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- 4. IMPLANTACIONS DELS SISTEMES BRT - 
 

Els primers Sistemes Bus Rapid Transit van aparèixer a l’Amèrica Llatina 
cap a la dècada dels setanta, la ciutat pionera fou Curitiba. A partir d’aquí 
moltes ciutats han creat el seu propi sistema de transport públic basat en 
autobusos aplicant alguns dels conceptes introduïts per Curitiba a més de les 
diferents innovacions que han anat sorgint durant tots aquests anys. D’aquesta 
manera els sistemes BRT han anat evolucionant i s’han estès per tots els 
continents. A continuació s’expliquen els exemples més importants en la història 
d’aquest mètode de transport. 

 

4.1 Curitiba 

 La història dels sistemes Bus Rapid Transit comença a la dècada dels 
setanta quan Curitiba emprèn una autèntica revolució urbana a l’Amèrica Llatina 
basada en la importància en la concepció de la ciutat de les persones per 
damunt dels vehicles. Per a fer-se una idea, Curitiba és una ciutat que es troba 
situada al sud de Brasil i és la capital de l’estat de Paraná amb una població 
aproximada d’uns 1,8 milions d’habitants, dividida en 75 barris i una superfície 
de 431 km². 

Aquesta revolució es va iniciar l’any 1971 quan l’arquitecte i urbanista 
Jaime Lerner fou escollit alcalde de la ciutat amb tan sols 33 anys, 
posteriorment Lerner seria escollit dos cops més alcalde de la ciutat (1979-83, 
1989-92), també dos cops governador de l’estat de Paranà (1995-98, 1999-
2002) i col·laborador en la planificació urbanística de moltes ciutats brasileres. 
Una de les primeres idees que va tenir fou transformar el centre de la ciutat en 
una autèntica illa peatonal (tot i que actualment això s’ha portat a terme a 
bastants ciutats, Curitiba fou de les primeres). Aquesta proposta totalment 
innovadora no tenia l’acceptació de molta part de la població a la que els 
desagradava l’idea de no poder accedir al centre amb el seu propi automòbil, ni 
particularment dels botiguers que creien que les ventes estarien afectades si la 
gent tenia un accés més difícil al centre.  

Per aquesta raó, i amb una certa por a que la iniciativa fos parada per un 
requeriment judicial, l’alcalde Lerner va decidir començar les obres un divendres 
just una hora després del tancament del tribunal amb un desplegament 
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d’obrers que van envair tot el centre arreglant faroles i torretes, repavimentant 
els carrers i plantant arbres. Aquests treballs es van dur a terme de forma 
ininterrompuda durant 48 hores, quan el primer torn estava exhaust era 
reemplaçat per un segon grup d’obrers i així successivament. El dilluns de bon 
matí quan el tribunal va retornar al treball, les obres ja estaven culminades.  

Tot i alguns intents de petits grups de discrepants per avortar aquesta 
situació, la proposta de Lerner va tirar endavant amb grata sorpresa per part 
dels botiguers que observaren com els carrers per a vianants van incrementar 
notablement les ventes. 

 Com és lògic, una ciutat amb el seu centre peatonal no pot funcionar 
sense estar dotada d’un sistema de transport públic ràpid i eficient. Així doncs, 
la principal aplicació que va dur a terme el Govern Municipal de Lerner va ser 
en aquest camp. Curitiba, al no poder efectuar les grans inversions que 
necessita una xarxa de metro o fins i tot de tramvia, va crear un sistema inèdit 
de transport massiu urbà mitjançant autobusos.  

El primer pas fou dissenyar un sistema vial d’eixos que assegurés un 
creixement lineal de la ciutat, evitant d’aquesta manera una sobrecongestió del 
centre i reservar els carrers importants a l’ús exclusius dels autobusos. Tal i 
com es pot observar en la figura 13, que representa la xarxa de transport públic 
de Curitiba, aquesta consta de les següents parts: 

4.1.1 Sistema Integrat d’Autobusos 

 Bus exprés: Són vehicles biarticulats d’una gran capacitat que tenen 
vies de circulació exclusives, s’extenen radialment des del centre de la 
ciutat en cinc direccions. Aquestes línies són tractades totalment com si 
fossin un metro de superfície degut a la seva velocitat, capacitat i la 
freqüència del servei. Els vehicles són d’un color roig viu i disposen de 
les parades en forma d’estacions tubulars. A l’esquema de la xarxa les 
trobem representades en carbassa.  
Aquestes línies, també anomenades ligherinho, van ser creades al març 
de 1991 i són les que comencen a implantar l’idea del Bus Rapid Transit 
ja que circulen a major velocitat i les estacions tubulars, que imiten les 
estacions de metro, fan que els usuaris hagin de validar prèviament el 
seu bitllet abans d’entrar, d’aquesta manera no és perd tant de temps al 
pujar al vehicle.  

 

 

 

 

 

 

Fig.9 Bus express biarticulat (sota) 

Fig.8 Estació de tub (sobre)
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 Autobusos d’interbarris: Són autobusos de color verd que circulen per 
fora del nucli de la ciutat. Podem trobar les línies 1 i 2 que rodegen el 
centre de Curitiba, i de la línia 3 fins a la 6 s’encarreguen de connectar 
els barris importants de la ciutat. 

 Autobús ràpid: Són autobusos platejats que han estat dissenyats per a 
ser la forma de transport més ràpida entre dos punts. Per aquesta raó 
cobreixen distàncies grans en molt poques parades i tenen interconnexió 
entre ells mitjançant les estacions de tub. 

 

 

 

 

 

 

 

 Línies d’alimentació: Són línies locals amb autobusos de color taronja 
que s’encarreguen de recollir els passatgers d’una zona per a connectar-
los posteriorment a la xarxa de transport integrat, ja sigui als bus exprés 
o a les altres línies abans esmentades. 

4.1.2 Sistema Estàndard 

 Autobusos convencionals: Aquests autobusos grocs tenen rutes 
radials des del centre de la ciutat i són útils per a desplaçaments més 

Fig.11 Bus ràpid en una parada

Fig.10 Parada d’un bus express en una estació de tub
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curts, ja que disposen d’una separació entre parades menor que, tot i 
disminuir la velocitat comercial de transport, permet una accessibilitat 
major a la xarxa. 

 Interhospitals: Aquests bussos blancs rodegen la ciutat i uneixen els 
principals hospitals de Curitiba. 

 Bus Turístic: Són autobusos amb grans finestres que permeten una 
millor vista de les atraccions turístiques de la ciutat. 

 Al voltant del Centre: Són petits autobusos blancs que rodegen el 
centre i són utilitzats pels vianants per a desplaçar-se d’una zona a una 
altra. 

Un dels grans mèrits de sistema implantat per la ciutat de Curitiba és la 
seva concepció de xarxa ja que en cada línia es disposa de diverses estacions 
de transferència (unes vint en total) equipades amb els serveis típics de 
qualsevol estació ferroviària que permeten realitzar els transbords necessaris de 
forma còmoda i gratuïta per a arribar al destí desitjat.  

 En total la xarxa disposa de 56 km de línies ràpides amb 300 km de vies 
alimentadores, 1235 en línies entre barris i 250 km de línies exprés (BRT) que 
necessiten una flota de 1650 autobusos, entre convencionals, articulats i 
biarticulats per a donar un servei diari a uns 1,3 milions de passatgers.  

Gràcies a aquestes iniciatives implantades per a millorar el sistema de 
transport públic urbà la velocitat comercial dels autobusos ha augmentat en 
més de 6 km/h. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 Estació de Transferencia entre línies
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4.1.3 Esquema de la Xarxa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 Esquema de la xarxa d’autobussos de Curitiba
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4.2 Transmilenio (Bogotà) 

Bogotà és la capital de Colòmbia, conforma el Districte Capital i és també 
la capital del departament de Cundinamarca. A l’actualitat, té una àrea 
metropolitana amb prop de set milions d’habitants i una superfície urbana total 
de  384 km²   dividida en 20 localitats i és  després de Sao Paulo, Buenos Aires i 
Río de Janeiro, la quarta ciutat més poblada de tota l’Amèrica del Sud. A la 
ciutat hi trobem la seu principal del Govern Nacional. Les principals fonts de 
desenvolupament econòmic de Bogotà són els serveis, la indústria 
manufacturera, la construcció i l’agricultura. 

 
4.2.1 Situació anterior a Transmilenio 

Fins a la dècada dels noranta, Bogotà estava col·lapsada pel que fa a 
sistemes de transport, durant més de dos dècades es va debatre sobre la 
construcció d’una xarxa de transport metropolità, però mai es tenir el suport del 
govern nacional i moltes vegades foren descartats i aplaçats diversos projectes 
de Metro a la ciutat. Per entendre com era la situació del transport públic a 
Bogotà abans de l’aplicació del Sistema Transmilenio, s’exposen a continuació 
algunes de les principals característiques: 

 Rutes sense cap tipus d’organització, perquè es produïa entre 
conductors el que era conegut com “la guerra del centau”, és a dir, una 
pugna entre els vehicles de transport públic per les vies de Bogotà amb 
la finalitat de recollir el major nombre de passatgers possible, ja que els 
ingressos dels conductors depenien de la quantitat de passatgers 
transportats. Això provocava que no es respectessin ni les rutes 
assignades per la Secretaria de Trànsit i Transport, ni molt menys les 
parades disposades per les mateixes. Les conseqüències d’aquest caos 
eren una disminució notable de la velocitat comercial dels autobusos, 
que era d’aproximadament uns 13 km/h (un valor insuficient si es tenen 
en compte les llargues distàncies que es desplaçaven els passatgers). 

 Servei de transport deficient degut a que els conductors mentre 
conduïen els autobusos (amb canvi de marxes manual) estaven pendents 
de rebre els diners dels bitllets de transport i vigilar la presència de 
potencials passatgers  a la via. A més, les parades les efectuaven en el 
lloc que ells creien més convenient i no en els llocs assignats. 

 Vehicles inadequats. Normalment autobusos molt vells que no 
complien amb els criteris de qualitat i servei, amb uns nivells de 
contaminació, soroll, inseguretat i incomoditat molt significatius. 

 Infrastructura vial insuficient. Al no disposar d’una via exclusiva per 
als autobusos, els carrers de Curitiba tenien que suportar 
aproximadament un milió de vehicles particulars i trenta mil vehicles de 
transport públic. Amb les corresponents conseqüències de congestió de 
trànsit. 
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Totes aquestes raons van ser suficients perquè els polítics de Bogotà 
decidissin buscar una solució, que no podia implicar una forta inversió 
econòmica ja que tal i com s’ha comentat anteriorment, el govern nacional no 
aprovava inversions de la talla d’un sistema de Metro.  

Així doncs, el 13 d’Octubre de 1999 es firmen els estatuts i normes que 
regiran l’empresa TRANSMILENIO S.A., així com es determina la missió, tipus 
de societat, responsabilitats i funcions de les accions, entre molts aspectes. El 
18 de Novembre de 2000 el Transmilenio es posa en funcionament amb la 
inauguració de les dos primeres línies, la Troncal Caracas i la Calle 80. 

4.2.2 Característiques de les Infrastructures 

Pels carrers de Bogotà circulen 850.000 vehicles particulars que 
mobilitzen el 19% de la població i 21.500 autobusos (de diferents tipus) que 
transporten el 72%. L’única forma de garantir un desplaçament ràpid a aquest 
72% es dotar als autobusos d’un carril exclusiu pel transport públic. A més és 
imprescindible garantir als vianants un accés segur i còmode a la xarxa. A 
continuació s’ofereixen les característiques que disposa el sistema Transmilenio 
per a poder donar aquests serveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vies per a serveis troncals. Corresponen als carrils centrals de les 
principals avingudes de la ciutat. Aquests carrils exclusius s’adeqüen 
especialment per a suportar el pas dels autobusos i es separen 

Fig.14 Situació del Transport Públic Bogotà l’any 1999

Fig.15 Línia Troncal del sistema Transmilenio i una estació simple 
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físicament dels carrils d’ús mixta, amb circulació de vehicles particulars, 
camions, taxis, etc. 

 Estacions. Amb la finalitat d’ordenar el trànsit i dotar de velocitat al 
sistema, es construeixen estacions dissenyades especialment per a 
facilitar l’accés ràpid i còmode als passatgers. Són els únics punts de 
parada i recollida de passatgers (no com succeïa anteriorment) i són 
espais tancats i coberts construïts amb alumini, acer i vidre, amb 
taquilles a l’entrada. El nivell del pis de les estacions coincideix amb el 
dels vehicles (90 cm sobre el paviment), d’aquesta manera es permet 
una ràpida entrada i sortida de les persones, especialment a persones 
de la tercera edat i incapacitats. El sistema Transmilenio disposa de tres 
tipus d’estacions. 

o Estacions simples: són els punts de parada sobre els corredors 
exclusius, ubicats cada 500 metres. 

o Estacions de capçalera o portals: són els punts d’inici i 
acabament de les rutes troncals. En aquestes estacions es 
realitzen transbords entre els busos troncals, alimentadors i les 
rutes de transport intermunicipal. La tarifa és integrada, es a dir 
no es realitza un segon pagament en cas de transbord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Estacions intermèdies: són punts d’intersecció importants 
entre corredors del sistema on els usuaris poden realitzar 
transbords entre línies troncals o entre aquestes i les línies 
alimentadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.16 Estació de capcelera del Tunal

Fig.17 Passatgers esperant en una estació intermitja
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 Creuaments per a vianants i semaforitzats. En aquest sistema s’ha 
donat molta importància a les infrastructures dedicades al còmode i 
segur accés dels vianants. Per aquesta raó es  disposa de ponts i túnels 
per a vianants, accessos a nivell amb semaforització i senyalització 
adequades i andanes al llarg de les vies de servei troncals. 

 Zones d’operació i manteniment. El sistema també inclou patis i 
magatzems per a realitzar les feines de manteniment dels autobusos i el 
seu estacionament un cop han finalitzat l’operació. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Característiques de la Xarxa 

Amb la finalitat de maximitzar l’eficiència i la cobertura de Transmilenio, 
la xarxa de transport públic de Bogotà consta de diferents nivells de vies que es 
complementen. A continuació s’explica cada un d’aquest tipus de línies. 

 Serveis Troncals. Circulen principalment per corredors exclusius 
iniciant i acabant el seu recorregut en els portals. En aquests corredors 
només circulen els vehicles de Transmilenio, oferint dos serveis 
diferenciats: 

o Serveis Corrents: s’aturen en totes les parades del trajecte 
oferint així als usuaris una major accessibilitat a la xarxa. 

o Serveis Express: només s’aturen en determinades estacions. 
D’aquesta manera els passatgers que ho desitgen no es veuen 
obligats a aturar-se en totes les parades, reduint així el temps de 
viatge. A més, és possible realitzar més cicles amb els mateixos 
vehicles, el que comporta una disminució notable de la flota. 

Aquesta combinació permet incrementar la capacitat dels sistema a límits 
desconeguts fins el moment en sistemes de transport mitjançant 
autobusos. La combinació d’expressos més corrents pot portar fins 
45.000 passatgers per sentit i hora, és a dir, el 150% de la capacitat de 
la Troncal Caracas abans de l’existència del Transmilenio, amb la meitat 
de cadires ofertades i el doble de velocitat. 

Els vehicles que s’utilitzen en aquest servei tenen una capacitat de 160 
persones, fan 18 metres de llarg i 2,60 d’ample, són de color roig i amb 

Fig.18 Un dels patis d’operació del Transmilenio
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la característica principal de tenir les portes al costat esquerra de 
l’autobús, ja que l’atracament d’aquest es realitza per aquest costat. 

 

 

 

 

 

 

 Serveis Alimentadors. Per les vies troncals circulen els autobusos de 
major capacitat, amb els que no és possible oferir el servei de transport 
als barris perifèrics de la ciutat. Per aquesta raó és necessari tenir uns 
serveis d’alimentació, amb vehicles de capacitat mitjà i baixa, adequats a 
les condicions de demanda, que permeten l’accés dels habitants dels 
barris al sistema troncal. 

Els autobusos alimentadors circulen per vies que són d’ús compartit amb 
els vehicles privats i, en promig, fan recorreguts de 4 km. S’intenta que 
estiguin sincronitzats amb els serveis troncals per a minimitzar el temps 
d’espera dels passatgers a les estacions d’integració. En aquest cas les 
parades estan ubicades cada 300 metres i els autobusos, que tenen una 
capacitat de 70 persones, són de color verd, per a distingir-se de forma 
clara dels serveis troncals. 

 

 

 

 

 

 

 Sistema de control. El sistema Transmilenio disposa d’un Centre de 
Control per Satèl·lit que permet supervisar segon a segon i en temps real 
l’operació de cada un dels autobusos del sistema. Això fa possible 
controlar la velocitat, freqüència, horaris i les rutes dels vehicles i, el que 
és més important, garanteix la seguretat dels passatgers durant el seu 
recorregut i en les parades. 

Per al funcionament del sistema de control, cada vehicle dels serveis 
troncals està equipat amb tres elements: 

Fig.19 Autobús de les línies troncals

Fig.20 Autobús de les línies alimentadores
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o Aparell receptor de GPS, que dóna la posició de l’autobús. 

o Computador, on està programat l’itinerari del vehicle. 

o Sistema de comunicacions, per el que es rep i s’envia la 
informació al Centre de Control i a la Policia. 

Pel que fa a valors de velocitat comercial obtinguts, comentar que la 
velocitat promig a dos de les artèries principals com són la Calle 80 i l’Avinguda 
Caracas va passar de ser d’entre 12 a 18 km/h abans de Transmilenio a 26,7 
km/h un any després de la seva implantació. Com a conseqüència els temps de 
viatge van disminuir un 32%, és a dir, una hora diària per al passatger promig. 

Per a concloure amb la ciutat de Bogotà, comentar que a dia d’avui 
existeixen tres corredors que sumen 35 km i 22 rutes d’alimentació, que 
s’extenen per 66,7 km i donen servei a 40 barris. El pla contempla arribar als 22 
corredors troncals i extendre la xarxa fins a arribar a un total de 338 km en 15 
anys. Una vegada el sistema estigui complet, s’hauran invertit 1.970 milions de 
dòlars per transportar a uns cinc milions de persones al dia. 

 

4.2.4 Esquema de la Xarxa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.21 Xarxa actual de corredors del sistema Transmilenio
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4.3 Altres Casos 

Curitiba i Bogotà no són les úniques ciutats que disposen d’un sistema de 
transport Bus Rapid Transit. Des dels seus inicis, aquest tipus de transport urbà 
ha anat apareixent a diferents ciutats, primerament de Sud Amèrica i 
posteriorment de tot el món. 

Actualment hi ha unes 40 ciutats que disposen d’un sistema BRT, entre 
les que destaquen ciutats de l’estil de Sao Paolo (Brasil), León (Mèxic), Santiago 
(Xile), Quito (Equador) i Guatemala (Guatemala) al sud del continent americà, a 
més de les dos ja esmentades. També hi ha altres ciutats estan planificant 
aquest sistema com per exemple la ciutat de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.22 Representació de les futures fases que contempla el projecte Transmilenio 

Fig.23 (sobre) Línia BRT a Quito (Equador). 
 
Fig.24 (esquerra) Línia BRT a Sao Paolo (Brasil). 
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Pel que fa a Nord Amèrica, el sistema BRT es pot trobar a Boston, 
Cleveland, Los Angeles, Miami, Phoenix o San Francisco dins dels EUA, i Ottawa 
a Canadà. 

 

 

 

 

 

 

 

Fora d’aquest continent, la presència dels sistemes BRT no és tan gran 
però tot i així podem trobar-lo a ciutats com Auckland (Nova Zelanda), Leeds 
(Regne Unit) o Estocolm i Gothenburg (Suècia) per a posar alguns exemples.  

 

 

 

 

 

 

 

En el cas d’Àsia, tot i que hi ha diferents països amb ciutats que disposen 
d’aquest sistema de transport urbà, el país que destaca de forma notable és 
Japó amb vuit ciutats on el sistema ja és operacional, aquestes ciutats són 
Akita, Fukuoka, Gifu, Kanazauwa, Miyazaki, Nagaoka, Nagoya i Nikata.  

Fins i tot a China ja si pot trobar alguna ciutat que disposi d’aquest 
mètode de transport (com són Taipei i Beijing) i existeixen més de 20 ciutats 
que tenen un pla d’implantació d’alguna línia o fins i tot, xarxa. L’exemple més 
destacat es troba amb la ciutat de Shanghai. 

 
 
 
 
 

Fig.25 (sobre) Línia BRT a Ottawa (Canadà). 
Fig.26 (esquerra) Línia BRT a Califòrnia (EUA). 

 Fig.27 Línia d’autobús guiat de Leeds (Regne Unit).           Fig.28 Línia BRT a Sydney (Austràlia). 
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Calzada Adelaide Busway Sydney L-P Transitway Brisbane South East Busway Brisbane Inner Northern Busway

Carril bus de tránsito 
rápido

Guiado Mezcla de no guiado y carriles bus.

Tecnología Ruedas guía en eje delantero Neumáticos en vía de tránsito 
exclusiva

31
20km carreteras solo para autobuses

10 km carriles bus

No. de líneas de bus 18 1 117 117

Velocidad máxima (kph) 100 80

Velocidad media – 
secciones con carril bus 80 kph 29-34 kph 55-58 kph 55-58 kph

Tiempo medio recorrido 
primera a última estación 9 mins 54-64mins 17-18mins 17-18mins

Completo

25 puentes, 8 pasos elevados para 
peatones, 60m de túnel

Sí Sí Sí

Acesso a la periferia y al centro Acesso a la periferia y al centro Acesso a la periferia y al centro

No guiado

Neumáticos en vía de tránsito exclusiva

Longitud (km) 12 16.5 16.5

80

Pasos a desnivel No

Operación fuera de líneas 
Busway

No

Completo

8 túneles (1.6km)  puentes/ viaductos (1.6km)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Austràlia disposa de diverses línies BRT a les ciutats de Sydney, Adelaida 
i Brisbane. No obstant, degut a la gran dispersió de la seva població les línies 
BRT ja no són utilitzades com un transport urbà sinó que més aviat com un 
sistema de transport interurbà entre les zones residencials i les industrials o 
comercials.  

Així doncs les distàncies que recorren aquestes línies són molt superiors 
a les que estem acostumats a Europa o Sudamèrica, i per tant la distància entre 
parades i la velocitat comercial també són significativament més elevades. En 
aquest cas el sistema BRT ja no competeix amb el metro o el LRT sinó que ho 
fa amb les línies de ferrocarrils de rodalies de la ciutat. Aquesta circumstància 
està molt ben resumida en la següent taula resum dels sistemes BRT a 
Australia. 

 

 
 

Fig.29 Línia BRT a Beijing (China)..         Fig.30 Xarxa de transport públic de 

Taula 2. Taula de Característiques de diferents ciutats australianes amb línies BRT. 
FONT: Graham Currie (2006) 
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Paris 1993 8.3 12.5 90 € (93) 7.2 540 53,000 60 4,800 * 23 N/A

Leeds 1995 0.7 1.5 5.0 3.3 500* N/A N/A N/A 20* 33%

Dublin 1997 1.1 100.0 150 € (05) 1.5 N/A 65,000 60* 6,700 18 22%

Stockolm 1998 1.5 24.1 82€ (92) 3.4 500 146,000 50 4,500 * 15 N/A
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Length    
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Costs       
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€Millions)

Ottawa 1983 0.7 60.0 293.0 4.9 2.100 200,000 180-200 10,000 39 N/A

Seattle 1990 1.8 3.4 450.0 132.4 1.180 46,000 70 4,200 21 33%

Adelaide 1989 1.1 11.9 53.0 4.5 N/A 30,000 N/A 4,000 80 38%

Brisbane 1990 1.5 16.9 200.0 11.8 1.680 60,000 150 9,500 55 - 58 70%

AM PEAK 
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AM PEAK 
HOUR 

RIDERS

Speeds 
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ALL STOP
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(km)

Curitiba 1973 1.6 60.0 N/A N/A 430 340,000 40 11,000 19 N/A

Porto Alegre 1978 1.3 4.4 N/A N/A 300 290,000 326 26,100 18 - 23 29%

Porto Alegre 1978 1.3 3.6 N/A N/A 300 235,000 304 17,500 19 - 23 29%

Bogotá 2000 5.0 38.0 184.0 4.8 640 800,000 N/A 27,000 21 32%

Quito 1996 1.5 16.0 57.6 3.6 500 170,000 N/A 16,000 18 - 20 N/A
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AM PEAK 
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RIDERS
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ALL STOP
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Costs       
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Taula 3. Taula comparativa entre diverses ciutats sudamericanes amb línies 
BRT. FONT: Robusté et al (2006) 

Taula 4. Taula comparativa entre diverses ciutats nordamericanes i australianes amb línies 
BRT. FONT: Robusté et al (2006) 

Taula 5. Taula de Característiques de diferents ciutats europees amb línies BRT. 
FONT: Robusté et al (2006) 




