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Program
• 09:30-10.00 Kaffe

• 10.00-12.00 Presentation av Bus 
Nordic

-Bakgrund
-Process
-Vägen vidare
-Möjligheter med 
det nya dokumentet 

-Diskussion

• 12.00-13.00 Lunch



Bakgrund

• Varje land har ”egna” initiativ till 
standardisering av krav på bussar i 
upphandlad linjetrafik 

• Huvudstäderna startade eget projekt, 
NordicBus, samma syfte men enbart 
för huvudstäderna

• Parterna enades: samarbete och 
ett gemensamt dokument med 
standardkrav för bussar i Norden 
vore fördelaktigt för alla…

NordicBus
Huvud-
städerna

Buss 2014
Standard Norge

Danmark

Iceland

Finland



Lösning

• Bus Nordic initierades våren 
2017 med syfte att finna en 
gemensam nordisk buss-
standard

• Bus Nordic kommer att ersätta 
Buss 2014 som kravbilaga för 
funktionskrav på bussar i Sverige



Uppdraget

Bus Nordic is a collaboration between PTA and PTO national organizations in the Nordic countries and
the Nordic capitals. The project aims at establishing a common set of bus requirements; a bus Nordic
recommended standard. The collaboration started in May 2017 and the first version of the common
standard is ready to be implemented in 2018. Representatives from the participating capitals, PTA and
PTO national organizations will continue to administer and develop the common standard in the Nordic
Partner Cooperation Group.
This document specifies common sector recommendations for a Nordic bus to be used when tendering. A
bus which meets these recommendations shall be accepted and function equally well among the PTAs
throughout the Nordic countries. The recommendations only apply to new buses registered after the
document has been implemented.
Bus Nordic requirements are based on the ECE Regulation R 107. It specifies the functional demands of a
Nordic bus, which apply over and above current legislation where adaptations to Nordic conditions and
passenger needs in the Nordic countries are necessary. For items not described in Bus Nordic, the
regulations in R 107 are applicable.
Emphasis has been put on ensuring that a Bus Nordic will not hinder competition or innovation. The
requirements are made in such a way that the market can meet the demands today. The Bus Nordic
Management group will on an ongoing basis adjust the Bus Nordic standard to support changes such as
new innovative solutions and new market regulations.
The purpose is to drive vehicle development forward and, in a cost-effective way, create even more
attractive buses suiting the needs of the passengers. Common fleet procurement specifications should
lower the cost for tendering as well as simplifying movement of buses between cities and across
borders.



Processen



Överlämning: Nordic Partner Cooperation Group 



Överlämning:  Nordic Partner Cooperation Group 

A) Styrgrupp: Nationella branschorganisationerna
1. Bussoperatörer
2. Upphandlare
3. Nordiska huvudstäder

B) Arbetsgrupp:
Varje land nominerar 1-4 kandidater var, 
partnersammansatt

C) Ledarskapet roterar mellan länderna vart annat år

D) Varje land ansvariga för egen lokal organisation



Vägen vidare

• Sista projektmöte 18 juni och därefter redo 
för godkännande

• Godkänna dokumentet så fort som möjligt 
för att användas i höstens anbud 

• Dokumentet skall vara introducerat i alla 
organisationer senast 1 januari 2019

• Implementationsarbetet sker på landsbasis
• Partnership-gruppen tar över ansvaret efter 

sommaren och ansvarar för uppföljning och 
efterlevnad av dokumentet samt
dess fortsatta utveckling – version 2.

 Bus Nordic ersätter Buss 2014



Funderingar



Möjligheterna 
med det nya 
dokumentet



Fördelar med Bus Nordic

• NordicBus läggs ner och ersätts av Bus Nordic
• Förbättrad version av Buss 2014
• Förenklar flytt av bussar mellan de nordiska länderna
• Större marknad 
• Kostnadsbesparingar
• Utbyta erfarenheter för att fortsätta driva 

fordonsutvecklingen framåt
• Tillsammans kunna påverka European Legislation

(Reglemente 107)

• Mer busstrafik för pengarna!



Samma målsättning som för Buss 2014

 Allt utöver R107 är fördyrande!

• Standardisering…
• Färre kundanpassningar och särkrav förkortar ledtider i 

tillverkningen
• Färre modeller, större serier, enklare att bygga 
• Funktionskrav att föredra över detaljkrav

• Bättre kvalitet
• Lägre kostnader
• Längre livslängd på bussflottan



Principer för harmoniseringsarbetet

• Utgå från resenärernas behov

• ECE reglemente R107 är alltid basen

• Kraven skall ej hindra flytt 
mellan de nordiska länderna

• Ej vara kostnadsdrivande

• Ej stänga ute enskilda tillverkare

• Ta bort krav där R107 är tillräckligt

• Förbättra, förtydliga och förenkla



Förbättra - nya funktionskrav 
1. Reversing Camera

2. Automatic sound signal when reversing

3. Snow chains

4. Seat Comfort

5. Seat for passenger with guide dog

6. Option, child seat

7. Service door lighting

8. Option, automatic damping function

9. Option, communication platform ”ITxPT”



Förenkla - borttagna funktionskrav
1. Design of wheelchair area - finns i R107
2. Distance between reserved seats -

distansmåttet borttaget men placerade på 
låggolvsområdet kvarstår

3. Distance between reserved seats facing each
other - finns i R107

4. Door opening/closing - finns i R107, men The 
door closing function is operated manually by the 
driver var utöver R107

5. Articulated bus with three door openings



Förenkla - borttagna funktionskrav

6. Floor Design - behövs ej, finns i R107

7. Seat belts - texten ”including young
children” är borttagen; menat att vara 
inkluderade i ”sitting passengers can travel
safely”

8. Bilaga 2, länksamling
9. Bilaga 3, det beskrivande dokument riktat 

till fordonstillverkarna där det beskrivs mer 
utförligt vad som avses gällande olika 
funktionella krav



Förtydliga, förbättra
• Introducerat klassificeringstabell i kapitel 4: 

Buss class information
• Flyttat och förtydligat krav om säkerhetsbälten

och kameraövervakning till Kapitel om 
Security and Safety; förbättra tydligheten 

• Kraven rörande ventilation och ombordklimat
har omformulerats och förbättrats

• In- och utvändig information har förtydligats;

- Passenger information  
- Audiovisual
- Interior Loudspeader
- Muted when using audio equipment
- Muted when opening the front door



Förtydliga, förbättra

• Nyhet under kommunikation;  
Option kommunication platform ”ITxPT”

• Visibility through windows
• Prams and Push-Charis, 

bytt namn till Flex area 
– förenklat och tydliggjort kravet

• Kravstrukturen, 1 krav per punkt 
• Rensat för R107

Enklare
Lättare att leva upp till 
Mer lättläst



Synpunkter, funderingar

20



Vad krävs?

21

Hur ska vi nu säkerställa användandet av det nya 
gemensamma dokumentet i Sverige?



Tack!
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