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Sammanfattning 

Kalmar är i en fas där befolkningen, och därmed även resandet, i kommunen och staden ökar. Kommunen 
har i sin översiktsplan identifierat stora potentialer för utveckling av bostäder och verksamheter längs Norra 
Vägen. Vägen sträcker sig rakt från centrala Kalmar och vidare norrut mot Norra staden. 

Idag trafikeras Norra Vägen av bland annat busslinje 401, som går från Läckeby och Lindsdal norr om Kalmar 
till Länssjukhuset i centrala Kalmar. Busslinjen har en hög turtäthet med 5-minuterstrafik under morgon- 
och eftermiddagsrusning. Trots detta råder kapacitetsbrist och trängsel i kollektivtrafiken, både inuti 
fordonen och längs vägarna. 

För att svara mot kapacitetsbristen för linje 401 och de behov som den framtida utvecklingen i områdena 
längs Norra Vägen innebär, har Kalmar kommun tagit initiativ till en utredning av en potentiell BRT-linje 
längs sträckan.  

Utredningen som redovisas i denna rapport har resulterat i ett utformningsförslag där en BRT-linje ska 
utvecklas längs Norra Vägen och som ska ersätta busslinje 401. BRT-linjen ska sträcka sig mellan hållplats 
Kalmar C i söder och Lindsdal i norr för att på bästa sätt svara mot framtida exploatering, hålla nere restiden 
och öka attraktiviteten för kollektivtrafiken. Utformningsförslaget utgår från kravspecifikationen i 
uppdraget, men tar även hänsyn till de lokala och regionala mål som finns i kommunen och regionen. 

I utredningen har fokus legat på kapacitetshöjande åtgärder mellan Kalmar C och Snurrom, som är den del 
av sträckan som är mest belastad och där det även finns störst fysiskt utrymme att skapa ett stråk med BRT-
standard. Denna delsträcka benämns som BRT-stråket i rapporten.  

Utformningsförslaget minskar restiden mellan Kalmar C och Snurrom med fyra minuter jämfört med 
nuläget. Längs mer än 90 procent av BRT-stråket föreslås separata busskörfält, som ger all busstrafik längs 
Norra Vägen ett snabbare och ostört flöde i trafiken. Busskörfälten möjliggörs genom att bredda vägen eller 
att ta bilkörfält i anspråk. Ett antal cirkulationsplatser på sträckan föreslås byggas om till signalreglerade 
korsningar, som tillsammans med befintliga korsningar har signalprioritet till bussens fördel. Två hållplatser, 
Tullslätten och Funkabo, slås ihop med närliggande hållplatser för att minska restiden utan att minska 
närheten till kollektivtrafik i större mån. Några kvarstående hållplatsers läge förflyttas något för att förbättra 
linjens totala upptagningsområde. Hållplatsen Snurrom kommer att utvecklas till en kollektivtrafiknod, där 
bland annat ett regionalt BRT-stråk längs E22 planeras ha sitt stationsläge för Kalmar.  

Utöver sträckan mellan Kalmar C och Snurrom ges i rapporten en kortare beskrivning av Lindsdals trafikläge 
och vilka insatser som skulle kunna göras för att förbättra BRT-linjens förutsättningar i området. I Lindsdal 
föreslås att tre hållplatser ska dras in.  

BRT-linjens effekter och påverkan på olika trafikslag är positiva för busstrafiken i stort, då andra busslinjer 
ska kunna nyttja busskörfälten och signalprioriteringen. Gång och cykel-trafikanter påverkas inte i någon 
större utsträckning av utformningsförslaget. Biltrafiken kommer att få något sämre framkomlighet och 
längre restid längs med Norra Vägen. 

Utformningsförslaget att införa en BRT-linje längs Norra Vägen bidrar till ett effektivt, snabbt och hållbart 
sätt att resa i Kalmar. Linjen kommer att svara mot dagens kapacitetsproblem i kollektivtrafiken och mot 
framtida förtätning och utveckling i de stadsområden som finns längs sträckan. Genom att binda ihop 
centrala Kalmar med omkringliggande stadsområden finns goda möjligheter för arbetspendling, och socialt 
utbyte. 



 

 
 

Sida 3/92 

 

 

Figur 1 Fördelning av busskörfält och blandtrafik enligt utformningsförslaget 
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1 Inledning 
Kalmar kommun planerar för stora exploateringsområden, bland annat i stadens norra delar. På lång sikt 
planeras för 10 000 nya invånare vilket är en ökning med närmre 25 procent jämfört med idag. En ökning av 
invånare ställer nya krav på att utveckla effektiva, hållbara och klimatsmarta mobilitetslösningar. 

Norra Vägen är den viktigaste kopplingen mellan centrala Kalmar och de norra delarna av staden, och är 
också länets starkaste kollektivtrafikstråk idag. Bussarna har i dagsläget en mycket hög turtäthet, men 
busstrafikens kapacitet är trots detta otillräcklig under högtrafik. Kollektivtrafikstråket längs Norra Vägen 
har därför behov av att utvecklas för att kunna hantera det ökade resandet som bedöms alstras av de nya 
exploateringsområdena. 

1.1 Syfte 
Förstudien BRT Norra Vägen syftar till att undersöka huruvida ett BRT-koncept längs Norra Vägen på 
sträckan Lindsdal och Kalmar stadskärna är lämpligt, vilka åtgärder som krävs och vilken påverkan på övriga 
trafikslag som utformningsförslaget får. 

1.2 Förutsättningar 
Denna utredning har som utgångspunkt att studera förutsättningar för en BRT-linje längs Norra Vägen på 
sträckan mellan Kalmar Centralstation (i rapporten benämnd Kalmar C) och Lindsdal. I rapporten görs 
diskussioner gällande olika alternativ för ändhållplatser, vilka har varit följande: 

- Kvarnholmen 
- Länssjukhuset 
- Lindsdal Södra (där vägen Nils Holgerssons väg mynnar ut i Kalmarvägen, i rapporten benämnd 

Lindsdal S) 
- Lindsdal Centrum (i rapporten benämnd Lindsdal C) 
- Lindsdal Norra (i rapporten benämnd Lindsdal N) 

I utredningen ligger fokus för kapacitetshöjande åtgärder mellan Kalmar C och Snurrom, som är den del av 
sträckan som är mest belastad och där det även finns störst utrymme för att skapa ett stråk med BRT-
standard. Denna delsträcka benämns som BRT-stråket i rapporten. För sträckan mellan hållplatsläget 
Snurrom och tätorten Lindsdal finns i rapporten ett separat kapitel som på en mer övergripande nivå 
presenterar förutsättningarna och olika möjliga utformningar, åtgärder och förslag på linjedragning. 

1.3 Metod och arbetsprocess 
Förstudien inleddes med att undersöka förutsättningarna, och för att förankra arbetet med berörda 
tjänstepersoner hölls en inledande workshop. I syfte att få en heltäckande bild av nuläget gjordes egna 
fältstudier på befintlig busslinje på Norra Vägen. Utifrån nulägesanalysen togs utformningsförslag fram vilka 
förankrades med berörda tjänstepersoner. En utvärdering av effekterna av förslagen gjordes. Figuren nedan 
visar arbetsprocessens steg. Nedan redovisas också arbetsstegen workshop, resvaneundersökning och 
bussars stopptider. 

 
Figur 2: Arbetsprocess för denna utredning 

 Workshop 
Workshopen hölls i projektets inledande fas i syfte att förankra arbetet med berörda tjänstepersoner på 
kommunen och regionen, samt för att specificera målbild, utmaningar och standard för en BRT-linje längs 

Förutsättningar Workshop Nuläge Utformnings-
förslag Effekter
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Norra Vägen. Workshopen hölls 2019-11-14, pågick under två timmar och hade tio deltagare från 
kommunen, Kalmar länstrafik och Region Kalmar län. Workshopen bestod av tre övningar: 

- Målbild. Vad vill vi uppnå med en BRT-linje längs Norra Vägen? 
- BRT-verktyg. Vilken standard är rimlig på BRT-linjen? 
- Utmaningar. Vilka utmaningar finns för projektet och införandet av en BRT-linje? 

 Resvaneundersökning 
Under en dag i februari 2020 gjordes enkätstudier på sammanlagt 22 bussturer på busslinje 401. Samtliga 
resenärer fick förfrågan att göra enkäten som tog ungefär två minuter att fylla i. Totalt svarade 190 
personer på enkäten, och av de svarande stod kvinnor för 54 procent av svaren. Störst andel av de svarande 
var i åldern tio till 19 år. I resultatet av enkäten har ingen kompensation för partiella bortfall gjorts. Enkätens 
utformning finns i Bilaga 1. 

 Bussars kör- och stopptider 
Under en dag (07:00-11:00 samt 13:00-17:30) i februari 2020 gjordes studier på bussarnas stopptider på 
sammantaget 22 bussturer på busslinje 401. Samtliga tider som bussen stod still registrerades och 
kategoriserades beroende på anledning till stoppet. Även bussens beläggning noterades. 

1.4 Disposition  
Rapporten ger inledningsvis en introduktion till konceptet BRT, Bus Rapid Transit, och vilka riktlinjer som 
finns att förhålla sig till för att uppnå en BRT-standard.  

I nästa del av utredningen ges en överblick av nuläget i Kalmar, främst med fokus på Norra Vägen. 
Befolkningsstruktur, framtida exploatering och trafikläget beskrivs i text och genom kartmaterial.  

Inför utformningsförslaget redovisas de mål som utredningen tagit hänsyn till. Mål från nationell till 
kommunal nivå samsas tillsammans med mer detaljerade och mätbara ambitioner som fastslagits 
workshopen med tjänstepersoner från Kalmar kommun, Region Kalmar län och Kalmar Länstrafik. 

Därefter görs en genomgång av utredningens utformningsförslag i detalj. Inför varje trafiktekniskt område 
presenteras fakta om respektive del för att skapa en god förståelse kring de val som gjorts. Sträckan delas in 
i sex etapper där utformningen visas på en mer detaljerad nivå. 

Slutligen beskrivs utformningsförslagets effekter i relation till de fastställda målen från workshopen. Även 
en bedömning av förslagets påverkan på olika transportslags framkomlighet görs, bland annat med en 
trafikanalys som stöd.  
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1.5 Avgränsningar 
Inom uppdraget ingår att undersöka vilka förutsättningar som finns för att utveckla en BRT-koncept längs 
Norra Vägen. För att skapa en god förståelse och grund för det förslag som denna rapport redovisar krävs 
det att hänsyn tas till flera olika faktorer. Det finns dock ett antal aspekter som inte har behandlats djupare i 
utredningen vilka presenteras nedan: 

- Den övriga stadsbusstrafiken i Kalmar, förutom befintlig linje längs den aktuella sträckan, har ej 
tagits hänsyn till för att utreda eventuella synergi- eller konkurrenseffekter.  

- Utformning av hållplatsläget för BRT-linjen vid Kalmar C  
- Bedömning av investeringskostnader. 
- Då tidshorisonten för BRT-konceptets eventuella införande inte är specificerat, finns här 

osäkerheter i framtida beläggningsgrader (och därmed samhällsekonomiska vinster av införandet 
av en BRT-lösning).  

- Fordonens drivmedel och dess följder, exempelvis eldrift och laddning. 
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2 Vad är BRT? 
BRT står för Bus Rapid Transit och beskrivs ofta med begreppet ”tänk spårvagn, kör buss”. Begreppet har sitt 
ursprung i Sydamerika, vilket är den plats där det fram tills nu byggts ut i sin rätta definition. I Europa anses 
inte BRT-konceptet fungera i samma skala på grund av lägre efterfrågan, prioritet och utrymme, och här 
används istället ofta begreppet BHLS (Buses with High Level of Service). I Sverige är däremot BRT ett mer 
vedertaget koncept. 

Generella systemegenskaper för ett BRT-system är: 

- Lätt att förstå och använda. 
- Hög synbarhet i stadsmiljön, egen design och varumärke. 
- Hållplatser, anslutningsvägar och stadsmiljö med hög kvalitet. 
- Hög turtäthet, långa öppettider under dygnet. 
- Ostörd färd mellan hållplatserna, full prioritet i korsningar. 
- Gena linjesträckningar med mjuk linjeföring, jämn körbana med hög kvalitet. 

 
I rapporten Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT, framtagen av X2AB, ges råd och 
rekommenderade kriterier för att skapa en framtidsinriktad och attraktiv kollektivtrafik. Exempel på 
riktlinjer och stöd i planeringen ges i form av två olika standardnivåer – grön och gul nivå, se Bilaga 1. 

Olika platser och städer har olika förutsättningar och en BRT-linje kan därför se olika ut och ha olika 
egenskaper. I Bilaga 3 ges exempel på BRT-linjer i olika städer i Sverige, informationen är hämtad från bland 
annat Kalmar kommuns egna studiebesök. I bilagan beskrivs Helsingborg, Malmö, Örebro och Karlstad. 

I rapporten kommer två olika begrepp för den föreslagna BRT-lösningen att förekomma: 

- BRT-stråket är den fysiska sträckan längs Norra Vägen där åtgärder för att förbättra bussens 
framkomlighet föreslås. Detta innefattar bland annat busskörfält och korsningstyper. 

- BRT-linjen är den busslinje som trafikerar BRT-stråket. Detta berör exempelvis körtider och 
tidtabeller. BRT-linjen sträcker sig i detta fall längre än BRT-stråket. 
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3 Nulägesbeskrivning 
I följande kapitel ges en nulägesbeskrivning för Kalmar. Kapitlet inleds med att specificera den aktuella 
sträckan som studeras i utredningen och därefter beskrivs Kalmar i stort vad gäller befolkning, exploatering, 
målpunkter och resandet i Kalmar. Därefter går fokus över till att närmre beskriva förutsättningarna för 
Norra Vägen och vad det är för fordonsrörelser, förutsättningar för oskyddade trafikanter samt 
trafiksäkerhet. Utifrån detta görs en djupdykning i givna omständigheter för kollektivtrafiken, nuvarande 
buss 401, längs Norra Vägen.  

Det nya BRT-stråket avser att gå längs Norra Vägen på samma sträcka som nuvarande busslinje 401 går i 
dagsläget. Denna nulägesbeskrivning fokuserar på sträckan mellan Kalmar C och Snurrom, då det är här 
infrastrukturåtgärder bedöms ge störst effekt och där det finns tillgängligt utrymme att skapa ett stråk med 
BRT-standard. Stråkets längd från Kalmar C till Snurrom är ca 6,2 km. BRT-linjen kommer att fortsätta norrut 
till Lindsdal, men här är möjligheterna att med hjälp av infrastrukturåtgärder öka bussens framkomlighet 
begränsade. Sträckan mellan Snurrom och Lindsdal, ca 3 km, behandlas därför mer översiktligt i rapporten.  

 
Figur 3: Översiktskarta av Kalmar inklusive stadsdelar och områden 

Norra Vägen har kommunal väghållare längs hela linje 401:s sträckning, och förutom en sträcka på ungefär 
1,3 km i höjd med E22 är vägen klassad som inom tättbebyggt område. Längs sträckan byter vägen karaktär 
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flertalet gånger. Sträckan mellan Kalmar C och Galggatan har mer av centrumkaraktär, med bebyggelse i 
täta kvarter nära gatan och olika handels- och industriverksamheter. Mellan Galggatan och Snurrom/Norra 
staden är bebyggelsen glesare och ligger mer avlägset från vägen, med få övergångsställen förutom i 
koppling till korsningarna. På sträckan mellan Snurrom och Lindsdal är vägen mer av landsvägskaraktär med 
högre hastighet och långa avstånd mellan korsningarna, förutom en sträcka på 400-600 meter söder om 
infarten till Lindsdal (Nils Holgerssons väg) där det ligger ett flertal enskilda direktinfarter till vägen. 

3.1 Befolkning 
I följande kapitel presenteras befolkningen och demografin längs med Norra Vägen. Samtliga data är 
tillhandahållen av Region Kalmar och avser år 2017.  

Kalmar län utgörs av 12 kommuner med en sammanlagd befolkning på cirka 245 000 invånare. Av de 12 
kommunerna är Kalmar kommun störst med knappt 70 000 invånare. Inom en 500 meter bred zon längs 
med Norra Vägen bor det över 15 000 människor, närmre en fjärdedel av Kalmar kommuns befolkning.  

Längs Norra Vägen varierar befolkningsmängden, där nattbefolkningen är som tätast i de södra och västra 
delarna av centrala Kalmar. Det är även en stor andel nattbefolkning i områdena kring Skälby, Funkabo och 
Berga. 

Dagbefolkningen är liten i de flesta områdena längs med Norra Vägen men ökar närmare de centrala 
delarna av Kalmar. I Figur 4 visas skillnaden mellan dag- och nattbefolkning längs Norra Vägen som ger en 
indikation på hur rörelsemönster i pendling ser ut. I samtliga områden norr om Norra Kyrkogården finns en 
negativ skillnad mellan dag- och nattbefolkning. I dessa zoner är det fler personer som reser ut än som reser 
in under dagtid. Längre söderut ser det annorlunda ur, där det är ett högt inflöde i zonerna kring Kalmar C 
och västerut. Detta visar att längs Norra Vägen är det ett stort inflöde av resenärer mot centrum under 
morgontrafiken och i motsatt riktning under eftermiddagen och kvällen.  

 

3.2 Exploatering 
Kalmar kommuns befolkning har under de senaste åren ökat, och kommunens målsättning är att den ska 
fortsätta växa. En stor del av den planerade exploateringen består i att utveckla tidigare industriområden till 

Figur 4: Skillnad mellan dagbefolkning och nattbefolkning 
kring Norra Vägen. (Kalmar kommun). Rutorna (500x500m) 
visar att det sker en utpendling från de mittersta delarna längs 
Norra Vägen, och en större inflöde av invånare i centrala 
Kalmar dagtid. 
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bostadsområden och på så vis få staden att växa genom förtätning. Flera av de tidigare industriområdena 
som planeras att utvecklas till fördel för bostäder och verksamheter ligger längs med Norra Vägen. 

I Kalmar kommuns översiktsplan från 2013 nämns en befolkningspotential på sträckan mellan Kvarnholmen 
i centrala Kalmar till Lindsdals centrum på minst 30 000 invånare. Detta stråk är ett av tre utpekade 
områden som ska utvecklas enligt översiktsplanen. 

I Figur 5 nedan presenteras schematiskt utplacerade exploateringsområden i olika delar av Kalmar. Som kan 
utläsas i kartan är många av de planerade exploateringarna planerade längs Norra Vägen. I Norra Staden, 
norr om Vimpeltorpet, planeras för nya verksamheter och närmre 2000 bostäder. För området Berga 
Centrum planeras närmre 800 bostäder och även i även i området Oxhagen norr om Erik Dahlbergsväg 
planeras det för flertalet nya bostäder genom omvandling av industriområde och förtätningar. 

 
Figur 5: Schematisk bild över framtida nya bostäder. Prognosår 2035. (Trafikledsplan för Kalmar stad, 2020) 

Med ny exploatering längs den utredda sträckan kommer resandeunderlaget att öka för kollektivtrafiken. 
Samtidigt kommer även antalet bilar att bli fler i områdena och hindra bussens framfart. Det är viktigt att 
planera så att bussens framkomlighet och attraktivitet inte försämras. 
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 Snurrom och Norra staden 
Längs de norra delarna av Norra Vägen, strax söder om E22, ligger området Norra staden. Detta pekas ut 
som en expansiv del av Kalmar, där det planeras för större bostads- och verksamhetsbyggande. Sedan 2016 
pågår exploatering av minst 600 bostäder och en förskola. Det har även beslutats att en bad- och 
friskvårdsanläggning ska anläggas i anslutning till denna bebyggelse. Anläggningen är tänkt att i framtiden 
ersätta den befintliga badanläggningen i centrum. 

Där Norra Vägen korsar E22 och blir Lindsdalsvägen finns trafikplats Kalmar Norra, och strax söder om det 
hållplats Snurrom. Nuvarande trafiklösning med två närliggande trafikplatser (dels Kalmar Norras påfart 
norrut mot E22 och dels Kalmar Norras avfart från E22 söderifrån som också är kombinerad med 
cirkulationsplatsen vid Snurrom) bedöms inte vara utvecklingsbar. En ny lösning behövs för att bättre knyta 
samman Norra Vägen med E22 och svara mot de behov på en välfungerande trafiklösning som den fortsatta 
utbyggnaden av Norra staden medför. Ett alternativ är att knyta samman av‐ och påfarterna på den östra 
sidan av E22 i en gemensam trafikplats och låta trafikplats Snurrom söder därom bli en renodlad kommunal 
trafikplats.  

På sikt skulle bytespunkten i Snurrom, som i dagsläget har sitt centrum i korsningen Norra 
Vägen/Värsnäsvägen, kunna utvecklas till att inkludera även en bytespunkt längs E22 för expressbusstrafik 
inom länet samt även den kommersiella trafiken vidare mot exempelvis Stockholm. Detta nämns mer i 
detalj under rubrik 3.4.1 nedan.  

Sammantaget bedöms Snurrom bli en central kollektivtrafikknutpunkt i Norra staden. Med en 
pendlarparkering i nära anslutning till hållplats öppnas goda möjligheter för ökat hållbart resande. 
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3.3 Målpunkter 
Längs med Norra Vägen är målpunkterna främst lokaliserade i de centrala delarna, söder om Erik Dahlbergs 
väg. I höjd med Berga finns ett flertal skolor och även Berga Centrum med vårdcentral och handelsplats. 
Längs Norra Vägens centrala delar är flera skolor lokaliserade. 

 
Figur 6: Stora målpunkter längs Norra Vägen. 

  



Sida 16/92

De 10 största arbetsgivarna med adress i Kalmar 2019 visas i tabellen nedan. Av de största företagen är tre 
placerade inom gångavstånd till hållplatser för linje 401. 

Tabell 1: De 10 största arbetsgivarna med adress i Kalmar 2019 (Largest Companies) 

Företag Företag Adress 
1 Mekka Traffic AB Ölandsleden 5 
2 Jacobi Carbons AB Slöjdaregatan 1 (*) 
3 Claesson & Anderzén AB CA Group Strömgatan 15 (*) 
4 KLS Ugglarps AB Södra vägen 60 
5 Norden Machinery AB Södra vägen 30 
6 Hagblomgruppen AB Torsåsgatan 9 
7 Firmify AB Slottsvägen 3d (*) 
8 Kalmar Kommunbolag AB 
9 Famax AB Torsåsgatan 5 
10 Royal Design Group Holding AB Svensknabbevägen 17 

(*) Finns närhet till hållplatser längs dagens linje 401. 

3.4 Resande i Kalmar 
I Kalmar är biltrafiken det dominerande transportslaget utanför stadskärnan och bilen används också till stor 
del till resor med kortare avstånd, som skulle kunna ersättas med gång och cykel. Kommunen vill vara en 
gångvänlig stad och prioritera fotgängare i sin planering. Cykling har ökat med 25 procent sedan 2010 i 
centrala Kalmar, men generellt minskar cyklingen bland unga. Från Kollektivtrafikbarometern 2019 för 
Kalmar Länstrafik har kundnöjdheten och resefrekvensen ökat för kollektivtrafiken de senaste åren, och 
andelen kollektivtrafikresor ligger stabilt. 

Tabell 2:  Färdmedelsfördelning i Kalmar kommun. (Kollektivtrafikbarometern 2019 för Kalmar länstrafik.) 

2017 2018 2019 

2% 3% 7% 

14% 15% 21% 

67% 62% 57% 

17% 15% 15% 

Övriga färdmedel 0% 5% 0% 

Kundnöjdhet 50% 57% 58% 

Resefrekvens 
(minst 1 resa/månad) 35% 37% 40% 

Regionalt resande 
Dagens kollektivtrafiknät i Kalmar består av tåg, stadsbuss och landsbygdsbuss. Kalmar centralstation utgör 
en knutpunkt för all kollektivtrafik där tåg och de flesta busslinjerna möts. Under första delen av 2020-talet 
uppskattas att antalet tågresor till Kalmar Centralstation uppgår till runt 2 miljoner per år. Kalmar 
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Centralstation är en säckstation som trafikeras av tåg på Kust till Kustbanan och Stångådalsbanan med tre 
regionala linjer; Göteborg, Malmö/Köpenhamn samt Linköping  

I dagsläget utreds möjligheter för en förtätad tågtrafik för Kalmars närorter längs Stångådalsbanan, där 
bland annat ett mötesspår/en station i Rockneby, norr om Lindsdal, ingår. En tågstation nära Lindsdal 
bedöms få övermäktig konkurrens av att även ha en tät och tillgänglig busstrafik så som en BRT-linje centralt 
i samhället. 

Region Kalmar län i dialog med Trafikverket och länets kommuner arbetar för att skapa förutsättningar för 
regional BRT längs E22. Projektet har som syfte att binda ihop kustkommunerna, gynna pendling och miljö 
samt i viss mån kompensera för bristen av järnvägsförbindelser. På sträckan planeras därför för ett BRT-
stråk, en högklassig busstrafiklösning. För att stråket ska få konkurrenskraftiga körtider föreslås både färre 
stopp och nya stationslägen som innebär mindre omvägar från den huvudsakliga sträckningen längs väg E22 
än idag. BRT-stationer föreslås i de fem kommunerna längs E22 i Kalmar län; Västervik, Oskarshamn, 
Mönsterås, Kalmar och Torsås. Stationernas lägen är till stor del beroende av ny- och ombyggnationer av 
E22 genom länet, vilket har olika tidsperspektiv för olika delsträckor. För Kalmars del har  Snurrom bedömts 
vara en lämplig plats för att utveckla en regional BRT-station, där nytta kan dras från en gemensam 
lokalisering tillsammans med BRT Norra Vägen, och på så vis skapa en kollektivtrafiknod. Projektets tidplan 
är i dagsläget oklar.  

 Interkommunalt resande 
Intill Kalmar Centralstation ligger bussterminalen. Dagens bussterminal har åtta hållplatslägen för påstigning 
och därutöver ytor för tidsreglering och uppställning av bussar. Bussterminalen trafikeras av sex linjer i 
stadstrafik, ett tiotal linjer i express- och landsbygdstrafik, ett par närtrafiklinjer samt kommersiell 
busstrafik. Under högtrafik har busstrafiken framkomlighetsproblem till och från Kalmar C. Många olika 
trafikslag ska samsas på en begränsad yta och den övriga fordonstrafiken är tät i området i anslutning till 
centralstationen, vilket leder till att bussarnas framkomlighet hindras. Utformningen av Kalmar 
Centralstation är inte optimal i dagsläget. Det saknas en tydlighet för hur gående ska röra sig över 
busstorget vilket leder till konflikter.  

Figur 7 nedan visar kollektivtrafiknätet i Kalmar stad. Busslinje 401 går längs samma sträckning som den 
tänkta BRT-linjen ska trafikera. Busslinje 401:s försättningar och egenskaper beskrivs närmre i kapitel 3.7 – 
Kollektivtrafik längs Norra Vägen. 
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Figur 7: Schematisk överblick av kollektivtrafiknätet i Kalmar tätort (Kalmar Länstrafik)  

3.5 Motorfordon 
Norra Vägen utgör en viktig del av huvudvägnätet i nordsydlig riktning i Kalmar, där den kopplar samman 
Lindsdal och väg E22 i norr med Kalmar C i söder. Vägen trafikeras av mellan 10 000 och 15 000 fordon per 
dygn och är en av de mest trafikerade vägarna i staden.  

Den skyltade hastigheten längs Norra Vägen växlar idag mellan 40 km/h och 70 km/h. De södra delarna som 
går genom områden med centrumkaraktär utgör ungefär en tredjedel av sträckan Kalmar C till Snurrom och 
har hastigheten 40 km/h. Ungefär halva sträckningen har skyltad hastighet 60-70 km/h. 
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Figur 8: Hastighetsgränser längs Norra Vägen, som här är indelad i tre olika karaktärsdrag: centrum, transport och 
landsväg (Nationell vägdatabas, 2020) 

 Fordonsflöde  
Trafikflödet längs Norra Vägen är högt i förhållande till den största delen av Kalmars vägnät. Framförallt 
förekommer höga trafikflöden söder om korsningen med Tyska vägen, med risk för köer under högtrafik 
som följd. Det saknas här busskörfält för att prioritera bussens framkomlighet.  

Norra Vägen är en viktig länk i dagens vägnät, men kan samtidigt upplevas som en barriär, främst för 
rörelser i öst-västlig färdriktning. Enligt hastighetsöversynen som Kalmar kommun har utfört utifrån ”Rätt 
fart i staden”, utpekades flera konfliktpunkter med låg kvalitet på sträckan, främst beroende på passager för 
oskyddade trafikanter som inte är hastighetssäkrade vid hastighetsbegränsning på 60 km/h. 
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Figur 9: Trafikflöden längs Norra Vägen och korsande vägar (Trafikledsplan för Kalmar stad, 2020). 

 Framkomlighet och kapacitet 
Google Maps kartjänst visar trafikens hastigheter på vägen vid en typisk dag vid önskad tidpunkt. Grönt 
innebär att inga förseningar för fordonstrafiken finns på platsen, orange innebär medelhög trafik och rött 
att förseningar finns. Ju mörkare den röda färgen är desto långsammare rör sig trafiken. Informationen för 
karttjänsten tas fram genom anonyma platsdata insamlad från telefoner som färdats längs sträckan. För 
Norra Vägen kan det utläsas att det på morgonen är reducerad hastighet i södergående riktning vid 
korsningarna med Tyska vägen, Djurängsvägen, Funkabovägen och cirkulationsplatsen vid Stallgärdsgatan. 
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Mellan hållplatsen Röda Grind och Kalmar C är det reducerad hastighet hela vägen, med än mer reducering 
mellan cirkulationsplatsen Skyttegatan/ Trädgårdsgatan och Erik Dahlbergs väg. 

 

Figur 10: Typisk trafik (samtliga trafikslag) norrut under eftermiddagens rusning kl. 16:30 och söderut under morgonens 
rusning kl. 07:50 på tisdagar (Google Maps). 

Vid rusningen på eftermiddagen ser bilden lite annorlunda ut med reducerade hastigheter i norrgående 
riktning  i området kring Snurrom, vid Berga Centrum och Funkabo samt mellan Ölandsleden och Norra 
Kyrkogården. Från Hållplatsen Röda Grind och söderut är det reducerad hastighet hela sträckan, och än mer 
reducerad från cirkulationsplatsen Skyttegatan/Trädgårdsgatan och Kalmar C. 

I den trafikledsplan som tagits fram för Kalmar kommun har kapaciteten på vägarna i Kalmar räknats fram i 
syfte att identifiera eventuella flaskhalsar. Sträckor där möjliga kapacitetsproblem, då dygnsflödet uppgår 
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till mer än 80 procent av kapaciteten, har identifierats längs Norra Vägen, främst i centrumområdet mellan 
cirkulationsplatsen vid Skyttegatan/Trädgårdsgatan och Kalmar C.  

I trafikledsplanen konstaterades även platsspecifika brister för fordonsnätet i Kalmar, där det framkom att 
det idag leds in mycket biltrafik till de centrala delarna i Kalmar. Stora och trafikintensiva gator i 
huvudvägnätet ansluter till Kvarnholmen och det är enkelt att färdas till och från stadskärnan med bil. De 
centrala trafiklederna är till stor del utformade för bilens framkomlighet. I översiktsplanen finns angivet att 
fordonsmängder och dess tempo behöver minska för att utveckla de centrala delarna. Det konstateras också 
att Norra Vägen är en viktig väg i huvudvägnätet som är högtrafikerad och där det kan uppstå 
framkomlighetsproblem under högtrafik, framförallt vid de signalreglerade plankorsningarna. 

 Parkering 
Totalt finns drygt 50 parkeringsmöjligheter längs med Norra Vägen. Samtliga av dessa är lokaliserade i de 
centrala delarna söder om Galggatan. Samtliga av platserna är korttidsparkering på under 3h, där en del av 
dem även är tidsbegränsade till utanför högtrafiktid. Utöver de tidsbegränsade parkeringarna finns 
parkeringsplatser för rörelsehindrade samt zoner avsedda för lastning och lossning.  
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Figur 11: Parkeringar längs Norra Vägen. 

3.6 Oskyddade trafikanter 
Norra Vägen är en viktig länk i Kalmars vägnät, men kan ge upphov till barriäreffekter, främst för rörelser i 
öst-västlig färdriktning och för oskyddade trafikanter. I en hastighetsöversyn som Kalmar kommun har 
utfört pekas flera konfliktpunkter av låg kvalitet ut på sträckan. Dessa är främst passager som saknar 
hastighetssäkring vid hastighetsbegränsning på 60 km/h.  

För cyklister utgör Norra Vägen en del av ett viktigt och tydligt huvudcykelvägnät med anslutning mot 
Lindsdal, bland annat som ett viktigt pendlarstråk till såväl Linnéuniversitetet som till centrum. 
Huvudcykelvägnätet längs Norra Vägen utgörs främst av gemensamma gång- och cykelbanor som är 
separerade från motortrafiken. Cykelbanan på Norra Vägens östra sida uppfyller bitvis inte rätt kvalitet 
enligt definitionen av ett huvudcykelvägnät. Cyklister och gående får på vissa sträckor samsas om smalare 
utrymmen, framförallt i de centrala delarna av Kalmar. Längs sträckan finns flera konfliktpunkter med låg 
kvalitet på sträckan, vilket är passager för oskyddade trafikanter som inte är hastighetssäkrade vid 
hastighetsbegränsning 60 km/h.  
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I Kalmar kommuns trafikledsplan fastställs det att gång- och cykelbanor bör vara separerade i stadskärnan i 
framtiden. Både gång- och cykelvägnätet ska vara sammanhängande och hålla hög kvalitet. 

3.7 Trafiksäkerhet 
Mellan år 2010 och 2018 har det i snitt skett ca 13 olyckor per år där motorfordon varit inblandade med 
andra motorfordon eller oskyddade trafikanter längs Norra Vägen. Majoriteten, dvs 87 procent, av de 
olyckor som motorfordon varit involverade i har varit av lindrig karaktär. Av de resterande olyckorna var 9 
procent av måttlig svårighetsgrad och 1 procent svår olycka. Totalt skedde tre dödsolyckor under perioden 
2010 till 2018 där samtliga avlidna var oskyddade trafikanter. Sett till olyckstypen längs Norra Vägen är 
merparten, 66 procent, av dem mellan två motorfordon, där upphinnandeolyckor är den vanligaste typen. 
För de oskyddade trafikanterna är det cyklister som oftast är i kontakt med motorfordon. För såväl cyklister 
som fotgängare är det vid korsningspunkter, såsom övergångsställen, som olyckor med motorfordon sker. 

 

Frekventa olycksplatser 
Längs den analyserade sträckningen finns det några särskilda punkter där det har skett en 
högre grad av olyckor än vid andra.  

Esplanaden/Norra Vägen: Vid denna korsning har det skett tre olika typer av måttliga 
olyckor, där personbil har varit i kollision med fotgängare vid övergångsställe, en cyklist samt 
en avsvängande personbil.  

Galggatan/Gröndalsvägen/Norra Vägen: Här har flertalet lindriga olyckor mellan olika 
personbilar skett över tid med både upphinnande, mötande och korsande olyckstyper. För 
oskyddade trafikanter har här skett en måttlig cykelolycka i kontakt med personbil samt en 
lindrig olycka där två fotgängare blivit påkörda av en personbil. En av dödsolyckorna längs 
Norra Vägen skedde i denna korsning, då en fotgängare blev påkörd av en personbil. 

Stallgärdsgatan/Norra Vägen: Vid denna cirkulationsplats har det varit ett antal lindriga 
olyckor samt en måttlig olycka mellan olika motorfordon, där merparten har varit 
upphinnandeolyckor. Vid övergångsställena åt samtliga riktningar har det varit olyckor 
involverat motorfordon och oskyddade trafikanter. Inga av dessa har dock varit av mer än 
lindrig karaktär. 

Slöjdaregatan/Funkabovägen/Norra Vägen: Majoriteten av olyckorna vid denna korsning är 
upphinnandeolyckor mellan motorfordon. Det är även 3 olyckor mellan cykel/moped och 
motorfordon, där en är en dödsolycka. 

Tyska vägen/Norrlidsvägen/Norra Vägen: Främst olyckor mellan motorfordon av typer som 
tidigare nämnts. Flertalet lindriga cykelolyckor har skett vid korsningen, samt en måttlig 
olycka med en buss.  
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Figur 12: Sammanställning över olyckor längs Norra Vägen. 
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3.8 Kollektivtrafik längs Norra Vägen 
Norra Vägen utgör tillsammans med Erik Dahlbergs väg de viktigaste stråken för kollektivtrafiken i Kalmar, 
där flertalet av linjerna i stadstrafik trafikerar. Under 2018 gjordes det drygt 3 800 000 bussresor i Kalmar 
kommun där närmre 30 procent av bussresorna i kommunen startade på Kalmar C. Av de bussresenärer 
som startade på Kalmar C reste ca 70 procent vidare till någon av hållplatserna längs Norra Vägen. Om man 
bortser från Kalmar C genererar hållplatserna längs Norra Vägen ca 22 procent av kommunens totala 
kollektivtrafikresor med buss. 

 Turtäthet och kapacitet 
Längs Norra Vägen går idag busslinje 401 mellan Länssjukhuset och Läckeby Centrum, vilken passerar 
Kalmar C. Inte alla avgångar trafikerar hela sträckan, en större del av bussarna går endast mellan Kalmar C 
och Lindsdal Norra. På denna sträcka går bussen minst var 10:e minut mellan klockan 06-18. I högtrafik 
avgår bussen var 5:e minut. Detta gäller klockan 07:00 – 09:30 med avgång från Lindsdal C mot Kalmar samt 
mellan klockan 14:30-16:45 med avgång från Kalmar C mot Lindsdal C. Bussen upplevs vara väl använd och 
kapaciteten är ofta fullt utnyttjad. Vid tre tidpunkter i morgontrafik under skoldagar sätts en snabbuss in på 
sträckan Lindsdal C – Kalmar C. Denna buss går direkt mellan Lindsdal S och hållplats Chokladfabriken.  

 

Figur 13 Antalet avgångar under trafikdygnet på vardagar i respektive riktning för dagens linje 401 

Dagens kompletta linjesträckning av linje 401 visas i figur 14. Då denna utredning fokuserar på Norra Vägen 
kommer fokus att ligga på hållplatserna från och med Kalmar C och vidare norrut.  
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Figur 14 Nuvarande linjesträckning för linje 401 med hållplatser. 
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I Tabell 3 nedan visas kapaciteten för busslinje 401 beroende på turtätheten och beläggningsgraden. Den 
totala kapaciteten under en vardag är högst i riktning Lindsdal – Kalmar C. Här kan 6204 personer färdas i 
sydlig riktning under dygnet om man ser till det praktiska kapacitetstaket, vilket är 75 procent av det 
möjliga.  Under rusningstid med 5-minuterstrafik är den praktiska kapaciteten 564 personer per timme. 
Sifforna minskar om samtliga passagerare ska sitta ned. 

Tabell 3: Kapacitet för busslinje 401 beroende på turtäthet och beläggningsgrad. 

  Antal passagerare per timme vid olika utbud 

 Trafik Avgångar 
Sittplatskapacitet  

31 sittplatser 

Praktiskt  
kapacitetstak  
31 sittplatser 

+ 
16 ståplatser 

Möjligt  
kapacitetstak  
31 sittplatser 

+ 
31 ståplatser 

5 min 12 per timme 372 564 744 

10 min 6 per timme 186 282 372 

20 min 3 per timme 93 141 186 

   Antal passagerare per dag med nuvarande tidtabell 

Kalmar C – Lindsdal 108 per dag 3348 5076 6696 

Lindsdal – Kalmar C 132 per dag 4092 6204 8184 

 

Längs Norra Vägen går även regionbusslinje 160 mellan Kalmar C och Snurrom, vilken sedan fortsätter till 
Mönsterås, Oskarshamn och Västervik. Linje 160 stannar på samma hållplatser som linje 401 mellan Kalmar 
C och Snurrom men endast för avstigande i riktning mot Kalmar C och endast för påstigande i riktning mot 
Västervik. Detta innebär att linjen inte konkurrerar om resenärerna med linje 401, däremot konkurrerar 
linjerna om hållplatsytan och framkomligheten längs sträckan. Utbudet för linje 160 är dock endast 30-
minuterstrafik större delen av dagen. På sträckan mellan Kalmar C och Erik Dahlbergs gata passerar totalt 8 
busslinjer; 101, 105, 160, 161, 401, 402, 404 och 405. På sträckan ligger hållplatsen Malmen som, näst efter 
Kalmar C, är kommunens mest utnyttjade hållplats med målpunkter så som Komvux, gymnasieskolor, 
äventyrsbadet i Kalmar, restauranger och ett flertal stora arbetsplatser. 
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Figur 15: Linjer som trafikerar hållplatser längs Norra Vägen utöver linje 401 samt antal påstigande år 2018. 

 Påstigande 
Av de 11 hållplatserna mellan Kalmar C och Snurrom är Kalmar C den stora knutpunkten som samtliga åtta 
stadsbusslinjer i Kalmar trafikerar. Det är i centrala Kalmar det största antalet påstigande sker. 

 Upptagningsområde 
Med ett upptagningsområde kring respektive hållplats på 500 meter, vilket motsvarar en gångtid på strax 
över 6 minuter, når linje 401 stora delar av centrala Kalmar och all bebyggelse längs med Norra Vägen, vilket 
visas i Figur 16. Det sker flera överlappningar av upptagningsområden längs linje 401. Det genomsnittliga 
hållplatsavståndet 675 meter. Vid hållplatserna Tullslätten och Funkabo är avståendet till närliggande 
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hållplatser under 500 meter. Mellan Funkabo och Berga Centrum i norrgående riktning är det endast 265 
meter mellan hållplatserna. 

Norr om Skogsrået är antalet påstigande per hållplats betydligt lägre än de på sträckan mellan Skogsrået och 
Kalmar C. Även avståndet mellan hållplatserna är längre norr om Skogsrået. 

 
Figur 16: Befintliga busshållplatser med upptagningsområde om 500 m, vilket motsvarar cirka 6 minuters promenad. 
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 Bussens medelhastighet 
Medelhastigheterna är som lägst i de mest centrala delarna av Kalmar, mellan hållplatserna Malmen, 
Tullslätten och Kalmar C. 

Tabell 4: Gångavstånd samt bussens medelhastighet mellan hållplatser. 

 
Hållplats 

Avstånd mellan hållplatser 
(m) 

Medelhast (km/h) 

 Norrg. Söderg. Medel Norrg. Söderg. 
Kalmar C      
 400 400 400 18 17 
Tullslätten      
 355 540 440 23 15 
Malmen      
 630 440 535 26 36 
Chokladfabriken      
 505 545 525 29 27 
Röda Grind      
 875 710 795 34 51 
Skälbyallén      
 565 580 575 37 34 
Funkabo      
 265 450 360 36 22 
Berga Centrum      
 650 455 555 29 53 
Skogsrået      
 955 1060 1010 52 38 
Vimpeltorpet      
 700 640 670 53 58 
Snurrom      
 1330 1320 1325 48 51 
Västerslät      
 625 615 620 34 38 
Lindsdal Södra      

 

Utifrån kördata som samlades in under slutet av januari tog en enkel resa under rusningstrafik ca 17 
minuter. Enligt tidtabell är den planerade restiden 16 minuter i båda riktningar. Den genomsnittliga 
förseningen för linje 401 visas i Tabell 5 nedan. 

Tabell 5: Genomsnittlig försening för busslinje 401 vid mättillfälle, samt genomsnittliga stopptider uppdelat på stopp vid 
hållplats och korsningar när bussen står stilla. 

 

Uppmätt restid Uppmätt restid jämfört med 
planerad restid 

Uppmätta stopptider 

 Hållplats Korsning 

 mm:ss.s mm:ss.s % mm:ss.s mm:ss.s 

Kalmar C - Lindsdal S 16:46.0 +00:46.0 +4.8% 00:24.0 00:14.0 

Lindsdal S - Kalmar C 17:08.0 +01:08:0 +7.1% 00:29.0 00:14.5 

 

Längs Norra Vägen mellan Kalmar C och Lindsdal S är det 38 stycken element som kan få bussen att stanna. 
Dessa är relativt jämnt fördelade mellan busshållplatser, korsningar och övergångsställen. Av korsningarna 
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är fyra stycken cirkulationsplatser. Bland de signalreglerade korsningarna är de tillhörande 
övergångsställena ej medräknade. 

 

Figur 17: Fördelning av element (övergångsställen, hållplatser och korsningar) som stannar bussen på linje 401. 

Under en tur står bussen stilla drygt en fjärdedel av tiden, där majoriteten av denna tid är vid 
hållplatslägena. En mindre andel är väntande i korsningar längs sträckan. Den minsta andelen är 
övergångsställen, där bussen inte behöver vänta några längre tider. 

I genomsnitt är ett stopp vid en hållplats 27 sekunder långt. Om bussarna behöver stanna vid en korsning 
gör de detta i snitt 14 sekunder. Det ska tilläggas att chaufförerna många gånger planerar sin körning väl, 
och saktar ned i god tid om exempelvis nästa signal är röd. Denna indirekta fördröjning är inte medräknad i 
statistiken.  

 

Figur 18: Restidsandel för busslinje 401. 
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 Fordon 
För Kalmars stadsbussar används en 12 meter lång buss med plats för 31 sittande och 31 stående 
passagerare. Bussarna har tre dörrar. 

 
Figur 19: Bussarna som trafikerar den aktuella sträckan (linje 401) idag. 

 Biljettsystem 
Påstigning på bussarna sker i främre dörrarna (förutom för barnvagn och rullstol i bakre) där föraren säljer 
biljetter med kontokort eller reskassa och där automater som viserar biljetter köpta med app eller 
reseperiod/periodkort görs. Det är också möjligt att lösa periodbiljett och ladda reskassa av föraren ombord. 

Under år 2020 planeras att Kalmar Länstrafik får ett nytt biljettsystem där all ombordförsäljning förutom 
enkelbiljetter med bankkort görs. Övriga biljetter kommer då finnas i Kalmar Länstrafiks app och en 
webportal öppnas för biljettköp där.  

 Resvanor 
På en resvaneundersökning som utfördes på buss 401 den 30 januari 2020 var de svarande främst 
studerande (43 procent) och arbetande (40 procent). Andelen pensionärer var 12 procent. I figuren nedan 
presenteras hur resenärerna tog sig till och från busshållplatserna, hur de betalade, viktiga faktorer för 
resan samt vad syftet med bussresan var. 
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Figur 20: Resvanor för resenärer på buss 401. 
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3.9 Lindsdal 
Utöver den sträcka som utreds i detalj mellan Kalmar C och Snurrom, ges i denna del en översikt av nuläget i 
Lindsdal som idag trafikeras av linje 401. Området ligger cirka 9 km norr om centrala Kalmar och består i 
huvudsak av bostäder och har en befolkning som uppgår till knappt 6000 invånare. I Lindsdal centrum finns 
även service såsom livsmedelsaffär, apotek och bibliotek. Enligt Kalmar kommuns översiktsplan planeras 
nya och varierande typer av bostäder i centrala Lindsdal.  

Linje 401 går idag genom Lindsdal och stannar vid sex hållplatser i norrgående riktning och sju i 
södergående. Mellan Snurrom och Lindsdal ligger även hållplats Västerslät. Linje 401 är den enda linje som 
tillgodoser Lindsdal med kollektivtrafik.  

Tabell 6: Hållplatser i Lindsdal med antal påstigande per år (2018). 

Hållplats Antal påstigande per år 
Lindsdal Centrum 60268 
Garvarevägen 30870 
Lindeberga  29900 
Lindsdal Norra  23028 
Krukmakarevägen* 11109 
Storklas 9225 
Lindsdal Södra  9085 
Västerslät 4465 

*endast i södergående riktning 

Det pågår i dagsläget ett arbete att slå ihop hållplats Garvarevägen med Krukmakarevägen samt att 
Garvarevägens hållplatslägen förläggs mittemot varandra. 
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Figur 21: Befintliga busshållplatser i Lindsdal med upptagningsområde om 500 m, vilket motsvarar cirka 6 minuters 
promenad. 

Busslinje 401 går genom Lindsdal längs Kalmarvägen. Kalmarvägen är en gata av lokal karaktär med ett 
körfält i varje riktning utan sammanhängande GC-vägar som löper längs med den. Gatan är i de flesta 
sektioner 7 meter bred. Många bostäder ligger nära Kalmarvägen, vilket betyder att det effektiva 
gaturummet som kan nyttjas för att eventuellt bredda vägen är begränsat. Många fastigheter har 
direktutfarter mot vägen. Längs Kalmarvägen finns framförallt fickhållplatser, förutom hållplatserna Lindsdal 
C och Lindeberga.   
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4 Mål för lösningar 
I följande kapitel presenteras de mål som är relevanta för en BRT längs Norra Vägen. Inledningsvis 
presenteras mer övergripande mål; Transportpolitiska och från Kollektivtrafikstrategi 2050, vilket övergår till 
Översiktsplanen för Kalmar och avslutas med de definierade målen från workshopen som hölls med 
tjänstepersoner.  

4.1 Transportpolitiska målen 
Sveriges transportpolitiska mål är en utgångspunkt för samtliga av statens åtgärder inom transportområdet, 
och fungerar också som stöd för regional och kommunal planering. Det övergripande målet är att säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i 
hela Sverige. Målet ska nås genom att tillgängligheten säkerställs samtidigt som hänsyn tas till 
trafiksäkerhet, hälsa och miljö. Utöver det övergripande målet finns funktionsmål och hänsynsmål med ett 
antal preciseringar.  

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, användning och funktion ska medverka till att 
skapa en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet, bidra till utvecklingskraft i hela 
landet samt vara jämställt.  

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, användning och funktion ska anpassas till att 
ingen dödas eller skadas allvarligt, samt att miljökvalitetsmålen och ökad hälsa uppnås 
(Näringsdepartementet, 2008).  

4.2 Kollektivtrafikstrategi 2050 
Kalmar Landsting tog år 2016-2017 fram Kollektivtrafikstrategi 2050 för att på ett långsiktigt sätt planera 
kollektivtrafiken och på så sätt stärka regionen med omnejd.  

Dokumentet tar avstamp i OECD:s bedömning att Småland-Blekinge-regionen har en transportinfrastruktur 
med sämre kopplingar till den europeiska marknad jämfört med andra delar av centrala och södra Sverige. 
För att stärka den regionala marknaden pekas transportmöjligheter ut som en nyckelfaktor. Här nämns 
kollektivtrafiken som en tillväxtfaktor och som viktig för alla delar av samhället.  

I Kollektivtrafikstrategin tas olika restidsmål upp till de tre svenska storstadsområdena från Kalmar, 
Oskarshamn och Västervik. Resmöjligheterna ska enligt strategin ha en högre andel direktresor och ha ett 
tätare utbud. Kollektivtrafiken ska utgöra strukturen som regionens samhällsbyggande. Strategin tar även 
upp interregionala restidsmål för de tre orterna till städer i regionen. Här förutsätts upprustningar av bland 
annat de olika järnvägar som finns i sydöstra Sverige.  

Ett exempel från strategin i att utveckla kollektivtrafiken i regionen är att göra Kalmar till en nod för olika 
kollektivtrafikslag. Denna nod erbjuder intermodala byten mellan trafik på lokal, regional, nationell och 
internationell skala. Att fortsätta utveckla stadstrafiken ses som en möjlighet för att förbättra även den 
regionala trafiken.  

4.3 Översiktsplan Kalmar 
I gällande översiktsplan från 2013 går att läsa följande till utredningen relevanta ställningstaganden: 

- Verka för att kollektivtrafiken är effektiv och passar majoriteten av de som arbets- eller 
studiependlar tidsmässigt. Mottot är ”tänk spår, kör buss”.  

- Verka för mindre än en timmes restid med kollektivtrafik till och från Oskarshamn. 
Enligt översiktsplanen ska nya bostäder byggas där det finns god kollektivtrafik. Här lyfts centrala Lindsdal 
fram som ett exempel. Bostäderna ska vara av blandad karaktär och kunna tjäna allt från familjer till äldre. 
Norra Vägen är ett av tre utpekade stråk som ska utvecklas. Vägen beskrivs som en barriär med bullrig miljö, 
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men skulle enligt översiktsplanen kunna omvandlas till en ”pulsåder i attraktiv stadsmiljö” med mål om att 
skapa ett ”attraktivt, tilltalande och inbjudande stadsrum med ett livligt stadsliv”.  

Enligt översiktsplanen är det viktigt med en effektiv och strukturbildande kollektivtrafiken längs stråket, 
kanske till och med en spårvagnslösning. Eftersom kollektivtrafiken i stråket redan är drabbad av låga 
hastigheter, trängsel och bristande prioritering är det vid stor vikt att den framtida kollektivtrafiken längs 
stråket inte får just detta.  

Den gällande översiktsplanen för Kalmar kommun antogs år 2013. Sedan dess har befolkningsökningen varit 
större än prognostiserat vilket innebär en positiv utveckling för kommunen och en stark framtidstro. Under 
hösten 2018 beslutades att en ny översiktsplan för kommunen ska tas fram, med ledord livskvalitet. 
Antagande av den nya översiktsplanen planeras att ske vintern 2021.  

4.4 Workshop 
På den workshop som hölls med tjänstepersoner involverade i projektet definierades olika målbilder för 
BRT-lösningen och för dess påverkan på staden. Ambitionerna är höga och målbilderna innebär 
övergripande att för det nya systemet eftersträvas att ”våga fullt ut” samt att uppnå en enighet bland alla 
inblandade. Detta kräver en god förankring mellan kommun, tjänstepersoner, politiker, regionen, näringsliv 
och invånarna.  

I målbilden finns det en tydlig koncensus bland involverade tjänstepersoner om att höja statusen för 
kollektivtrafiken längs Norra Vägen, göra den attraktivare samt att öka kapaciteten. Detta ska framgå dels 
genom att visa det i stadens utformning, kollektivtrafikens infrastruktur, hur trafiken styrs, valet av fordon 
och stödsystem samt hur BRT-linjen trafikeras. Detta betyder att stadens fysiska utformning anpassas så att 
bussen prioriteras framför bilen på så väl sträckor som i korsningspunkter till exempel med egna 
kollektivtrafikskörfält och prioritet i signalreglering. Målbilden innefattar också att skapa en enkel, smidig 
och tillgänglig BRT-linje som är attraktiv för alla. Detta innebär bland annat fokus på god komfort utan 
inbromsningar, effektiva bytespunkter med tydlig koppling till större noder, ett enkelt biljettsystem och 
stärkt kapacitet när Kalmar växer. Den nya BRT-linjen ska vara modern med en fordonspark som har en 
tydlig identitet och som knyter ihop staden genom att signalera om hållbarhet och utveckling.  

Utöver måldefinitionen fastställdes under workshopen med tjänstepersonerna även mer specifika 
ambitioner för BRT-lösningen, vilka var följande: 

Tabell 7: Mål och ambitioner satta vid workshop. 

Stadens utformning 

Samplanering Anser att planering av BRT och bebyggelse är integrerat och att det finns 
tydliga strategier för hur dessa planeras för att gynna varandra. 

Genhet Anser att avståndet mellan respektive ändhållplats är lika långt som 
fågelvägen 

Tvära kurvor Anser att framtida BRT-stråk inte bör ha någon tvär kurva 

 
Kollektivtrafikens infrastruktur 

Andel busskörfält Ca 90% av stråket bör kunna ha busskörfält 
Placering av körfält i 

sidled 
Ca 90 % av stråket bör bestå av bussgata, mittförlagda körfält eller körfält 
som är samlade vid sidan om övriga körfält. 

Markering av busskörfält Busskörfälten bör ha en visuell markering med särskild färg och heldragen 
linje 

Fri körbana 

Stråket bör endast ha signalreglerade övergångsställen. Längs sträckan finns 
det 2-5 hållplatslägen som inte trafikeras av BRT-linjen. Det finns inga 
kantstensparkeringar längs bussens körväg. 
Bussarna längs BRT-stråket har signalprioritering, och detekteringen sker 
med GPS-positionering. Samtliga korsningar har en detektering 
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motsvarande längden på framförvarande signals gångfasttid, så att det 
under den sträckan inte ska finnas hinder som gör att bussen behöver 
retardera. 

 
Trafikstyrning 

Annan användning av 
körfältet 

Blåljusfordon kan nyttja busskörfältet. 
Cyklar och taxi tillåts inte i busskörfältet.  
Sammantaget finns en direktin-/utfart till busskörfältet.  

Svängande trafik som 
korsar bussens körväg 

Det bör finnas max 15 korsningar med vänstersvängande trafik då 
busskörfältet är mittförlagt, alternativt med högersvängande trafik när 
bussen kör i körbanekant. 

Hållplatsavstånd Ca 90 % av hållplatsavstånden är minst 500 meter 

Rak inkörning Inga av avhållplatslägena är fickhållplatser, och samtliga har 
perrongutvidgning. 

Jämnt insteg 

Den vertikala skillnaden mellan plattform och bussgolv är maximalt 5 cm 
innan eventuell nigning 

Det finns ett system för avhjälpning av horisontellt avstånd vid insteg 

Utrustning på hållplatser Samtliga hållplatslägen har väderskydd, sittplats och belysning 

Cykelparkering Samtliga hållplatslägen har cykelparkering 
Information vid 

hållplatser Samtliga hållplatslägen har realtidsinformation 

Identitet 

Linjen har ett särskilt namn 
Alla fordon har en enhetlig design som särskiljer sig från bussar som inte 
tillhör en BRT-linje 
Alla hållplatser har en enhetlig design som särskiljer sig från hållplatser som 
inte ingår i BRT-lösningen 

 
Fordon och stödsystem 

Passagerarflöde 
Påstigning är möjlig i alla dörrar 

Dörrpositionerna är markerade på alla plattformar 

Information i fordon Realtidsinformation om flera hållplatser framåt samt bytesmöjligheter 

Regularitetskörning IT-system som säkerställer jämna intervall och rättidighet 

Biljettsystem Endast förköp, men validering sker ombord. Validatorer placerade långt in i 
bussen. 

 
Trafikering 

Turtäthet dagtid max 10 minuter mellan avgångar på vardagar 6-18 
Turtäthet kvällar och 

helger Max 20 minuter mellan avgångar på kvällar och helger (fram till kl. 23) 

Öppettider Linjen är öppen 5-24 alla dagar 
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5 Förslag på utformning 
I följande kapitel redovisas det övergripande förslag på utformning som utredningen föreslår. Kapitlen 
inleds med information och fakta om det aktuella avsnittet, vilket följs av diskussion om hur informationen 
stämmer överens med nuläget, och avslutas med utformningsförslaget. 

5.1 Trafikeringssträcka 

 

BRT-linjens sträckning och generella principutformning har av Kalmar kommuns tjänstepersoner föreslagits i 
olika former. Det finns flera förslag på ändhållplatser: Kalmar C, Kvarnholmen eller Länssjukhuset i söder 
respektive Snurrom, Lindsdal S, Lindsdal C eller Lindsdal Norra i den norra delen. Huruvida den nya BRT-
linjen ska vara ett komplement till linje 401, det vill säga att linje 401 fortsätter att köra sin nuvarande 
sträcka med tiominuterstrafik och att BRT blir ett komplement som endast trafikerar ett fåtal hållplatser 
med tiominuterstrafik, eller om BRT-linjen helt ska ersätta linje 401, har det funnits olika uppfattningar om 
bland tjänstepersoner på kommunen och regionen.  

Linjesträckningen enligt BRT-guidelines ska binda ihop viktiga målpunkter. Det är en stor fördel om 
linjen kan försörja tunga målpunkter och/eller bytespunkter i båda ändar som ger ett dubbelriktat 
resande. Linjen bör även fånga upp andra viktiga målpunkter på vägen, som arbetsplatser, skolor, 
service och bostäder, för att få ett högt och jämnt resande. 

Linjesträckningen för BRT ska också vara gen, mjuk och ge fordonen företrädesrätt framför annan 
trafik. Det är en väsentlig förutsättning för hög åkkomfort och effektiv färd med kort restid, god 
punktlighet och regularitet samt effektivt utnyttjade fordon. BRT-linjer bör precis som spårtrafik 
dras i relativt raka korridorer, i denna rapport definierat som BRT-stråk. Detta ska gå genom 
målpunkterna, det vill säga genom bebyggelsen och inte vid sidan av. En god linjesträckning för BRT 
kräver därför ofta egna bussgator och genvägar och att man undviker vissa biltrafikleder. De senare 
kan ibland fungera, men går oftast för långt från bebyggelsen. 

FAKTA LINJESTRÄCKNING 



 

 
 

Sida 41/92 

 

 
Figur 22: Befintlig linje 401 och övervägda ändhållplatser för BRT-linje. 

Nedan följer en sammanställning av de olika alternativen för trafikeringssträcka och dess för- och nackdelar. 
I Tabell 8 beskrivs för- och nackdelar för fyra olika åtgärdsförslag med olika linjeprioriteringar och generella 
principutformningar, i Tabell 9 diskuteras för- och nackdelar med val av olika ändhållplatser. 
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Tabell 8: Linjedragning och generella principutformningar för olika förslag på åtgärdsförslag 

Tabell 9: Alternativa val av ändhållplatser för BRT-linje. 

 

 Åtgärdsförslag Beskrivning För- och nackdelar med åtgärdsförslaget Gå 
vidare 

1 
Linje 401 trafikerar 
parallellt i 
busskörfält 

Linje 401 fortsätter att trafikera 
Länssjukhuset till Läckeby C, men  någon 
hållplats plockas bort. Parallellt med 
linje 401 trafikerar den nya BRT-linjen 
men stannar endast vid 5-7 hållplatser. 
Buss 401 får köra i samma busskörfält 
som BRT-linjen. 

+ Fortsatta bra resmöjligheter för boende i Lindsdal och Läckeby. 
+ Snabb resa för de resenärer som önskar åka mellan BRT- 
  hållplatser. 
- Många resenärer kommer inte nyttja BRT-linjen då restidskvoten  
  att gå till en BRT-hållplats inte vägs upp mot att åka med linje 401 
- Stor investeringskostnad som endast gynnar få. 
- BRT riskerar att hamna bakom buss 401 och inte ha möjlighet att  
  köra om.  

Nej 

2 Linje 401 trafikerar 
parallellt i bilkörfält 

Linje 401 fortsätter att trafikera 
Länssjukhuset till Läckeby C men där 
plockas någon hållplats bort. Parallellt 
med linje 401 trafikerar den nya BRT-
linjen men stannar endast vid 5-7 
hållplatser. Buss 401 får inte köra i BRT-
körfält. 

+ Fortsatta bra resmöjligheter för boende i Lindsdal och Läckeby. 
+ Snabb resa för de resenärer som önskar åka mellan BRT-  
  hållplatser. 
- Många resenärer kommer inte nyttja BRT-linjen då restidskvoten  
 att gå till en BRT-hållplats inte vägs upp mot att åka med linje 401. 
- Stor investeringskostnad som endast gynnar få. 
- Kan skapa större framkomlighetsproblem för fordonstrafiken. 
- Kräver större markintrång då det krävs parallella busshållplatser. 

Nej 

3 
Linje 401 läggs ner 
och BRT ersätter 
delar av linje 401. 

Buss 401 läggs ner och BRT trafikerar i 
stort sett samma hållplatser som förut 
(ett fåtal tas bort). Utbudet för BRT är 5-
10 minuterstrafik mellan Kalmar C och 
Snurrom. Från Snurrom fortsätter vissa 
av bussarna/turerna till 
Lindsdal/Läckeby. 

+ Direktresor för resenärer mellan Lindsdal/Läckeby och centrala  
   Kalmar. 
+ Investeringskostnader som gynnar många. 
- Krävs mer infrastrukturåtgärder för anpassning av längre fordon. 

Ja 

4 

Linje 401 läggs ner 
och BRT trafikerar 
Kalmar C- Snurrom. 
Bytesmöjligheter vid 
Snurrom för buss till 
Lindsdal och 
Läckeby. 

Buss 401 läggs ner och BRT trafikerar i 
stort sett samma hållplatser som förut 
(ca 3 tas bort) och sträckan mellan 
Kalmar C och Snurrom. Utbudet på BRT 
är 5-10-minuterstrafik. Från Snurrom 
finns bytesmöjligheter för buss till 
Lindsdal och Läckeby. 

+ Tydligt BRT-koncept på sträckan Kalmar C – Snurrom med enkel 
    tidtabell. 
+ Effektiva omlopp och anpassning till kapacitetsbehov. 
- Resenärer från Lindsdal och Läckeby får ett extra byte vid  
   Snurrom vid resa mot Kalmar C. 

Nej 
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 Alternativa 
ändhållplatser Beskrivning För- och nackdelar med åtgärdsförslaget Gå 

vidare  

A Kvarnholmen BRT har ändhållplats på 
Kvarnholmen 

+ Når fler målpunkter för äldre del av befolkningen 
- Inte hållplats för arbetspendling 
- Kvarnholmens karaktär med äldre stadsbebyggelse 
- Begränsad yta för bussarna att vända 
- Byggs in en barriär i gaturummet 
- Skapar otydliga tidtabeller 

Nej 

B Länssjukhuset BRT har ändhållplats på 
Länssjukhuset 

+ Når fler målpunkter där sjukhuset är en stor arbetsplats 
- Skapar otydliga tidtabeller 
- Krävs stora infrastruktursatsningar för att skapa förutsättningar för BRT söder  
   om Kalmar C 

Nej 

C Kalmar C BRT har ändhållplats på  
Kalmar C 

+ Stor målpunkt för pendlare. 
+ Tydligt BRT-koncept med enkel tidtabell. 
- Missar en del målpunkter som busslinje 401 passerar idag. 

Ja 

D Snurrom BRT har ändhållplats vid 
Snurrom 

+ Går att göra som en första etapp och anpassa för förlängning vid senare skede 
+ Stor potential att skapa ett stråk med BRT-standard för BRT-linjens hela sträckning 
+ Lägre anläggningskostnad i jämförelse med ändhållplats längre norrut 
+ Ny exploatering i närheten av hållplatsläget  
- Stor risk att tappa kollektivtrafikresenärer i Lindsdal och Läckeby, då resandet för dem innebär ett 
extra byte 

Nej 

E Lindsdal S BRT har ändhållplats vid 
Lindsdal S 

+ Inkluderar delar av Lindsdal 
+ Tätortstrafik undviks i de centrala delarna av Lindsdal 
- Upptagningsområdet täcker endast en mindre del av Lindsdals befolkning 
- Låg sannolikhet att resenärer cyklar från Lindsdal C eller N för att ta buss från  
   Lindsdal S om även bussarna går var 10e minut. Se tabell Tabell 19  

Nej 

F Lindsdal C/N BRT har ändhållplats vid 
Lindsdal C alternativt N 

+ Inkluderar hela Lindsdal 
+ Fortsatta bra resmöjligheter för boende i Lindsdal utan byte 
- Krävs stora infrastruktursatsningar för att uppnå BRT-standard genom Lindsdal  

Ja 
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5.2 Hållplatser 

Ambitionen hos tjänstepersonerna på kommunen är att ca 90 procent av hållplatsavstånden är minst 500 
meter, vilket mellan de 11 hållplatserna mellan Kalmar C och Snurrom innebär att inte mer än en sträcka bör 
vara kortare än 500 meter. 

Endast ett avstånd är kortare än 400 meter, mellan Funkabo och Berga Centrum. Mellan Kalmar C och 
Tullslätten, samt mellan Tullslätten och Malmen, de två mest centrala hållplatserna, är avstånden kortare än 
500 meter. 

En minskning av antalet hållplatser skulle förbättra linjens medelhastighet, och för att nå ambitionen om att 
endast ett avstånd mellan hållplatserna ska vara kortare än 500 meter bör åtgärder göras så att avstånden 
mellan två hållplatser ökar. Förslag på hållplatser som tas bort är Funkabo och Tullslätten. Funkabo ligger 
nära sina hållplatser både söderut och norröver, och det är inte en viktig bytespunkt till andra bussar. 
Tullslätten har kort avstånd till närliggande hållplatser både söder och norr om hållplatsen, och även om det 
är den tredje största hållplatsen bedöms avståndet till de närliggande vara så pass kort att passagerare 
kommer förflyttas till dessa. 

Andra åtgärder som föreslås är att hållplatsen Snurrom flyttas till norr om cirkulationsplatsen vid 
Värsnäsvägen för att upptagningsområdet också ska inrymma det nya exploateringsområdet, samt att 
hållplatsen blir en möjlig knutpunkt för byten till bussar österut och en regional BRT. Ett antal hållplatslägen 
förflyttas en kortare sträcka för att antingen rymmas bättre i gaturummet eller ligga närmare hållplatsen i 
andra färdriktningen. 

Hållplatsernas utformning och gestaltning redovisas vidare i kapitel 5.12. 

Hållplatserna bör inte ligga för nära varandra i syfte att erbjuda kortare restider genom att öka 
medelhastigheten mellan hållplatserna. Om avstånden är för korta innebär detta att det blir täta 
inbromsningar och accelerationer, komforten försämras och restiden blir längre. Det är samtidigt 
viktigt att avstånden inte blir för långa mellan hållplatserna eftersom detta innebär att 
kollektivtrafiken kan bli mindre attraktiv.  

Avståndet mellan hållplatser bör ligga omkring 500-800 meter. Då blir inte upptagningsområdet 
allt för överlappande samtidigt som avståndet till närmsta hållplats inte blir för långt. Det bör dock 
beaktas att avstånden kräver anpassning utifrån de förutsättningar som finns längs sträckan, då ett 
kort avstånd kan vara motiverat på vissa sträckor. 

 

 

FAKTA HÅLLPLATSER 
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Figur 23: Placering av hållplatser och upptagningsområden i förslaget. Funkabo och Tullslätten har tagits bort, Snurrom 
har flyttats norrut. 
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5.3 Busskörfält 

 
Över 90 procent av BRT-stråket föreslås ha busskörfält i båda riktningar. De enda undantagen är korta 
avsnitt i centrala Kalmar samt genom Krafslösa. Andra busslinjer längs Norra Vägen ska kunna använda 
busskörfälten för att maximera nyttan av investeringen. Utryckningsfordon ska kunna köra i körfälten vid 
nödsituationer. 

Busskörfältens utformning är sidoförlagda i de södra delarna av sträckningen. Från cirkulationsplatsen strax 
norr om hållplats Malmen övergår busskörfälten till att vara mittförlagda. Busskörfälten fortsätter genom 
korsningarna längs Norra Vägen.  

 

Figur 24: Exempel på mittförlagda busskörfält. Nantes, Frankrike. 

Att ge busstrafiken dedikerade körfält där endast bussen kan köra är en effektiv åtgärd. 
Busskörfälten kan antingen placeras i mitten av gatan, mittförlagda, eller i körbanans ytterkant, 
sidoförlagda. Körfältens olika placeringar har olika fördelar: 

Mittförlagda busskörfält Sidoförlagda busskörfält 

 
- Inga konflikter med parkerade fordon 
- Förenklad signalprioritering 
- Ger möjlighet till fysisk avgränsning 
- Väntande passagerare blockerar inte 

gångbanan 
 

 
- Extra plattform behövs inte för 

väntande passagerare 
- Väderskydd kan rymmas på 

gångbanan 
- Vissa passagerare behöver inte korsa 

biltrafik (vissa måste dock korsa hela 
gatan) 

 

 
Övrig trafik (utöver busstrafik) är vanligtvis förbjuden att använda busskörfälten. 
Utryckningsfordon kan vara undantagna för att använda busskörfälten och få ökad framkomlighet i 
nödsituationer. 

Körfältens utseende i gaturummet kan se olika ut. Den enklaste formen av markering är att måla 
linjen eller hela körfältet. Det kan även vara att placera en betongkant mellan buss- och bilkörfält, 
vilket gör gränsen mellan dem fysisk och ännu tydligare.  

 

FAKTA BUSSKÖRFÄLT 
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Figur 25: Översikt av planerade busskörfält längs sträckan. 
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5.4 Signalprioritering 

 
I nuläget finns signalprioritering för busslinje 401 i de flesta korsningar längs Norra Vägen. I förslaget 
förutsätts signalprioritering i samtliga korsningar som är signalreglerade. Ett antal av de befintliga 
cirkulationsplatserna görs om till korsningar med signal. I majoriteten av korsningar går bussen i 
mittförlagda busskörfält, vilket förenklar detektering. En mer utförlig genomgång av utformningsförslagens 
lokaliseringar ges i nästkommande kapitel. 

  

Att använda signalprioritering för busstrafiken i signalreglerade korsningar är ett effektivt sätt att 
förbättra framkomligheten i de gatuutrymmen där den samsas med andra trafikslag. Upp till 80 
procent av alla förseningar på en bussresa i svenska städer beror på signalreglerade korsningar 
utan prioritering, enligt SKR (2012). 

För resenärerna:  
En snabbare, mer pålitlig bussresa med bättre komfort, högre turtäthet och mindre förseningar.  

För den ansvariga kollektivtrafikmyndigheten:  
Lägre kostnader, fler passagerare och mindre spridning i körtiderna.  

För trafikföretaget:  
Fler passagerare, lägre bränsleförbrukning, mindre stress för förare, ökad effektivitet, lägre 
driftskostnader och högre intäkter. 

Med dagens moderna system ges prioritering endast när det behövs. Om bussen exempelvis är ett 
visst antal minuter före sin tidtabell behöver den inte få prioritet. Detektering kan ske antingen 
med särskilda detektorer som endast reagerar på bussar eller genom GPS-sändare.  

 

 

FAKTA SIGNALPRIORITERING 
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5.5 Etapper 
I följande avsnitt beskrivs utredningens olika etapper av Norra Vägen. Etapperna är indelade utifrån 
liknande förutsättningar, och etappernas längder kan därför ha stor variation. 

 
Figur 26: Etappindelning av sträckan som berörs av utformningsförslaget 
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 Etapp 1 
Etapp 1 går genom centrum, från Kalmar C till strax söder om Erik Dahlbergs väg, se Figur 27 nedan. 
Sträckan har tydlig centrumkaraktär med mycket människor i rörelse. Utöver Kalmar C finns det många 
målpunkter längs sträckan, t.ex. stadsbiblioteket och kopplingen till Kvarnholmen.  

 
Figur 27 Utformning för etapp 1. 
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Längs etapp 1 föreslås busskörfält på hela sträckan förutom mellan Unionsgatan och Esplanaden, där det är 
en för trång gatusektion för att få plats för busskörfält. Busskörfälten längs etapp 1 skapas i de befintliga 
körbanorna utan att de breddas. Samtliga korsningar på sträckan kommer vara signalreglerade med prioritet 
för bussen, förutom cirkulationsplatsen vid Tullslätten/Olof Palmes gata. Hållplatsen Tullslätten kommer 
inte trafikeras av BRT-linjen då det är för tätt mellan stationerna. Sammanfattningsvis föreslås följande 
åtgärder på sträckan (visas även i Figur 27): 

- Sidoförlagda busskörfält mellan korsningen Tullslätten/Olof Palmes gata och korsningen Norra 
Vägen/Unionsgatan. 

- Väjningsplikt för biltrafik när separata körfält går över i blandtrafik mellan Norra 
Vägen/Unionsgatan och Norra Vägen/Esplanaden 

- Hållplats Tullslätten slås ihop med Kalmar C. 
- Övergångsställe norr om hållplats Tullslätten tas bort 
- Trafiksignal i korsningen Norra Vägen/Esplanaden optimeras 
- Strax norr om Esplanaden startar sidoförlagda busskörfält i båda riktningar som fortsätter till 

korsningen med Trädgårdsgatan 
- Hållplats Malmen byggs om, sidoförlagda hållplatslägen i befintligt läge 
- Övergångsstället norr om hållplats Malmen signalregleras 
- Cirkulationsplatsen vid Trädgårdsgatan signalregleras. 
- Efter korsningen med Trädgårdsgatan inför mittförlagda busskörfält i båda riktningarna för resten 

av delsträckan 
- Ca 24 kantstensparkeringar tas bort 
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 Etapp 2 
Etapp 2 går genom utkanten av centrum, från strax söder om Erik Dahlbergs väg till Galggatan, se Figur 28 
nedan. Sträckan har en lite glesare centrumkaraktär än etapp 1, med bostäder samt en del skolor och 
kontorslokaler. Det finns ett antal parkeringsytor längs sträckan och det är mycket människor i rörelse.  

 
Figur 28 Utformning för etapp 2. 
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Längs etapp 2 föreslås mittförlagda busskörfält på hela sträckan och hållplats Chokladfabriken får 
mittförlagda hållplatslägen. Busskörfälten fram till korsningen Norra Vägen/Galggatan skapas i de befintliga 
körbanorna utan att de breddas, norr om korsningen breddas vägen för att bygga till busskörfält. Samtliga 
korsningar på sträckan kommer vara signalreglerade med prioritet för bussen. De två in- och utfarterna 
Biskopsgatan och Oskar Wallinsgatan föreslås antingen stängas eller regleras så att enbart utfart med 
högersväng tillåts. Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder på sträckan (visas även i Figur 28): 

- Mittförlagda busskörfält i båda riktningarna på hela sträckan, även genom korsningar 
- Signalprioritet i korsningen Norra Vägen/Erik Dahlbergs väg som även breddas för att lägga till 

körfält för svängande fordon 
- Övergångsstället söder om hållplats Chokladfabriken signalregleras 
- In- och utfarter vid Biskopsgatan och Oskar Wallinsgatan stängs av alternativt regleras till att 

endast högersväng ut på Norra Vägen tillåts 
- Mittförlagda hållplatslägen vid hållplats Chokladfabriken 
- Trafiksignal optimeras i korsningen Norra Vägen/Galggatan 
- Ca 37 kantstensparkeringar tas bort 
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 Etapp 3 
Etapp 3 går från Galggatan till strax norr om Funkabovägen, se Figur 29 nedan. Sträckans karaktär utmärks 
av en bredare gatusektion, industrier samt Norra Kyrkogården/Skogskyrkogården. På andra sidan vägen från 
kyrkogården finns ett flertal direktutfarter från fastigheter. 

 
Figur 29 Utformning för etapp 3.  



 

 
 

Sida 55/92 

 

Längs etapp 3 föreslås mittförlagda busskörfält på hela sträckan och hållplatserna Röda Grind och 
Skälbyallén får mittförlagda hållplatslägen. Vägen breddas längs hela sträckan för att bygga till busskörfält. 
Söder om hållplats Röda Grind kan en del stora träd behöva fällas i och med breddning av vägen. Hållplatsen 
Funkabo kommer inte trafikeras av BRT-linjen då det är för tätt mellan stationerna. GC-vägen som går på 
västra sidan om Norra Vägen flyttas till väster om den mindre trädrad som kantar den södra delen av 
sektionen fram till den större allén. GC-vägen öster om Norra Vägen läggs till öster om trädraden. 
Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder på sträckan (visas även i Figur 29): 

- Mittförlagda busskörfält i båda riktningarna på hela sträckan, även genom korsningar 
- Mittförlagda hållplatslägen för hållplats Röda Grind på befintlig plats 
- Samtliga övergångsställen på sträckan signalregleras 
- Cirkulationsplatsen vid Stallgärdsgatan blir en signalreglerad korsning med prioritet för bussen 
- Hållplats Skälbyallén blir mittförlagd norr om korsningen med Stallgärdsgatan 
- Signalprioritet och busskörfält i korsningen Norra Vägen/Funkabovägen 
- Hållplats Funkabo slås ihop med hållplats Berga Centrum. 
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 Etapp 4 
Etapp 4 går genom Berga, från Funkabovägen till Brunnslätsvägen, se Figur 30 nedan. Sträckans består av ett 
glest gaturum med transportledskaraktär. Det ligger ett antal skolor längs sträckan samt Berga centrum med 
handel och vårdcentral. 

 
Figur 30 Utformning för etapp 4. 
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Längs etapp 4 föreslås mittförlagda busskörfält på hela sträckan och hållplatserna Berga centrum och 
Skogsrået får mittförlagda hållplatslägen vid befintliga lägen. Vägen breddas längs hela sträckan för att 
bygga till busskörfält. Bron strax norr om hållplatsen Berga centrum kommer behöva breddas för att 
inrymma busskörfält. Fastighet Kraftlösa 19:1 behöver lösas in för att möjliggöra breddning av vägområdet. 
Samtliga korsningar på sträckan blir signalreglerade med prioritet för bussen.  

I nuläget finns framkomlighetsproblem i korsningen vid Norra Vägen/Tyska vägen/Norrlidsvägen, då det 
under högtrafikstid uppstår omfattande köbildning. Ett parallellt arbete med detta har pausats för att även 
ta hänsyn till denna utredning, då en lösning för BRT och framkomlighet för övriga trafikanter bör vara 
samordnad.  

Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder på sträckan (visas även i Figur 30): 

- Mittförlagda busskörfält i båda riktningarna på hela sträckan, även genom korsningar 
- Hållplats Berga Centrum flyttas söderut med mittförlagda hållplatslägen, slås ihop med hållplats 

Funkabo 
- Signalprioritet för buss i korsningen Norra Vägen/Djurängsvägen 
- Signalprioritet för buss i korsningen Norra Vägen/Tyska vägen/Norrlidsvägen, korsningen breddas 

för att få plats med extra körfält för svängande fordon 
- Hållplats Skogsrået får mittförlagda hållplatslägen på befintlig plats 
- Korsningen Norra Vägen/Brunnslätsvägen blir signalreglerad med prioritet för buss 
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 Etapp 5 
Etapp 5 går från Brunnslätsvägen till Värsnäsvägen, se Figur 31 nedan. Delar av sträckan har en trängre 
sektion till följd av bebyggelse på båda sidor, framförallt den södra delen av sträckan. Den norra delen har 
glesare med bebyggelse utmed sträckan och börjar snarare besitta en landsvägskaraktär. Bebyggelsen 
består i första hand av villaområden. 

 
Figur 31 Utformning för etapp 5. 
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Längs etapp 5 föreslås mittförlagda busskörfält på hela sträckan förutom mellan Brunnslätsvägen och 
hållplats Vimpeltorpet. Hållplatsen Vimpeltorpet får mittförlagda hållplatslägen en bit norr om befintligt 
läge. Vägen breddas längs den del av sträckan där det ska byggas busskörfält. Samtliga korsningar längs 
sträckan görs signalprioriterade med prioritet för bussen, med undantag för två in- och utfarter som föreslås 
stängas för trafik. En del av sträckan, före och efter korsningen Norra Vägen/Breda vägen, har potentiellt 
kritiskt med utrymme för att inrymma busskörfält. Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder på 
sträckan (visas även i Figur 31): 

- Mittförlagda busskörfält i båda riktningarna på hela sträckan, förutom mellan Brunnslätsvägen och 
hållplats Vimpeltorpet där det är en för trång sektion mellan husen för att få plats med busskörfält 

- Hållplats Vimpeltorpet flyttas något norrut och får mittförlagda hållplatslägen i busskörfälten som 
återupptas efter den trängre passagen 

- Korsningarna Norra Vägen/Vimpeltorpsvägen och Norra Vägen/Kraftlösavägen signalregleras med 
prioritet för bussen, det behövs körfält för vänstersvängande fordon på Norra Vägen in till de båda 
vägarna 

- Den lilla in-/utfarten snett över Norra Vägen från Breda vägen föreslås stängas för trafik. 
Anslutning till Breda vägen kan behöva ses över. 

- Hållplats Snurrom flyttas norrut och hamnar inom etapp 6 
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 Etapp 6 
Etapp 6 går från Värsnäsvägen till strax norr om Fjölebrovägen, se Figur 32 nedan. Sektionen har en 
landsvägskaraktär då det inte ligger någon bebyggelse längs sträckan. Området längs sträckan är ett 
exploateringsområde och hållplatsen Snurrom planeras att flyttas hit, exakt placering bör samordnas med 
det regionala BRT-stråket längs E22an. 

 
Figur 32 Utformning för etapp 6 

Längs etapp 6 föreslås mittförlagda busskörfält fram till den norrgående påfarten till E22. Hållplats Snurrom 
föreslås flyttas till nytt läge mellan korsningen Norra Vägen/Värsnäsvägen och den norrgående påfarten till 
E22. Cirkulationsplatsen Norra Vägen/Värsnäsvägen görs om till signalkorsning med prioritet för bussen.  

Den befintliga avfarten från E22 som leder in på Värsnäsvägen stängs av och en ny avfart leds upp till en 
nyanlagd cirkulationsplats i anslutning till den norrgående påfarten till E22. Vidare skapas en bussnod i ytan 
mellan Norra Vägen, Värsnäsvägen och den nya avfarten från E22 för att tydligt skapa en bytespunkt mellan 
lokal och regional BRT. Bussnoden innefattar även plats för restaurang eller annan kommersiell verksamhet. 

Det regionala BRT-stråket ska knyta samman fem kommuner längs med väg E22. För att stråket ska vara 
gent och gynna en kort restid har här utgåtts från att hållplatslägena för den regionala BRT-lösningen ska 
ligga vid motorvägen. På- och avstigning kommer att ske på hållplatser som kopplar an till Snurrom och den 
lokala BRT-linjen med gångbanor/gångtunnlar. Detta kan komma att ändras i ett senare skede för att skapa 
en bättre koppling mellan noden och busshållplatsen. 

Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder på sträckan (visas även i Figur 32): 

- Mittförlagda busskörfält fram till av-/påfarten E22 
- Övergångsstället söder om korsningen med Värsnäsvägen signalregleras 
- Cirkulationsplatsen vid Värsnäsvägen blir signalreglerad korsning med prioritet för bussen och 

busskörfält genom korsningen 
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- Hållplats Snurrom får nytt läge norr om korsningen Norra Vägen/Värsnäsvägen med mittförlagda 
hållplatslägen 

- Bussnod planeras för att knyta samman lokal och regional BRT 
- Ny avfart från E22 till ny cirkulationsplats norr om nya hållplats Snurrom 

Kollektivtrafiknoden Snurroms utformning kräver fortsatt utredning, där samordningen med det regionala 
BRT-stråkets hållplats behöver ses över i detalj. Här behöver även behovet av parkering ses över, både för 
resenärer som använder BRT-linjer på lokal och regional nivå.  

5.6 Restid och infrastruktur 
De olika åtgärderna som utformningsförslaget har landat i skapar förändringar i restiden för bussen. Genom 
nyckeltal har en uppskattning för restiden gjorts. De olika åtgärderna som bedömts ha påverkan på restiden 
är följande: 

- Busskörfält. Busskörfältet ökar framkomligheten och minskar trängseln mellan hållplatserna vilket 
skapar tidsvinster utöver vid signaler. 

- Cirkulationsplats får signalprioritering: Detta gör att bussen inte har väjningsplikt vid 
cirkulationsplatsen och inte behöver ge företräde för trafik från vänster. 

- Cirkulationsplats byggs om till signalreglerad korsning: en av de mest tidsbesparande åtgärderna, 
då bussen inte behöver retardera, svänga inne i cirkulationsplatsen och accelerera utan istället 
kan köra rakt igenom.  

- Signalreglerad korsning optimeras: Så som systemet är uppbyggt idag utan busskörfält kan bussen 
hamna efter övriga fordon, och även om inte bussen stannar vid korsningarna så anpassar 
chaufförerna hastigheten. 

- Indragen hållplats: Medeluppehållet på hållplatser är ca 30 sekunder per hållplats, och i detta är 
inte inräknat tiden för retardation och acceleration eller att ta sig ut från hållplatsen. Å andra 
sidan medför en indragen hållplats att många passagerare går på en annan hållplats, och således 
skapar en fördröjning på en annan hållplats. 

- Ombyggd hållplats: Att ersätta hållplatsfickor med rak kantsten innebär en tidsbesparing eftersom 
bussen inte behöver invänta en lucka för att köra ut från hållplatsen. 

- Ta bort övergångsställe, alternativt signalreglera övergångsställe: Idag stannar bussarna ca 6 
sekunder vid varje övergångsställe, och då är inte retardation och acceleration medräknat. På den 
aktuella sträckan stannar bussen ca 9 procent av övergångsställena. Att ta bort övergångsställen 
medför därmed tidsvinster. 

- Kortare tid på hållplatserna: Att ha en snabbare biljetthantering och på- och avstigning i samtliga 
dörrar kan skapa snabbare resenärsbyten på hållplatserna, framförallt om det är många resenärer 
på hållplatsen. Tidsvinsten kan dock ätas upp av att antalet resenärer bedöms öka på 
hållplatserna. 

 
Utöver ovan nämnda åtgärder finns andra åtgärder som har föreslagits, men där tidsvinsten inte är den 
största anledningen utan andra aspekter så som trafiksäkerhet, barriäreffekt eller ökad framkomlighet för 
oskyddade trafikanter. Exempel på detta är åtgärder så som att en idag oövervakad korsning blir 
signalreglerad med prioritet för bussar. 
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Tabell 10: Sammanställning av åtgärder enligt utformningsförslaget. 

Åtgärd Antal Kommentar 

Busskörfält söder om Erik Dahlbergs v 550m Störst effekt bedöms busskörfälten få mellan Kalmar C och 
Erik Dahlbergs väg. 

Busskörfält norr om Erik Dahlbergs v 5040m 
 

Cirkulationsplats får signalprioritering 1 st Cirkulationsplats Norra Vägen/Trädgårdsgatan 

Cirkulationsplats blir signalreglerad 
korsning 

2 st Vid korsningar 
Norra Vägen/Stallgärdsgatan 
Norra Vägen/Värsnäsvägen 

Signalreglerad korsning optimeras 6 st  

Indragen hållplats  2 st Tullslätten 
Bef. avstånd Kalmar C – Tullslätten: ca 200 m  
Funkabo 
Bef. avstånd Berga Centrum – Funkabo: ca 360 m 

Ombyggd hållplats 8 st  

Ta bort övergångsställe, alt signalreglerad 7 st Tar bort eller signalreglerar samtliga norr om Erik Dahlbergs 
väg. 

Snabbare biljetthantering     

Fler passagerare     

 

Totalt bedöms restiden på sträckan mellan Kalmar C och Snurrom (nytt hållplatsläge) minskas med ca 4 
minuter med hjälp av de olika åtgärderna, vilket motsvarar ca 25 % av den totala restiden på sträckan 
Kalmar C – Snurrom idag. 
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5.7 Utbud och kapacitet 

Mellan Kalmar C och Snurrom är det idag 5-minuterstrafik under högtrafiktid i den starka riktningen till 
Kalmar C på morgonen och från Kalmar C på eftermiddagen.  I den svaga riktningen är det 10-minuterstrafik. 
Det är under högtrafiktid som trafiken dimensioneras och det är då som framkomlighetsåtgärder ger effekt. 
 
År 2020 togs en trafikledsplan fram för Kalmar, som visade att strax norr om Galggatan ökar ÅDT med ca 23 
procent fram till år 2040. Galggatan har valts ut att titta på då detta bedöms vara maxscenariot för 
kapaciteten, där det är högst beläggning och också där resenärer från utbyggnadsområdena vid Oxhagen, 
Funkabo och Norra Staden är inkluderade i statistiken. 
 
Kalmar kommun har ingen uppdaterad färdmedelsfördelning, men enligt senaste 
kollektivtrafikbaronmetern uppskattas kollektivtrafikandelen till ca 15 procent. Kommunen har inte heller 
några uppsatta mål gällande färdmedelsfördelning, utan skriver i sin översiktsplan att färdmedlen gång, 
cykel och kollektivtrafik prioriteras. 
 
Om kollektivtrafikandelen är som i dagsläget kommer resorna med kollektivtrafiken år 2040 öka med 29 
procent från idag. Om andelen som åker med kollektivtrafiken ökar med 5 procent ökar antalet 
kollektivtrafikresor med 47 procent och om kollektivtrafikandelen ökar med 10 procent blir ökningen 58 
procent. 
 
Om vi utgår från bussarnas kapacitet idag, och att det idag är 5-minuterstrafik under högtrafik, innebär 
detta att bussarna behöver ha plats för 80-100 personer, beroende på vilken framtida kollektivtrafikandel 
som kan antas.  

Tabell 11: Antal platser som behövs för BRT-linje beroende på kollektivtrafikandel. 

Kollektivtrafikandel 15% 20% 25% 
Antal platser vid 5 minuterstrafik 80 pers 90 pers 100 pers 

 

FAKTA KAPACITET BUSS 

Det praktiska komfortkapacitetstaket är ungefär 75 procent av den möjliga maxkapaciteten. 
Detta motsvarar följande värden för olika fordonstyper: 

 Praktiskt 
kapacitetstak 

Maximalt antal resenärer per timme 
och riktning vid 5-minuters trafik. 

Normalbuss, 12 m 42 500 

Ledbuss, 18 m 75 900 

Dubbelledbuss, 24 m 100 1200 

När den praktiska kapaciteten per fordon kombineras med turtätheten erhålls den praktiska 
kapaciteten per timme. Den högsta önskvärda turtätheten är 5-minuterstrafik då tätare utbud 
ökar risken för kolonnkörning och att bussarna hindrar sig själva i knut- och vändpunkterna. När 
en linje uppnår ett resande i maxtimmen och maxriktningen på mer än 500 passagerare är det 
hög tid att införa 5-minuterstrafik med ledbussar. I nästa steg bör en linje få dubbelledbussar i 
5-minuterstrafik senast när 1200 passagerare per timme uppnås. Variationer förekommer då 
inredningen i bussen påverkar kapaciteten. 
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Med hänsyn till den förväntade kollektivtrafikökningen föreslås här att den nya BRT-linjen till en början 
trafikeras med ledvagn, där inredningen anpassas med färre sittplatser och mer ståyta, för att sedan växlas 
upp till dubbelledbuss i takt med att Norra staden växer och ökat kapacitetsbehov uppstår. Ett alternativ är 
också att designen på fordonen är unik men att fordonsparken på den nya BRT-linjen inkluderar en 
fördelning av både ledvagnar och dubbelledvagnar baserat på kapacitetsbehovet vid vissa tider. Exempel på 
design med både 18 och 24 meter fordon finns i Malmö och visas under kapitel 5.10, figur 31.  

5.8 Körtider 

Dagens körtider för sträckan Kalmar C – Snurrom är idag 13 minuter enligt tidtabell oavsett riktning, 
tidpunkt eller dag. Från de 22 körtidsmätningar som gjordes på sträckan förekom det dock en viss spridning 
av den verkliga körtiden. Utifrån mätningarna var den verkliga körtiden mellan Kalmar C och Snurrom i snitt 
cirka 2 minuter mer i högtrafiktid än vid lågtrafiktid. Denna ökade körtid kan kopplas till de 
framkomlighetsproblem, i form av exempelvis köbildning i de centrala delarna, men även av fler på- och 
avstigande. Totalt sett tar därmed linjesträckningen i högtrafiktid egentligen 15 minuter att köra per tur. För 
att skapa en punktlig BRT-linje och då framkomlighetsåtgärder som föreslås, tabell 10, främst ger effekt 
under högtrafiktid dras dessa tider av från dagens så kallade verkliga körtider. Den genomsnittliga 
tidsbesparingen av framkomlighetsåtgärder ger i netto en minskning på 4 minuter, se kapitel 5.6 – Restid 
och infrastruktur. Detta innebär att från dagens verkliga tidtabellskörtider under högtrafiktid på 15 minuter 
per tur så minskas körtiderna till 11 minuter när åtgärderna är genomförda, se Tabell 12 nedan. Att minska 
den totala körtiden med 4 minuter på en sträcka som idag tar 15 minuter i högtrafiktid är en hög ambition 
att sätta. Genom att skapa ett stråk med hög framkomlighet i alla korsningspunkter och på sträckan  
minskar spridningen av körtider och regulariteten ökar. Beroende på hur högt på- och avstigande det är 
under högtrafiktid kan dock körtiderna behöva differentieras för att uppnå en hög punktlighet. I de 
principiella tidtabellerna differentieras inte tidtabellerna utifrån beläggning utan förutsätts kunna täckas 
upp av snabbare påstigning i alla dörrar.   

Tabell 12: Körtider för befintlig busslinje 401 samt BRT-linje enligt utformningsförslag. 

  

Dagens körtider enligt 
tidtabell, oavsett tidpunkt 

på dygnet 
Dagens verkliga körtid i 

högtrafiktid 
Förslag på körtider inkl. 

åtgärdsförslag 

Kalmar C <-> Berga C  0:09  0:11  0:07  

Berga C <-> Snurrom  0:04  0:04  0:04  

Totalt turtid  0:13  0:15  0:11  

 
I dagens tidtabell finns en påstigningstid vid Kalmar C på 2 minuter. Då detta är den hållplats med flest 
påstigande är det rimligt att anta att det även fortsättningsvis kommer behövas påstigningstid. Samtidigt blir 
Kalmar C en start- respektive ändhållplats där flödet är enkelriktat i fordonet vilket medför att det här är  
antaget att endast 1 minut extra i omloppen vid Kalmar C behövs. Denna på- respektive avstigningstid syns 
inte i tidtabellen men möjliggör att bussen kan avgå i rätt tid från starthållplatsen.   

För att skapa en attraktiv och punktlig BRT-linje behöver körtiderna spegla den tid det tar att köra 
mellan respektive reglerhållplats för varje riktning, dagtyp och tidpunkt. Med god framkomlighet 
och effektiv på- och avstigning i högtrafiktid minskar behovet av variationer i körtider. 

En minskad körtid gynnar varje resenär. Detta betyder att om en busstur förkortas med 1 minut och 
det är 20 resenärer på bussen, sparas det totalt in 20 minuter ur ett samhällsperspektiv.  

FAKTA KÖRTIDER 
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Körtider för förlängning av BRT-linjen vidare till Lindsdal S alternativt Lindsdal N antas samma som idag eller 
något kortade om hållplatser slås ihop 

Tabell 13: Skattade körtider inkl. åtgärdsförslag på BRT-stråket. 

Kalmar C <-> Berga C  0:07 

Berga C <-> Snurrom  0:04 
Snurrom <-> Lindsdal S 0:03 
Lindsdal S <-> Lindsdal N 0:05-0:06 

5.9 Omlopp 

För att göra en grov uppskattning av antalet fordon som bedöms trafikera BRT-linjen antas att vändtiden är 
1 minut och reglertiden minst 10 procent av körtiden. Vändtiden beror på hur ändstationerna utformas och 
kan behöva justeras. En tidseffektiv utformning är där start- och ändhållplats har samma hållplatsläge, vilket 
innebär att vändtiden kan tas bort helt samt på- och avstigningstiden minskar då det till viss del kan ske 
samtidigt. 10% av körtiden innebär i detta fallet att reglertiden blir minst 2 minuter i var ände. I Tabell 14 är 
en sammanställning av den skattade totala omloppsturen. Då detta är i ett tidigt skede kommer 
noggrannare tidsskattningar behöva göras när utformningarna längs hela stråket och vid ändhållplatserna är 
beslutade.   

Tabell 14: Omloppstur för BRT-linje Kalmar C - Lindsdal N enligt utformningsförslag. 

Dagens körtid i tidtabell mellan Kalmar C <-> Snurrom 0:13  

Verklig utökad körtidåtgång i högtrafiktid +0:02

Reducering av körtid till följd av framkomlighetsåtgärder mellan Kalmar C och Snurrom -0:04

Körtid mellan Snurrom och Lindsdal N med mindre åtgärder +0:08 

Lasttid vid Kalmar C (påstigande respektive avstigande)  +0:01

Vändtid Lindsdal N +0:01

Reglertid minimum 10%  +0:02

Total minsta tidsåtgång innan bussen kan starta en ny tur:  0:23  

För att skapa en samhällsekonomiskt effektiv trafik bör tidtabellen även anpassas i viss mån så att 
omloppen kan bli effektiva. Utöver de rena kör- och lasttiderna behöver hänsyn tas till eventuella 
vändtider, eventuella laddtider vid elfordon som ändhållplatsladdas samt reglertider. 

FAKTA OMLOPP 
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5.10 Fordon 

 
För den nya BRT-linjen längs Norra Vägen finns alla möjligheter att skapa en attraktiv linje med fordon som 
får en egen identitet och design. Nedan följer några exempel på städer där en eller flera linjer har fått sticka 
ut genom att till exempel fordonen har fått en egen design. 
 

 

Figur 33: Malmöexpressen har med sin spårvagnsliknande front och bakände, dubbelled samt täckta däckkåpor en unik 
design. Bilden till vänster är 24 m original Malmöexpress och bilden till höger är en Malmöexpress på 18 m med i övrigt 
samma spårvagnsliknande design. 

Eftersom BRT-trafik ska utgöra stommen i kollektivtrafiken får fordonen gärna ha en egen identitet 
och design. Detta ger tydliga signalvärden och ökad förståelighet och orienterbarhet. Fordon för 
denna trafik bör ha breda dörröppningar för snabb av- och påstigning. Minst en dörr ska vara 
anpassad för funktionshindrade, med automatramp eller liknande. Ledbussar bör ha fyra breda 
dörröppningar, och dubbelledbussar bör ha fem. Antalet dörrar innebär att det blir lättare att 
överblicka lediga stolar på de närmaste stolsraderna. Det innebär också ökad ståplatskapacitet i 
rusningstid innanför dörrarna, för korta resor.  

Fordonen måste också utformas efter trafikens förutsättningar. Om genomsnittsresan är kort kan 
antalet sittplatser minskas till fördel för ståyta medan vice versa om genomsnittsresan är lite 
längre.  

Tysta och avgasfria fordon genom elektrifiering och hybridlösningar ger också god komfort i 
näromgivningen och gör det också möjligt att bygga hållplatser och stationer under tak och 
inomhus. Utöver traditionell utrustning och funktionsanpassning bör fordonen ha bildskärmar som 
visar kommande hållplatser, tid till nästa hållplats samt bytesinformation i realtid, för att förbereda 
snabb avstigning och byte samt underlätta orienterbarhet och trygghet för resenären.  

Antalet fordon som behövs för att trafikera en linje beräknas utifrån utbud, körtid, vändtid, val av 
drivmedel, eventuell lasttid samt önskad marginal i reglertid. 

FAKTA FORDON 
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Figur 34: Eindhoven i Nederländerna har satsat stort på BRT-linjer som här trafikeras på egna mittförlagda 
kollektivtrafikskörfält. Alla bussar på BRT-stråken har samma spårvagnsliknande design. 

 

 

Figur 35: I Franska Metz, har två BRT-stråk byggts där fordonen som trafikerar linjerna har färgstark design. 

 

Figur 36: Inredningen i fordonen i Metz matchar färgen på utsidan. 

 Antal fordon 
I tabellen nedan illustreras antalet fordon som krävs på sträckan Kalmar C - Snurrom beroende på utbud och 
tidtabellskörtid. Hänsyn är inte tagen till extra laddtid för eventuellt val av ändhållplatsladdade elfordon. I 
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tabellen framgår också hur störningskänslig/ effektiv omloppsplanerna blir med respektive antal fordon. På- 
och avstigningstid, vändtid och reglertid är antaget enligt Tabell 14 ovan. Detta innebär att skulle dagens 
körtider användas med ett utbud på dubbelriktad 5 minuters trafik skattas fordonsåtgången bli 7 fordon 
mellan Kalmar C och Snurrom medan med åtgärder bedöms körtiden kunna bli 11 minuter vilket innebär att 
ett fordon skulle kunna sparas. I båda dessa fallen är det viss grad av störningskänslighet i omloppen. I 
tabellen går det också att utläsa fordonsåtgången vid tidpunkter med lägre utbud. 
 
Antalet fordon som krävs för att trafikera sträckan Kalmar C – Snurrom med olika körtider respektive olika 
utbud.  

Tabell 15: Fordonsantal vid trafikering beroende på körtid och turtäthet för föreslagen BRT-sträcka. 

Kalmar C <-> Snurrom Antal fordon  

            Tidtabellskörtid 

Utbud 
10 min 11 min 12 min 13 min 14 min 15 min 16 min 

5 min 6 6 7 7 8 8 8 

7,5 min 4 4 5 5 5 6 6 

10 min 3 3 4 4 4 4 4 

15 min 2 2 3 3 3 3 3 

20 min 2 2 2 2 2 2 2 

  
Viss grad av störningskänsligt, men hög effektivitet i omloppen 

 
 

 
Låg grad av störningskänslighet, men låg effektivitet i omloppen 
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5.11 Tidtabell 

 
I förstudien önskas att hänsyn tas till befintligt utbud på linje 401 samt från den workshop som hölls för 
tjänstepersoner på kommunen landade den gemensam ambitionsnivå på att turtätheten dagtid skulle vara 
minst 10-minuters trafik på vardagar mellan kl. 06-18 och övrig tid minst 20-minuters trafik. 
   
Utifrån detta har två alternativa principtidtabeller tagits fram för dagens stomme av linje 401 mellan Kalmar 
C och Snurrom. Båda alternativen har en hög turtäthet med dubbelriktad 5-minuterstrafik under 
högtrafiktid. Det som skiljer alternativen åt är utbudet utanför den absoluta rusningstrafiken. I alternativ 1 
är utbudet 15 min trafik utanför högtrafiktid och 7,5 minuterstrafik mitt på dagen vilket medför att den 
gröna nivån uppnås enligt BRT-guidelines, vilket krävs för ett fullgott BRT-system och som bedöms ge hög 
attraktivitet och effektivitet. I alternativ 2 bibehålls 20 minuterstrafik under tidig morgon och sent på kvällen 
samt 10 minuterstrafik mitt på dagen. För alternativ 2 uppnås gul nivå och innebär en hög kvalitet som 
delvis kan accepteras för en BRT-lösning.  Alternativ 2 efterliknar mest dagens utbud på det blivande BRT-
stråket förutom att det här är antaget bli dubbelriktad 5 minuters trafik i högtrafiktid. 
 
 
 
 
 

Enligt BRT guidelines ska turtätheten dagtid vara minst 8-minuters trafik och 15-minuters trafik 
vid lågtrafiktid för att skapa en god BRT-lösning på grön nivå. Öppettiderna för linjen bör vara 
mellan kl. 05-24. Tidtabellen bör även vara taktfast för att minska väntetiden och körtiderna bör 
anpassas efter hur god framkomlighet och beläggning det blir på respektive delsträcka. 

I Figur 35 nedan visas hur väntetiden för resenärer förändras beroende av antalet avgångar per 
timme för en kollektivtrafiklinje. Efter en viss frekvens sker inga större förbättringar, utan istället 
fylls transportsystemets kapacitet vilket leder till trängsel samt miljöproblem 

 

Figur 37: Genomsnittlig väntetid beroende på tidtabell (HiTrans Best Practice Guide, Public Transport – 
Planning the networks, 2005) 

 

FAKTA UTBUD 



 

 
 

Sida 70/92 

 

Tabell 16 Två alternativa utbud beroende på val av BRT-nivå. 

      
Högtrafiktid 
morgon    

Högtrafiktid 
eftermiddag   

Tidsspann  Kl. 05-06  KL 06-06:40  kl. 06:40-10  KL 10-14  kl. 14-18  KL 18-24  

Utbud   

alt 1  15 min  10 min  5 min  7,5 min  5 min  15min  

Utbud   

alt 2  20 min  10 min  5 min  10 min  5 min  20 min  

 
Totalt sett resulterar alternativ 1 i 198 turer medan för alternativ 2 blir det 134 turer. I nedan illustreras en 
principtidtabell per riktning mellan Kalmar C och Snurrom utifrån alternativ 1. 

Tabell 17: Principtidtabell för alternativ 1 per riktning mellan Kalmar C och Snurrom. 

Riktning Snurrom                    

Kalmar C  5:00  vart  6:00 vart  6:40  6:45  vart  10:00  10:07  

Berga C  5:07  15:e  6:07 10:e  6:47  6:52  5:e  10:07  10:14  

Snurrom  5:11  min  6:11 min  6:51  6:56  min  10:11  10:18  

                    

Kalmar C  10:15  vart  14:00  vart  18:00  18:15  vart  23:45  0:00  

Berga C  10:22  7-8:e  14:07  5:e  18:07  18:22  15:e  23:52  0:07  

Snurrom  10:26  min  14:11  min  18:11  18:26  min  23:56  0:11  

          

          

Riktning Kalmar C                  

Snurrom  5:00  vart  6:00  vart  6:40  6:45  vart  10:00  10:07  

Berga C  5:04  15:e  6:04  10:e  6:44  6:49  5:e  10:04  10:11  

Kalmar C  5:11  min  6:11  min  6:51  6:56  min  10:11  10:18  

                    

Snurrom  10:15  vart  14:00  vart  18:00  18:15  vart  23:45  0:00  

Berga C  10:19  7-8:e  14:04  5:e  18:04  18:19  15:e  23:49  0:04  

Kalmar C  10:26  min  14:11  min  18:11  18:26  min  23:56  0:11  
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5.12 Utformning och gestaltning 

Då Norra Vägen är en viktig länk för alla trafikslag i Kalmar, är det viktigt att både bil- och kollektivtrafik kan 
ha en god framkomlighet längs sträckan. Detta har varit en utgångspunkt i gestaltning och utformning, där 
målet är att bussen inte blir försenad eller att det bildas en bilkö bakom bussarna som stannar för att lämna 
och hämta resenärer.  

För hållplatserna som BRT-linjen ska trafikera är majoriteten placerade där det finns mittförlagda 
busskörfält. Det finns två typer av mittförlagda hållplatser gestaltade i Figur 38 nedan. Båda bygger på att 
bussen ska ha rak inkörning på hållplatsen för ökad komfort. Beroende på hur mycket bredd som är möjligt 
att ta i anspråk vid hållplatslägena kan de vara motsatt placerade (övre exempel) eller förskjutna (nedre 
exempel). 

Längden på de fordon ska trafikera en BRT-linje har ej beslutats. Fordonslängen påverkar utformningen av 
hållplatserna och behöver därmed utredas närmare när ett beslut tas. 

Hur hållplatserna är utformade påverkar hur lång tid bussen uppehåller sig på hållplatsen. Att ha 
en hållplats med rak inkörning, även kallad utbyggd hållplats, gör att bussarna inte tvingas invänta 
lucka i biltrafiken för att lämna hållplatsläget, och behöver inte heller göra någon sidoförflyttning 
för att nå hållplatsen. Vid utbyggd hållplats tillåts inte fordonstrafiken passera om gatan har 
endast ett körfält i vardera riktningen, och kan därför vara olämplig vid höga trafikflöden eller 
långa stopptider för bussen på hållplatsen. Om hållplatsen är en fickhållplats måste bussen göra 
en sidoförflyttning för att ta sig in på hållplatsen, och sedan invänta en lucka i trafiken för att ta sig 
ut i körfältet igen. Bussen får då ingen prioritet. 

Mittförlagt busskörfält innebär resenärerna behöver korsa minst ett körfält för att komma till 
hållplatsläget, vilket innebär en nackdel, men hållplatslägen lokaliseras med fördel i anslutning till 
korsningar där läget för övergångsställen är logiskt. 

 

 

FAKTA GESTALTNING 
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Figur 38: Utformningsförslag för BRT-hållplatser. 

Hållplatserna för BRT-linjen blir utöver trafiktekniska aspekter viktiga platser som har potential att signalera 
stadens höga ambitioner gällande kollektivtrafik och stadsbyggnad.  Hållplatserna bör hålla en hög 
arkitektonisk kvalitet där aspekter som drift, estetik, funktion, tillgänglighet och hållbarhet noga skall 
övervägas. Alla medborgare ska tryggt och säkert kunna vistas på och till platserna. Hållplatserna skall 
signalera en tydlig identitet för BRT-linjen. På samma sätt som T-skylten självklart signalerar tunnelbana i 
Stockholm skall Kalmarbor och besökare utan problem förstå att de befinner sig på en BRT-hållplats. En 
tydlig identitet kan skapas med en färg, en skylt eller material. I exemplen nedan visas hur man på olika sätt 
kan skapa igenkänning och identitet. 

 
Figur 39: Hållplatsskisser (AFRY) 

En skylt kan på ett enkelt sätt och med små medel signalera BRT-linjen i Kalmar. Utöver det kan själva 
busskuren utformas på ett unikt sätt för BRT-lösningen.  
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Figur 40: Hållplatsskisser (AFRY) 

Att använda växtlighet på taket/väggarna på kuren och/eller som klätterväxter vid skylten kan, förutom att 
skapa en tydlig identitet och bidra med mer grönska i staden, signalera miljömedvetenhet. Att använda trä i 
skylten och/eller kuren signalerar även det miljömedvetenhet. Förutom att uppfylla funktionella krav kan 
hållplatserna vara något utöver det vanliga, exempelvis med gungor, hängmattor eller bibliotek i kuren. 

5.13 Lindsdal 
I det redovisade förslaget av en BRT-linje är det sträckan mellan Kalmar C i söder till Snurrom i norr som har 
utretts mer i detalj enligt avvägningar från tidigare kapitel.  Som ett komplement till förslaget visas i 
kommande delkapitel ett utformningsförslag för BRT-linjens fortsättning förbi Snurrom till området Lindsdal.  

 Hållplatser 
De potentiella ändhållplatserna i Lindsdal kan vara vid hållplatserna Lindsdal Södra, Centrum eller Norra. Vid 
Lindsdal S finns utrymme att anlägga en vändplats för bussen. Dessutom blir fordonsåtgången även lägre vid 
Lindsdal S. Med Lindsdal C som ändhållplats stannar bussen vid det mest centrala läget i området. Här finns i 
dagsläget redan en vändplats för bussar som skulle kunna fortsätta nyttjas. Med Lindsdal N som sista 
hållplats för BRT-linjen kan de delar av Lindsdal som täcks in av linje 401 fortfarande nås.  

Tabell 18: Potentiella ändhållplatser i Lindsdal. 

Ändhållplats För- och nackdelar med förslag 

Lindsdal S 

+ Kräver inga intrång i centrala Lindsdal 
+ Lägre fordonstillgång 
- Ingen befintlig vändplats 
- Mindre andel av Lindsdal täcks av upptagningsområde 

Lindsdal C 

+ Centrala Lindsdal täcks av upptagningsområde 
+ Finns befintlig vändplats 
- Högre fordonstillgång 
- Kräver intrång i Lindsdal 

Lindsdal N 

+ Majoriteten av Lindsdal täcks av upptagningsområde 
+ Finns befintlig vändplats 
- Längre omloppstid för fordon 
- Högre fordonstillgång 
- Kräver intrång i hela Lindsdal 

 
För alternativen för ändhållplatser i Lindsdal redovisas skillnader i relativ restid i Tabell 19 nedan. Den 
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relativa restiden bygger på den faktiska restiden för olika delar av resan ihop med en faktor beroende på hur 
respektive resekomponent uppfattas. Att vänta på bussen eller färdas till busstationen uppfattas vara mer 
mödosamt för resenärer än den effektiva restiden ombord på bussen. 

Alternativ A: Cyklar från centrala Lindsdal till Lindsdal S. BRT för resa till Kalmar C 
Alternativ B: Promenerar till Lindsdal C. BRT för resa till Kalmar C 
Alternativ C: Promenerar till Lindsdal N. BRT för resa till Kalmar C  

Observera att restiderna från Lindsdal till Kalmar C är uppskattade. Vidare utredning av sträckan från 
Snurrom till Lindsdal behövs för att få en mer precis restid.  

Tabell 19: Relativ restid per alternativ. Se förklaringar till de olika alternativen ovan. 

                    

  Alt A Alt B Alt C 

  Min Faktor 
Relativ  
restid Min Faktor 

Relativ  
restid Min Faktor 

Relativ  
restid 

Restid till busstation 6 2 12 2 2 4 2 2 4 

Väntetid 5 2 10 5 2 10 5 2 10 

Resa till Kalmar C 
(Uppskattad tid) 14 1 14 17 1 17 20 1 20 

Total relativ restid     36     31     34 
 
I alternativ A, där BRT-linjen förlängs från Snurrom och får Lindsdal S som ny ändhållplats, är den totala 
relativa restiden längst. I detta alternativ har resenärerna längre genomsnittlig resväg till busstation, och 
därmed längre restid, vilket värderas som mer mödosam än själva restiden på bussen. Sannolikheten att 
invånare ska cykla (eller gå) från Lindsdal C eller N till Lindsdal S för att ta sig vidare till Kalmar C är låg.  

För att alternativ A ska löna sig för en resenär att cykla från sitt hem i centrala till Lindsdal till Lindsdal S 
behöver restiden från Lindsdal S till Kalmar C vara 12 minuter eller mindre, max 1 minut mer än från 
Snurrom. Vid en förlängning av BRT-linjen mot Lindsdal är Lindsdal C eller Lindsdal N mer sannolika 
kandidater för en ändhållplats.  

En åtgärd som föreslås är att ett antal av Lindsdals hållplatser slås ihop, för att på så sätt minska restiden 
ytterligare. Som är synligt i Figur 21 är hållplatsavstånden endast cirka 300 meter i genomsnitt. Det finns 
potential för att slå ihop hållplatser och behålla en god tillgänglighet till kollektivtrafiken för största delen av 
Lindsdals invånare. I förslaget nedan förutsätts BRT-linjen förlängas till Lindsdal N. Om en annan 
ändhållplats väljs kommer de hållplatser som ligger norr om denna inte bli trafikerade av BRT-linjen. 
Förslaget nedan utgår från att ha ett optimalt hållplatsavstånd samtidigt som tillgängligheten behålls. 

Tabell 20: Hållplatsförslag för Lindsdal. 

Hållplats Förslag 

Lindsdal N Kvarstår 

Storklas Slås ihop med annan hållplats 

Lindsdal C Kvarstår 

Garvarevägen Kvarstår och utvecklas 

Krukmakarevägen Slås ihop med annan hållplats 

Lindeberga Slås ihop med annan hållplats 

Lindsdal S Kvarstår 

 
Förutom att trafikera Lindsdal S, C och N föreslås Krukmakarevägen utvecklas till att bli en hållplats i både 
norr- och södergående riktning. Hållplatsen ligger mitt emellan Lindsdal S och Lindsdal C och kan tjäna 
resenärerna från de tidigare hållplatserna Garvarevägen och Lindeberga.  
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Figur 41: Placering av hållplatser och upptagningsområden i förslaget för Lindsdal.  

 Utformning 
Kalmarvägen i Lindsdal, som dagens busslinje 401 trafikerar, har inte möjlighet att breddas i tillräcklig 
utsträckning för att rymma separerade busskörfält tillsammans med bilkörfält. Ska bussen få egna körfält 
genom tätorten innebär det att bilen får använda andra delar av vägnätet, vilket inte anses vara optimalt ur 
trafikeringssynpunkt.  

Mellan Lindsdal C och Lindsdal N avviker idag linje 401 från Kalmarvägen till Snörmakarvägen innan den 
ansluter till Nils Holgerssons väg. Denna omväg, som syns i Figur 41, bör övervägas att istället fortsätta rakt 
fram på Kalmarvägen och sedan ansluta vid Nils Holgerssons väg. 

De åtgärder som kan göras för att förbättra bussens framkomlighet genom Lindsdal är främst i korsningar 
och vid hållplatserna. Att införa signal i korsningar där bussen har prioritet är att föredra, bland annat vid 
hållplats Lindsdal S och korsningen Lindsdalsvägen/Nils Holgerssons väg. Genom att utforma hållplatserna 
på som exempelvis klackhållplatser, slipper bussen vänta på annan trafik.  
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För att se effekterna av införandet bör en trafikanalys för Lindsdal göras. Här kan minskad kapacitet för 
biltrafiken samt omdirigering utvärderas.  

 Turtäthet och trafikering 
Då linje 401 trafikerar både Lindsdal och Läckeby idag finns flera alternativ för hur dessa orter kan trafikeras 
när sträckningen Kalmar C-Snurrom blir ett BRT-stråk. Ett alternativ är att samma buss som trafikerar BRT-
stråket fortsätter från Snurrom till Lindsdal även går vidare till Läckeby men med ett lägre utbud.  

Fördelarna med detta är att de som reser till och från Läckeby slipper ett byte vid resa som på ett eller annat 
sätt inkluderar resa på BRT-stråket, dock kan effektiviteten i omloppen minska till följd av överkapacitet 
men även åtgången av antal fordon samt att tidtabellen blir något otydligare. För ett liknande utbud fast där 
varannan tur i högtrafiktid går vidare från Snurrom till Lindsdal S alternativt Lindsdal N skulle det resultera i 
en fordonstillgång på 8 respektive 9 fordon. En annan vanlig konsekvens vid utbud där varannan tur 
fortsätter är att punktlighet ofta sjunker då beläggningen på varannan tur blir högre vilket i sin tur innebär 
ökad risk för kolonnkörning under framförallt högtrafiktid. Förlängs BRT-linjen ökar behovet av 
ombyggnation för att anpassa stråket för trafikering av längre fordon, exempelvis hållplatsutformning.  
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6 Effekter och påverkan 
Att införa en BRT-linje innebär att skapa en framtidsinriktad och attraktiv kollektivtrafik som är till för alla. 
BRT-lösningen ska ha god kvalitet med bekväma resor och god turtäthet, vilket speglas i de mål som sattes 
upp vid en workshop i utredningens början. BRT-lösningen bör även ha en tydlig karaktär i staden, både 
genom fordonen i sig och tillhörande infrastruktur men även genom att skapa en profilering genom 
kommunikation.   

Med förslaget i denna rapport får bussen egna körfält under mer än 90 procent av hela resan i BRT-stråket, 
prioritering i signalreglerade korsningar och utbyggda hållplatser. Detta ger busstrafiken längs Norra Vägen 
en god framkomlighet med minskade väntetider och högre genomsnittlig hastighet. 

Trots att stora insatser görs för att främja bussen påverkas inte cykel- och gångtrafik negativt sammantaget, 
utan förbättras i till viss del. Prioriteringen av busstrafiken gör dock att bilen får minskad status i 
gaturummet med ökade köer och restid som följd. 

Att främja kollektivtrafiken kan leda till en överflyttning av resor från bilen. När fler åker kollektivtrafik 
istället för att köra bil minskar utsläppen av partiklar och växthusgaser och förbättrar luftkvaliteten för de 
som bor och lever i närheten till Norra Vägen.  

De åtgärder som föreslås förväntas innebära en minskning av restiden med upp till 4 minuter mellan Kalmar 
C och Snurrom. Detta innebär en minskning av restiden på sträckan med drygt 25 procent – en signifikant 
förbättring jämfört med dagens läge. Ju fler resenärer som använder busslinjen, desto mer tid sparas in och 
desto större samhällsekonomisk nytta kan utvinnas. Med det resandeunderlag som finns idag, kombinerat 
med den ökade kapaciteten på BRT-linjen, blir den totala besparingen av restid i framtiden mycket stor. 

Att uppföra BRT-linjen kan bli en del av långsiktig satsning som genom att knyta samman stadsdelar med 
olika socioekonomiska förutsättningar kan minska utanförskap. Det blir således även en social investering. 

6.1 Trafikanalys 
För att få en överblick i hur förslaget från denna rapport påverkar trafiken längs Norra Vägen har en 
trafikanalys gjorts. Analysen har utförts genom simulering i programmet TransModeler. Utgångspunkten för 
analysen är trafikscenario för år 2035 med och utan införandet av BRT-stråket enligt utformningsförslaget, 
det vill säga sträckan mellan Kalmar C och Snurrom. I Bilaga 4 visas del av resultatet från trafikanalysen. 

Exempel på delar av sträckan som berörs mer av utformningsförslaget enligt analysen är cirkulationsplatsen 
vid Norra Vägen/Trädgårdsgatan, strax norr om hållplats Malmen. Här införs signalreglering, vilket ökar 
fördröjningen i samtliga riktningar för biltrafiken. Även korsningen vid hållplats Skälbyallén ger en ökad 
fördröjning för biltrafiken jämfört med dagens cirkulationsplats. 

Där Norra Vägen korsar Erik Dahlbergs väg samt Tyska vägen har ett extra körfält lagts in för en högersväng 
när trafiken kommer norrifrån. Utan dessa extra körfält blir det köbildningar i nätverket. 

Sammanfattningsvis pekar analysen på att införandet av busskörfält ger en minskning i restid för en BRT-
linje, särskilt i norrgående riktning. Separata körfält förbättrar även signalprioriteringen vid korsningar. 
Analysen visar att kapaciteten längs vägen och i korsningar minskar för bilar när körfält tas bort, vilket leder 
till längre körtid och fler förseningar. Det går även att se en viss köbildning för biltrafiken i korsningarna 
längs Norra Vägen.  

Införandet av en BRT-linje i kombination med egna busskörfält kan ha effekter på lång sikt där resor 
förflyttas från bil till buss. Vissa resor med bil kan också välja andra körvägar än Norra Vägen om 
framkomligheten minskar. Detta kan ha en kompenserande effekt för de negativa effekterna på biltrafiken. 
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Trafikanalysen som gjorts syftar till att ge en översiktlig bild av det framtida trafikläget. En med detaljerad 
analys bör göras för att se effekter på köbildning och alternativa körvägar som förslaget innebär. Även 
rusningstrafiken på morgonen bör analyseras vidare. 

6.2 Effektbedömning 
För att få en översiktlig bild av utformningsförslagets påverkan på olika fordons framkomlighet samt Norra 
Vägens barriäreffekt har en effektbedömning gjorts. I effektbedömningen som gjorts bedöms varje enskild 
etapp för sig. Bedömningsskalan utgår från varje etapps befintliga utformning för samtliga kategorier. 

1. Stor försämring  
2. Måttlig försämring  
3. Ingen skillnad  
4. Måttlig förbättring  
5. Stor förbättring  

Tabell 21: Effektbedömning av utformningsförslaget uppdelat per etapp. 

Bedömning Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Etapp 6 

Framkomlighet Buss 4 5 5 5 4 5 

Framkomlighet Gång 2 4 3 3 3 3 

Framkomlighet Cykel 2 4 3 3 4 3 

Framkomlighet Bil 1 2 2 3 3 2 

Barriäreffekt 2 2 1 2 3 3 

I samtliga etapper bedöms bussens framkomlighet få en måttlig till stor förbättring då sträckan domineras 
av separata busskörfält. I två etapper går bussen till viss del i blandtrafik i trängre gaturum. Dock har bussen 
fortfarande signalprioritering i korsningar och anses ha en måttlig förbättring jämfört med nuläget. 

För gång- och cykeltrafik sker inte några större förändringar längs sträckan. I de fall där vägen breddas för 
att rymma busskörfält behålls utrymme för dessa trafikanter. Undantaget från detta är i den första etappen, 
då gaturummet är mer begränsat i centrum. 

I flera etapper behöver inte längre bilen samsas om gatan med bussarna, vilket tar bort störningar från 
bussar som ska in i och ut ur hållplatsfickor. Signalprioritering i korsningar för busskörfälten samt att ett 
antal in- och utfarter i direkt anslutning till Norra Vägen stängs spelar in. Trafikanalysen visar att 
framkomligheten minskar för biltrafiken överlag, särskilt i delarna närmare centrum. 

Med en utbyggnad av busskörfält längs Norra Vägen breddas vägen i flera etapper, något som ökar 
barriäreffekten. Det tar längre tid att korsa vägen och äldre kan behöva stanna vid refugen för att pausa. 
Samtidigt gör fler avgångar av busstrafik att vägen kan kännas mer trafikerad.  

Sammanfattningsvis visar effektbedömningen att utformningsförslaget 

- markant ökar bussens framkomlighet längs hela sträckan; 
- inte har någon större inverkan på aktiva transportslag som gång och cykel; 
- minskar bilens framkomlighet längs flera etapper;  
- ökar Norra Vägens barriäreffekt i de södra och mittersta etapperna. 
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6.3 Måluppfyllnad 
Under en workshop som genomfördes med tjänstepersoner som är involverade i projektet fastställdes ett antal ambitioner för ett BRT-system. Dessa ambitioner har tillsammans med 
övergripande mål och dialoger med tjänstepersoner under projektets gång legat till grund till i vilken riktning utformningsförslaget har utvecklats och vilket resultat som har eftersträvats. 

Ambitionerna som definierades har genom att vara mätbara och tydliga kunnat användas för att utvärdera utformningsförslaget i tabellen nedan. Ett antal mål har kriterier som berörs av 
senare utformningsarbeten som ligger utanför denna utredning. Här bedöms samtliga sådana mål vara möjliga att uppnå till full utsträckning.  

Skalan för måluppfyllnaden utgår från dagens läge, nolläget. Därefter beror uppfyllnadsgraden på om målet anses vara delvis eller helt uppfyllt. En kortare motivering följer 
poängsättningen. 

0 Nolläge 

1 Delvis uppfyllt 

2 Helt uppfyllt 

Tabell 22: Måluppfyllnad för utformningsförslag med utgångspunkt i mål definierade i workshop. 

Stadens utformning Poäng 
0-2 Motivering 

Samplanering 
Anser att planering av BRT och bebyggelse är integrerat och att det 
finns tydliga strategier för hur dessa planeras för att gynna 
varandra. 

2 

Hela stråket mellan Kalmar C och Snurrom är tydligt integrerat i 
utformningsförslagen. 
Snurrom blir en knutpunkt för regional kollektivtrafik. 
Kompletterande utredning för anslutande kollektivtrafik behöver tas fram. 

Genhet Anser att avståndet mellan respektive ändhållplats är lika långt som 
fågelvägen 2 

 
Avståndet mellan hållplatserna sammanfaller väl med fågelavståndet. Total 
skillnad på hela sträckan är 1,5%. Största skillnad mellan enskilda 
hållplatser är 14% (Kalmar C- Malmen) 

Tvära kurvor Anser att framtida BRT-stråk inte behöver ha någon tvär kurva 1 

 
En tvär kurva finns vid in- och utfart till befintligt läge vid Kalmar C. 
Beroende på hållplatsens placering vid Kalmar C skulle denna tvära kurva 
kunna undvikas. Majoriteten av befintliga cirkulationsplatser görs om till 
korsningar. Den cirkulationsplats som är kvar i förslaget är vid Södra 
vägen/Tullslätten 

Kollektivtrafikens infrastruktur Poäng 
0-2 Motivering 

Andel busskörfält Ca 90% av stråket bör kunna ha busskörfält 2 Drygt 90% av BRT-stråket är planerat med kollektivtrafikskörfält 
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Placering av körfält i 
sidled 

Ca 90 % av stråket bör bestå av bussgata, mittförlagda körfält eller 
körfält som är samlade vid sidan om övriga körfält. 1 Cirka 80% av BRT-stråket är planerat att ha mittförlagda busskörfält 

Markering av busskörfält Busskörfälten bör ha en visuell markering med särskild färg och 
heldragen linje 2 Möjligt att uppnå 

Fri körbana 

Stråket bör inte ha några ej signalreglerade övergångsställen längs 
sträckan.  
 

1 

I nuläget finns 25 övergångsställen längs stråket. Av dessa är det ett som 
plockas bort, åtta som blir signalreglerade, 14 som redan är signalreglerade 
och två som förblir obevakade. Det är dessa två obevakade 
övergångsställena i anslutning till cirkulationen vid Tullslätten/Olof Palmes 
gata som medför att måluppfyllnaden inte kan klassas som helt uppfylld.  

Längs sträckan finns det 2-5 hållplatslägen som inte trafikeras av 
BRT-linjen 
 

2 Två hållplatser plockas bort helt för alla linjer 

Det finns inga kantstensparkeringar längs bussens körväg. 2 De drygt 50 parkeringsplatserna som finns längs stråket plockas bort. 
Bussarna längs BRT-stråket har signalprioritering, och detekteringen 
sker med GPS-positionering. Samtliga korsningar har en detektering 
motsvarande längden på framförvarande signals gångfasttid, så att 
det under den sträckan inte ska finnas hinder som gör att bussen 
behöver retardera. 

2 Samtliga signalreglerade korsningar får full prioritering för kollektivtrafiken. 

Trafikstyrning Poäng 
0-2 Motivering 

Annan användning av 
körfältet 

Cyklar och taxi tillåts inte i busskörfältet. Sammantaget finns en 
direkt in-/utfart till busskörfältet. 2 Möjligt att uppnå 

Svängande trafik som 
korsar bussens körväg 

Det finns totalt 15 korsningar där det finns vänstersvängande trafik 
då busskörfältet är mittförlagt, alternativt högersvängande trafik 
när bussen kör i körbanekant. 

1 

Längs BRT-stråket finns i dagsläget ca 26 korsningspunkter för 
motorfordon. Av dessa föreslås fyra korsningspunkter att stängas. De 
resterande 22 korsningarna kan delas in i: 
2 cirkulationer 
2 högersväng vid sidoförlagt 
3 högersväng vid mittförlagt 
3 korsningar vid smala passager 
12 signalreglerade 

Hållplatsavstånd Ca 90 % av hållplatsavstånden är minst 500 meter 2 

Linjesträckningen mellan Kalmar C och Snurrom är cirka 6 km. I dagsläget 
är det 11 hållplatser inklusive start- och ändhållplatserna vilket ger ett 
medelavstånd på 600m. I förslaget föreslås hållplatserna Funkabo och 
Tullslätten att plockas bort vilket ger ett medelavstånd på cirka 750m. 

Rak inkörning Inga av hållplatslägena är fickhållplatser, och samtliga har 
perrongutvidgning. 2 Möjligt att uppnå  

Jämnt insteg 

Den vertikala skillnaden mellan plattform och bussgolv är maximalt 
5 cm innan eventuell nigning 2 Möjligt att uppnå 

Det finns ett system för avhjälpning av horisontellt avstånd vid 
insteg 2 Möjligt att uppnå 



 

 
 

Sida 81/92 

 

Utrustning på hållplatser Samtliga hållplatslägen har väderskydd, sittplats och belysning 2 Möjligt att uppnå 

Cykelparkering Samtliga hållplatslägen har cykelparkering 2 Möjligt att uppnå 
Information vid 

hållplatser Samtliga hållplatslägen har realtidsinformation 2 Möjligt att uppnå 

Identitet 

Linjen har ett särskilt namn 2 Möjligt att uppnå 
Alla fordon har en enhetlig design som särskiljer sig från bussar som 
inte tillhör en BRT-linje 2 Möjligt att uppnå 

Alla hållplatser har en enhetlig design som särskiljer sig från 
hållplatser som inte ingår i BRT-lösningen 2 Möjligt att uppnå 

Fordon och stödsystem Poäng 
0-2 Motivering 

Passagerarflöde 
Påstigning är möjlig i alla dörrar 2 Möjligt att uppnå 

Dörrpositionerna är markerade på alla plattformar 2 Möjligt att uppnå 

Information i fordon Realtidsinformation om flera hållplatser framåt samt 
bytesmöjligheter 2 Möjligt att uppnå 

Regularitetskörning IT-system som säkerställer jämna intervall och rättidighet? 2 Möjligt att uppnå 

Biljettsystem Endast förköp, men validering sker ombord. Validatorer placerade 
långt in i bussen. 1 Kortbetalning kommer vara tillåtet 

Trafikering Poäng 
0-2 Motivering 

Turtäthet dagtid Max 10 minuter mellan avgångar på vardagar 6-18 2 
I tidtabellsförslaget är det 5 minuters trafik i högtrafiktid och 7,5 alternativt 
10 minuterstrafik mitt på dagen beroende på om grön eller gul nivå i BRT-
guidelines önskas uppnå. 

Turtäthet kvällar och 
helger 

Max 20 minuter mellan avgångar på kvällar och helger (fram till kl. 
23) 2 

I tidtabellsförslaget är det 15 alternativt 20 minuterstrafik under tidig 
morgon, kvällar samt helger beroende på om grön eller gul nivå i BRT-
guidelines önskas uppnå. 

Öppettider Linjen är öppen 5-24 alla dagar 2 I tidtabellsförslaget är det dessa öppettiderna. 
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6.4 Slutsatser 
Utveckling av ett BRT-system kan innebära stora intrång i stadsmiljöer samt natur. De åtgärder som föreslås 
ger en kortare och mer bekväm restid än dagens busslinje. Genom bland annat en tydlig profilering av BRT-
linjen och åtgärderna nedan kan en överflyttning från biltrafik till buss ske i Kalmar.   

- Längs nästan hela BRT-stråket, från Kalmar C till Snurrom, införs busskörfält, mestadels 
mittförlagt. I vissa delar av sträckan ersätter busskörfälten utrymme som bilen tidigare haft och 
ibland breddas vägen för att rymma körfält utöver befintlig utformning utan att försämra för gång- 
och cykeltrafikanter. 

- För att öka hållplatsavståndet och minska restiden för BRT-linjen tas två hållplatser bort och ett 
antal flyttas något. På detta vis ökar BRT-linjens attraktivitet utan att skapa ett otillgängligt 
kollektivtrafiksystem. 

- Genom att använda signalprioritering i nästan samtliga korsningar som BRT-linjen kör igenom gör 
att bussen kommer snabbare fram, är energieffektivare och är bekvämare att resa med. Det blir 
även en del av ett påverkansarbete, där bilister ser hur bussen får företräde och är både snabbare 
och mer bekvämt än att sitta i bilkö.   

Slutligen ger införandet av en BRT-linje Kalmar något som knyter samman stora delar av staden och 
omkringliggande tätort. Linjen utvecklas med fokus på att lösa dagens kapacitetsproblem med befintlig 
busslinje samtidigt som den svarar mot framtida exploateringar och utmaningar. Att skapa förutsättningar 

Sammanfattning måluppfyllnad 

Det förslag som denna utredning har kommit fram till svarar bra mot de uppsatta mål som 
gjordes i projektets tidigare stadier. Sammantaget har samtliga delmål blivit förbättrade från 
nolläget och majoriteten av dem helt uppfyllda. Förutsättningarna för BRT-systemet är goda längs 
Norra Vägen i avseende på genhet och samplanering med kollektivtrafik längs E22. Kalmar 
Centralstations utformning ingår ej i utredningen där dess inverkan på BRT-linjen inte går att 
påverka i större utsträckning. 

För infrastrukturen längs Norra Vägen har det gjorts stora insatser för BRT-stråket, och de flesta 
av de högt uppsatta målen nås till fullo. Samtidigt behövs en avvägning för att samtidigt hålla 
staden längs med Norra Vägen tillgänglig för oskyddade trafikanter, där bland annat 
övergångsställen är en viktig del.  

För reglering och hållplatsutformning är inte allt innefattat i denna utredning, men stor potential 
finns. Hållplatsavståndet i förslaget svarar bra mot såväl de uppsatta målen som BRT-guidelines. 
Att trafik korsar busskörfälten är svårt att undvika om biltrafiken ska fungera väl längs Norra 
Vägen. Att undvika korsande trafik kan ge konsekvenser som omdirigering genom boendekvarter 
och smågator, vilket inte är önskvärt.  

Merparten av fordonsutformningen är inte i fokus för denna rapport, men det finns goda 
förutsättningar för att uppnå de ambitiösa mål som har satts i tidigare skeden av utredning. 
Biljettsystemets mål speglar bland annat Kalmar Länstrafiks nya biljettsystem som introduceras 
under 2020 och tillåter kortbetalning. Vidare uppfylls samtliga trafikeringskriterier med god 
marginal. I tidtabellsförslaget är det ofta turtätheten understiger det specificerade minimum-
målet.   
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för ett hållbart och snabbt resande går i linje med policyer på samtliga politiska nivåer, vare sig det är 
Agenda 2030, nationella utsläppsmål eller regionala och kommunala målsättningar. 

6.5 Vidare arbete 
Med avstamp i utredningen för en BRT-linje längs Norra Vägen i Kalmar finns det områden inom 
kollektivtrafiken och trafiksituationen längs sträckan som behöver utredas mer i detalj: 

- Trafikanalys i form av mikrosimulering av trafiken på Norra Vägen för att närmare utreda effekter 
på köbildning och alternativa körvägar som utredningsförslaget innebär. Även rusningstrafiken på 
morgonen bör analyseras vidare. 

- Trafiknoden i Snurrom kommer att ta hand om både lokalt och regionalt resande samtidigt som 
det ligger nära de mest expansiva delarna av Norra staden. Det är viktigt att dess utformning 
svarar mot de behov som de olika delarna har.  

- Den BRT-hållplats som ska ligga på Kalmar C bör utformas och angöras vid centralstationen så att 
goda bytesmöjligheter med andra linjer och färdmedel underlättas. Även vändtid samt på- och 
avstigning påverkas av denna hållplatsutformning. 

- I Lindsdal är det nödvändigt att göra avvägningar för att skapa goda förutsättningar och uppnå 
standard för en BRT-linje, samtidigt som framkomligheten för övrig trafik samt gatumiljön behöver 
förbättras. Detta gäller bland annat utformning av hållplatser och Kalmarvägen.  

- Slutligen behövs en överskådlig kostnadskalkyl för en vad utveckling av BRT-system längs Norra 
Vägen skulle innebära investeringsmässigt.  
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7 Bilaga 1 

 

  



 

 
 

Sida 85/92 

 

8 Bilaga 2 
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9 Bilaga 3 
 

 

  Exempel Helsingborg 

Under 2019 invigdes den nya Helsingborgsexpressen på linje 1 mellan 
Dalhem C i norra Helsingborg och Råå i södra. Den nya linjen rätades ut 
och fick efter ombyggnationen högsta företräde genom stadsmiljön där 
ca 8 km av totalt ca 10 km trafikeras på separata bussfiler. Av dessa 8 
km är ca 4 km byggda med mitthållplatser. Linjen trafikerar nu 21 
hållplatser från tidigare 29 hållplatser vilket innebär att det idag är i 
genomsnitt ca 400 m mellan hållplatserna. Till följd av färre hållplatser, 
god framkomlighet samt rakare körväg har den totala omloppstiden 
minskat och restiden mellan ändstationerna är nu ca 34 min (En 
minskning med ca 6 minuter). Totalt trafikeras linjen med 11 omlopp 
och totalt 13 elbussar.  

Turtätheten på vardagar är 7,5 min mellan kl. 06-18 medan vid lågtrafik 
anpassas utbudet och varierar mellan 10 till 20 min trafik. Bussen är en 
el-ledbuss på 18 meter (en led, två delar) och den behöver laddas efter 
3 vändor. Vid ändstationerna finns elladdningsaggregat på stolpe plus 
separat transformatorstation.  

Det är viktigt att BRT-bussen ges en ”VIP-status” jämfört med övriga 
bussar där slogan för linjen är ”snabbt, bekvämt och hållbart” För 
expressbussen i Helsingborg är linje 1 en renodlad el-buss (övriga 
stadsbussar trafikeras med biogas). Både formen och interiören är unik, 
med spårvägsliknande utseende samt med tre inre resenärssektioner:  

• Längst fram finns en prioriterad avdelning med hcp-platser 
(2 st), rullator-utrymme, benutrymme  

• En mittdel med ståplats, ett fåtal sittplatser och en stå-
jobbyta (för laddning, dator) 

• Längst bak är den traditionella sittdelen. 
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Exempel Malmö 

MalmöExpressen är en prioriterad busslinje genom Malmö från Rosengård till Västra hamnen. Totalt har linjen 
20 hållplatser med ett avstånd på ca 500-600m mellan. Linjen har egna körfält alternativt mittförlagda körfält på 
drygt 60 procent av den totalt 16,6 km linjesträckningen. Turtiden i högtrafiktid i tidtabellen är mellan 32-34 
minuter vilket innebär att snitthastigheten på hela sträckan är runt 30 km/h. Dock utgör den centrala 
sträckningen mellan Nobeltorget och Malmö C på 2,5 km hela 12 minuter av turtiden, vilket innebär att 
snitthastigheten på denna centrala sträcka är cirka 12 km/h där flest reser. 

Utbudet för linjen är dubbelriktad 5 minuterstrafik mellan kl. 06-18 på vardagar. Sedan införandet av 
MalmöExpressen har antalet resande ökat och ungefär 15 procent fler väljer att resa med MalmöExpressen varje 
år. I dagsläget trafikeras linjen av 16 stycken bussar och totalt är det ca 21 400 resenärer varje vardag som väljer 
att resa med MalmöExpressen baserat på siffror från 2019.  

Bussarna är ledbussar 24 m (3-delar, 2 leder) och har plats för 55 sittande plus 87 stående och 2 st hcp-platser 
framtill, dvs totalt 144 st platser. Komfortkapaciteten uppges dock vara vid ca 90 resenärer. Påstigning kan ske i 
alla dörrar och fordonen har automatisk passagerarräkning, infotainment samt trådlöst internet. Drivmedlet för 
bussarna är en gas/elhybrid.   

Linjen går parallellt med annan linjetrafik på vissa delar av linjen. På några platser där ordinarie linjebuss och 
MalmöExpressen trafikerar samma hållplats kör ordinarie busslinje in i en bussficka medan MalmöExpressen 
angör hållplatsen vid rak vägkant. På så sätt kommer inte ordinarie linjebuss i vägen för Expresslinjen. BRT-linjer 
ska helst inte ha ofrivilliga stopp alls. På detta sätt är det möjligt att skapa prioritet i signalsystem vid 
vägkorsningar. 
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Exempel Örebro 

BRT-busslinjen är ännu i ett planerings- och utredningsstadium, dvs ingen trafik är igång ännu. Inga upphandlade 
fordon finns eller färdiga bussfiler/gatuutrymmen. Riktlinjer, mål och sannolika trafikupplägg har istället redovisats. 
Det pågår en politisk process om satsningen. 

Utredd och vald BRT-linje är uppdelad i två etapper på vardera 6 km där första etappen Brickebacken till centrala 
Örebro via universitetet har mittseparering 3-4 km. Vid resecentrum planeras mittseparering i ena riktningen, och 
övriga sträckor är blandtrafik med tydlig konsekvent signalprioritering i gaturummet. Ingen sträcka  kommer att 
anläggas med högerställt bussfält. Andra etappen, Mellringe-Örebro och Vivalla-Örebro har oklar andel 
mittseparering, då trafikintensiteten på sträckorna är mindre.  

Ambitionen är att ha ett hållplatsavstånd på 500-600 m, åtminstone i de centrala delarna (längs Rudbecksgatan, 
sträckan Universitetet - Centrum)). Idag är snittlängden i stadstrafiken ca 400 m. Man tänker sig att räta upp 
linjesträckningen något, men i huvudsak kommer samma hållplatser som idag att trafikeras. Planerna är att de nya 
bussarna kommer att vara upp till 24 meter långa. 
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Exempel Karlstad 

BRT-linjen i Karlstad stadstrafik startade som ett demo-projekt (”Karlstads-stråket”). Linjen invigdes 10 dec 2018.  
Sträckan går i nord-sydlig riktning och är idag 4 km. Sträckningen har i huvudsak inte ersatt några andra 
stadstrafiklinjer, utan går en sträcka som hittills utförts av skoltrafik. Det fanns initialt en medveten tanke att knyta 
ihop ett antal torg längs linjen.  

Det finns en tydlig ambition att bygga BRT-linjen vidare, i norr mot Kronoparken och Universitetet och i söder mot 
Viken, Länssjukhuset och Jakobsberg. Efter denna förlängning blir linjen 12 km. 

Turtiden är 12 minuter från Stora Torget till Ruds bytespunkt. Turtätheten är idag var 10:e minut, som blir ca 20-
minuterstrafik under kvällar och helger. BRT-linjen går nästan uteslutande i blandtrafik. Det är endast i centrum som 
antingen specifika bussgator eller bussfält utnyttjas. Inga separata körfält med röd asfalt finns på linjen. 

Karlstad kommun har istället arbetat bort förekommande utrymmeskonflikter genom att styra biltrafiken till andra 
parallella vägar till/från centrum. Man har också arbetat konsekvent med signalprioritering. Bussen får alltid förtur 
vid ljussignaler och rondeller. Bussen styr trafiktempot, t o m vid timglashållplatser. 

Åtgärderna gjordes i samband med ett stadsmiljöavtal och alla åtgärder skulle klaras av inom 3 år, så fokus föll på 
vad som kan göras i befintligt gaturum. 

BRT-trafiken utförs av 6 st elledbussar på 18 meter, med en led och fyra in- och utgångsdörrar. Det får plats 96 st 
resande, varav 43 sittande + 2 hcp-platser. Bussen har många fällsitsar och ståytorna har gjorts bekvämare, inte 
minst i själva leden. 



 

 
 

Sida 91/92 

 

10 Bilaga 4 
För att få en överblick i hur förslaget från denna rapport påverkar trafiken längs Norra Vägen har en 
trafikanalys gjorts. Analysen har utförts genom simulering i programmet TransModeler. Utgångspunkten för 
analysen är trafikscenario för år 2035 med och utan införandet av BRT-stråket enligt utformningsförslaget, 
det vill säga sträckan mellan Kalmar C och Snurrom. I Bilaga 4 visas del av resultatet från trafikanalysen. 

Exempel på delar av sträckan som berörs mer av utformningsförslaget enligt analysen är cirkulationsplatsen 
vid Norra Vägen/Trädgårdsgatan, strax norr om hållplats Malmen. Här införs signalreglering, vilket ökar 
fördröjningen i samtliga riktningar för biltrafiken. Även korsningen vid hållplats Skälbyallén ger en ökad 
fördröjning för biltrafiken jämfört med dagens cirkulationsplats. 

Där Norra Vägen korsar Erik Dahlbergs väg samt Tyska vägen har ett extra körfält lagts in för en högersväng 
när trafiken kommer norrifrån. Utan dessa extra körfält blir det köbildningar i nätverket. 

Sammanfattningsvis pekar analysen på att införandet av busskörfält ger en minskning i restid för en BRT-
linje, särskilt i norrgående riktning. Separata körfält förbättrar även signalprioriteringen vid korsningar. 
Analysen visar att kapaciteten längs vägen och i korsningar minskar för bilar när körfält tas bort, vilket leder 
till längre körtid och fler förseningar. Det går även att se en viss köbildning för biltrafiken i korsningarna 
längs Norra Vägen.  

Införandet av en BRT-linje i kombination med egna busskörfält kan ha effekter på lång sikt där resor 
förflyttas från bil till buss. Vissa resor med bil kan också välja andra körvägar än Norra Vägen om 
framkomligheten minskar. Detta kan ha en kompenserande effekt för de negativa effekterna på biltrafiken. 

Trafikanalysen som gjorts syftar till att ge en översiktlig bild av det framtida trafikläget. En med detaljerad 
analys bör göras för att se effekter på köbildning och alternativa körvägar som förslaget innebär. Även 
rusningstrafiken på morgonen bör analyseras vidare. 

Del av resultat från trafikanalysen visas i figuren på nästa sida.. Trafikflöde längs Norra vägen för prognosår 
2035, scenario med (t.h) och utan (t.v) BRT. 
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