler, hvilket 

sikrer fleksibilitet og gør skift mellem for-

skellige transportmidler let. Der er både 

busser, metro, letbane, delebilsordning og 

bycykler. Derudover er der cykelparkering, 

taxiholdeplads, bilparkering og opladning 

for elbiler.

Ny teknologi
Partikelforurening, dieselbusser, støjgener 

etc. er ikke en del af fremtiden. I en lang 

række byer arbejdes der derfor på at få 

indført mere miljøvenlige busser fx i form af 

elbusser eller el-hybridbusser.

I eksempelsamlingen beskrives et ek-

sempel fra Göteborg, hvor der er indsat en 

hel ny buslinje som et forskningsprojekt for 

at skabe innovative løsninger i forhold til fø-

rerstøttesystemer, moderne stoppesteds-

forhold og miljøvenlige busser. 

Blandt andet er der etableret et inden-

dørs stoppested, hvor der er placeret en 

café sammen med stoppestedet. Dette kan 

lade sig gøre, da busserne kører på el-drift 

og derfor ikke udleder partikler. 

Hvem har gavn af 
eksempelsamlingen?
Eksempelsamlingen er et inspirationska-

talog for kommuner, planlæggere, trafik-

selskaber og øvrige, som har interesse 

i at skabe gode kollektive busløsninger. 

Eksempel samlingen forventes publiceret i 

starten af 2019 på http://vejregler.lovpor-

taler.dk/
█

Figur 4. Ny, støjsvag elbuslinje i Göteborg. (Foto: www.electricitygoteborg.se).

Figur 3. Busterminalen ved Greve Station er kombineret med byrumsforbedringer. (Foto: 

Via Trafik).


