BUS RAPID TRANSIT (BRT) I ÖREBRO
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Bakgrund

Kollektivtrafikresandet i Örebro har historiskt haft en svag resandeutveckling. Medan pendlingen och
resandet i samhället generellt ökar kraftigt ligger kollektivtrafikens marknadsandel på en stabil men
låg nivå jämfört med andra transportsätt. Flera prognoser som visar hur trafiken i Örebros gatunät
utvecklas indikerar en hög risk för trängsel och försämrad luftkvalité i framtiden.
Kollektivtrafikomläggningarna som gjorts de senaste åren har haft som mål att effektivisera och
förbättra kollektivtrafiken i framför allt de områden där flest människor reser. De har inneburit ökade
trafikeringskostnader men dessvärre har de inte resulterat i att resandet i kollektivtrafiken ökat i
önskad omfattning.
Analyser och utredningar pekar tydligt på att konkurrenskraftiga restider för kollektivtrafiken jämfört
med bil, hög turtäthet, robusthet och tillförlitlighet är avgörande faktorer för att nå de mål som är
satta.
Den satsning som bedöms ge absolut störst effekt på det kollektiva resandet i Örebro är utvecklingen
av BRT – Bus Rapid Transit – ett kapacitetsstarkt och effektivt kollektivtrafiksystem som har förmåga
att förflytta fler människor utan att ta större yta i anspråk.
Under 2015 tog Region Örebro län och Örebro kommun initiativ till en utredning av ”en gemensam
målbild för det lokala kollektivtrafiksystemet i Örebro med inriktning BRT”. Trivector1, som fick
uppdraget att göra utredningen, har visat att det finns goda förutsättningar för att etablera ett BRTsystem i Örebro.
Region Örebro län och Örebro kommun är eniga om att den enda möjligheten till att nå en god
utveckling av kollektivtrafikresandet i Örebro är att åstadkomma kraftigt minskade restider. En
utveckling mot ett modernt system för BRT skulle bli, tack vare att produkten kommer utgöra ett
konkurrenskraftigt alternativ till bilen, av stor vikt för att nå de uppställda målen.
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Syfte och mål

2.1 Syfte
Örebro planeras utifrån ett helhetstänk, där trafiken ses som en del av staden. Utgångspunkten är att
se till att människor och gods ska kunna nå sina målpunkter. Det handlar om att göra staden
tillgänglig för alla och att fokus flyttas från att tänka framkomlighet för fordonen till att skapa
utrymme för människan.
Syftet med att utveckla ett attraktiv och kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem i Örebro stad är att
svara upp mot de övergripande målen i Region Örebro läns Regional Utvecklingsstrategi2,
Trafikförsörjningsprogrammet3 och Örebro kommuns Trafikprogram4 och Översiktsplan5 (Figur 1).
I framtidens hållbara transportsystem ska andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik utgöra minst 60%,
med mål om 5 miljoner fler kollektivtrafikresor, vilket både förbättrar livskvaliteten och minskar
transporternas miljöpåverkan. Att arbeta för ett jämställt transportsystem där alla ska kunna röra sig
fritt, är tillsammans med målen om minskad klimatpåverkan viktiga förutsättningar för Örebro läns
utveckling.
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Figur 1: BRT som medel till övergripande mål för Region Örebro län och Örebro kommun
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2.2 Mål
2.2.1 Övergripande mål
Det övergripande målet är att utveckla ett kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem och en långsiktigt
hållbar trafiksituation i Örebro. Det kommer att öka förutsättningarna för människor och fordon att
samverka i trafiken och det blir enklare att resa och förflytta sig i Örebro.
Kollektivtrafiksystemet som vi bygger ska vara effektivt, tillförlitligt och tillgängligt. Det ska vara till
för alla oavsett ålder, kön, ekonomiska och/eller funktionsmässiga förutsättningar. Kollektivtrafiken
ska bli så attraktiv att det blir ett självklart resealternativ.
Detta kommer att bidra till att reducera stadens klimatpåverkan och trängsel och det ger i sin tur en
renare och trivsammare miljö för alla som bor och vistas i vår stad. Resultatet blir en bättre vardag
för människor nu och i framtiden i ett Örebro som växer.
2.2.2 Projektmål
• att den totala restiden ska minskas med minst 30 % mellan respektive ändhållplats och
centrum
• att öka kollektivtrafikresande i BRT-stråket om 40 % 3 år efter trafikstart

3

Gemensam utformning och inriktning för BRT i Örebro

Förslaget till BRT-lösningen i Örebro består av två linjegrenar som förbinder BrickebackenUniversitetet-Centrum med områdena Mellringe och Vivalla. Utbyggnad av BRT-systemet bör ske i
etapper – se figur 2. Etapp 1 är sträckan mellan Brickebacken-Resecentrum som är knappt 7 km.
Kommande etapper kommer att vara Resecentrum mot Mellringe och Vivalla.

3.1 Etapp 1
Den första etappen (Etapp 1) är sträckan mellan Brickebacken - Tegnérlunden som innefattar stora
delar av centrum, många viktiga målpunkter och är mest trafikerad idag (Figur 2). Det gör att de
befolkningstätaste delarna av staden täcks in av BRT-systemet och det är även här som det största
samlade resandet med kollektivtrafik återfinns. Trivector1 kommer fram till att förutsättningarna är
lämpliga på dessa korridorer. Sweco7 har på uppdrag av Region Örebro län och Örebro kommun
studerat genomförbarhet på en av totalt tre utpekade korridorer. Uppdraget visar att ett BRT-system
inom utredningsområdet är möjligt, både vad gäller trafik och utformning och att det finns goda
utrymmen för ett BRT-system att samspela med befintlig kollektivtrafik.
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Figur 2: Förslag till utformning för linjenätet för BRT-systemet i olika etapper

3.2 Kommande etapper
Föreslagna kommande etapper är Centrum-Mellringe och Centrum-Vivalla/Lundby. Längst dessa
sträckningar är befolkningstätheten hög. På väg mot Mellringe ligger områdena Varberga och
Hjärsta. I Varberga pågår arbete med ny detaljplan för att möjliggöra fler bostäder i
kollektivtrafiknära lägen. De kommande BRT-etapperna bör tillkomma snart efter att etapp 1 är klar.

3.3 Utformning och inriktning
Baserat på internationella studier och etablerade BRT-lösningar i världen har X2AB6 definierad olika
nivåer för ett möjligt BRT-system i Örebro. Ett fullskaligt BRT-system skulle kunna liknas vid ett
tunnelbanesystem och kräver då förstås fler och större infrastrukturåtgärder än ett mellanting
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mellan BRT och vanlig stadsbusstrafik. I linje med Trivectors1 studie eftersträvar Region Örebro län
och Örebro kommun standardnivån grön på stadens utformning av infrastruktur, fordon, stödsystem
och trafikering för att skapa en komplett BRT med hög attraktivitet och effektivitet. Därför bör
projektet uppfylla de riktlinjer och systemegenskaper som presenteras i Figur 3. Där det är praktiskt
omöjligt eller för att vara kostnadseffektiv väljer Region Örebro län och Örebro kommun i visa fall att
avvika från den gröna nivån.
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Det är viktigt att resorna med BRT går frekvent, fort och under en stor del av dygnet. Det krävs att
BRT linjer trafikeras med mindre än 8 minuters mellanrum mellan turer i båda riktningar under större
delen av dagen. Ett viktigt moment är att minimera tiden för på- och avstigning, vilket ställer krav på
biljettsystemet.

Figur 4: Exempel på hur bussarna kan se ut

Upplägget innebär att de båda BRT-linjerna till övervägande del trafikerar på egen körbana avskild
från övrig trafik. Busskörfälten föreslås ha egen färgmarkering för att tydliggöra separeringen och
BRT-systemets identitet och orienterbarhet. En detaljerad redogörelse av infrastrukturens
utformning finns i ’Genomförandeutredning för BRT i Örebro’8. BRT-bussarna ska prioriteras i alla
aktuella trafiksignaler och även i andra korsningstyper. I de BRT-system som finns etablerade runt om
i världen finns det olika trafikeringsprinciper. Vissa system är helt slutna, där endast BRT-bussarna
tillåts nyttja busskörfälten. I andra system tillåts även den övriga kollektivtrafiken få nyttja
infrastrukturen. I Örebro är inriktningen att busskörfälten ska kunna nyttjas av all kollektivtrafik. Det
innebär att även regionala bussar kommer att kunna få en kortare restid.
För att minska antal stopp ska avstånd mellan hållplatserna vara minst 500 m (jämfört med 400 m i
vanlig stadstrafik). För det mesta föreslås hållplatslägen i mitten av gatan, precis som busskörfälten.
Hållplatserna ska vara moderna och ha en särskild design. Figur 5 visar hur utformning skulle kunna
se ut på Österplan. BRT-fordonen behöver ha en utmärkande design som t.ex. liknar moderna
spårvagnar (Figur 4). För att öka resenärens upplevelse av resan behövs hållplatser och fordonen
utrustas med diverse informationssystem. Hela BRT systemet på en sådan hög nivå skapar stora
restidsbesparingar för kollektivtrafikresenärerna som erbjuds en pålitlig och högkvalitativ
kollektivtrafik.

Figur 5: gestaltningsbild från Österplan
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Effekter

4.1 Effekter av BRT systemet
Ett införande av BRT i sin helhet skapar nyttigheter som bland annat innebär minskad
klimatpåverkan, ökad trafiksäkerhet, mindre trängsel och ökad folkhälsa. I dagsläget tar det 1,5 till 2
gånger så mycket restid med buss gentemot bil i Örebro stad. Med BRT minskar restiden med bussen
kraftigt. Figur 6 visualiserar effekten på sträckan Lundby – Vivalla – Resecentrum – Brickebacken. En
jämförbar effekt uppstår på sträckan Mellringe – Resecentrum – Brickebacken. Det innebär att
bussen blir ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen, då restiden med buss blir likvärdig (max. 20%
mer) med bil.

Figur 6: Dagens restider och uppskattade framtidens restider i ett komplett BRT system mellan Lundby och Brickebacken
(Trivector1)

Ett BRT-system i sin helhet innebär stora förbättringar för kollektivtrafiken. Det kommer att resultera
i en betydligt högre turtäthet och tillförlitlighet i systemet. Komforten och tillgängligheten i bussen
och vid hållplatsen blir också avsevärt högre. Urbanet Analys9 har för Region Örebro läns räkning
kartlagt marknadspotentialen och kollektivtrafikens konkurrens- och attraktionskraft för Örebro
stadstrafik. Kartläggningen kommer fram till att det utvecklade BRT-linjenätet i samtliga etapper kan
leda till en resandeökning upp till 46% och en ökad kollektivtrafikmarknadsandel från 9,1 till 15%, se
Figur 7. För att nå dessa resande- och marknadsandelsökningar krävs det ett BRT-system med hög
ambitionsnivå över val av systemegenskaper och utformning, detta tillsammans med införandet av
stomlinjer i övrig stadstrafik samt översyn av ekonomiska styrmedel så som parkeringsavgifter och
biljettpriser. I sin helhet skapar det ett trendbrott där bilresande (absolut och i andel) faktiskt
minskar.
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Figur 7: marknadsandelar i olika framtidsscenarier

4.2 Vad händer om vi inte bygger BRT?
År 2040 bor det 200 000 invånare i Örebro. Detta innebär en ökning av antal invånare med ca 50 000
och att antalet resor som görs varje dag ökar med ca 35%. En trafiksimulering (VISUM) av Örebro
kommun förutser en framtida ökning av 4000-5500 bilresor per dag på Rudbecksgatan år 2040.
Trängseln som uppstår i detta scenario leder till ökade körtider för bilar och bussar. Dessutom blir
följden en mycket sämre luftkvalitet i stan och ökad miljöpåverkan.

Figur 8: Framtida köbildning på Österplan utan BRT ovan samt med BRT nedan.
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Figur 9: Möjlig framtid år 2040 om vi reser som idag. Röd färg anger ökning från 2016. Grön färg anger minskning från 2016
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Kostnader

Örebro kommun är ansvarig för att skapa nödvändig infrastruktur för BRT. Den tunga kostnadsposten
(90%) gällande infrastruktur är ombyggnation av gator för att möjliggöra busskörfält. Totalt beräknas
BRT-infrastrukturen kosta mellan 530-730 Mkr. För etapp 1 uppskattas investeringskostnaden uppgå
till 185-250 Mkr. Kostnadsberäkningen baseras på meterkostnader från liknande projekt runt om i
världen. En mer noggrann kostnadsberäkning kommer att tas fram i ett senare skede, men
bedömningen är att kostnaden landar i ovan nämnda intervall. I Länsplan för Regional
transportinfrastruktur 2018-2029 (LTP) finns statlig medfinansiering om 125 Mkr avsatt för BRT.
Örebro kommun avser att söka medel ur stadsmiljöavtalet för kommande etapper.
För Region Örebro läns del krävs det åtgärder för snabbare biljettvisering och -köp och förbättrad
informationsförsörjning till kunder. För detta är planerad ett nytt biljettsystem och valideringsutrustning, 5-6 Mkr, och ett nytt realtidssystem, 25-30 Mkr (finns i investeringsbudget). BRT-bussar
har högre investeringskostnader (upp till ungefär 750 Tkr merkostnad per enkelledbuss) än vanliga
stadsbussar. Svealandstrafiken har ansvar för att köpa in fordon och ska i sin tur fakturera RÖL för
värdeförsämring och driftkostnader per år. I det högkvalitativa och intensiva BRT-systemet ska antal
fordonskilometer öka. På grund av kraftiga körtidsreduceringar uppstår en reell produktionseffektivisering som gör att man kan köra mer kilometer på mindre tid med samma antal fordon.
Driftkostnaden i BRT-stråket ökar från dagens 40 Mkr till 50-55 Mkr med införandet av BRT-linjer
(exkl fordonskostnader). Inriktningen är att tillsammans med optimeringar och omfördelningar i övrig
stadstrafik, den totala kostnaden för stadstrafik i Örebro ligger inom ekonomisk ram.
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Tidsplan etapp 1

Infrastrukturen är av stor vikt för busstrafikens framkomlighet och konkurrenskraft som färdmedel.
Det är också en stor del av investeringskostnaden för ett tänkbart BRT-system. Därför bör
utbyggnadstakten ske i etapper. Tidsplanen i figur 9 anger önskvärd byggnation av åtgärder för
sträckan Tegnérlunden-Brickebacken. Åtgärderna är uppdelade på lämpliga projekt.
TIDPLAN BYGGNATION INFRASTRUKTURÅTGÄRDER

2021

2022

2023

2024

2025

Brickebacken-Tegnérlunden
Delsträcka 3 Brickebacken - Forskarvägen

X

Delsträcka 6 Universitetsrondellen och anslutning Forskarvägen
Delsträcka 1 Rudbecksgatan, norr om Universitetsrondellen –
Österplan

X
X

Delsträcka 4 Rudbecksgatan, Österplan - Våghustorget

X

Delsträcka 5 Våghustorget

X

Delsträcka 2 Konserthuset - Kulturkvarteret

X

Delsträcka 7 Östra Bangatan, Vasagatan - Resecentrum

X

Delsträcka 8 Resecentrum

X

Delsträcka 9 Västra Nobelgatan, Resecentrum-Tegnérlunden
Figur 9: Tidplanen för byggnation av åtgärder för sträckan Tegnérlunden – Brickebacken

X
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Etapp 1, mellan Brickebacken-Tegnérlunden, förväntas vara färdigställt för trafikstart under 2025,
enligt färdplanen i Figur 10.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Planering och projektering av infrastrukturåtgärder

Infrastrukturåtgärder

Design hållplats utformning

Kravställning & upphandling nya
bussar
Utredning nytt
stadslinjenätt

Medborgardialog
nytt linjenät

Detaljplanering
nytt linjenät

Leverans nya
bussar
Lansering nytt
BRT-anpassat
linjenät i Örebro

Utredning
matarlinjer

Införande av signalprio

BRT etapp 1

Beslut om BRT
varumärke & design

Realtid alla bussar

Nytt biljettsystem

Dialog & kommunikation med medborgare och intressenter

Figur 10: färdplan för BRT etapp 1
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