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Förord 
Föreliggande rapport utgör slutredovisning av förstudien �Installation av Light 
Rail i Uppsala, GIS-baserad kollektivtrafikmodell� som finansierats av 
kommunikationsforskningsberedningen, KFB. Projektet har genomförts inom 
FoU-enheten Trafiksystem vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i 
Linköping. Rapporten har författats av Lars Bagge som under projektets gång 
varit projektanställd på VTI. VTI:s projektledare har varit Ragnar Hedström.  

Under projektets gång har samverkan skett med flera avdelningar inom 
Institutionen för Infrastruktur och Samhällsplanering (ISP) vid Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) i Stockholm. Projektets del, rörande metodutveckling, 
genomfördes vid Avdelningen för Transport och Lokaliseringsanalys inom ISP 
vid KTH (Professorerna Lars-Göran Mattsson och Lars Lundqvist). Anknytningen 
till ISP består vidare av Avdelningarna för Bebyggelseanalys (BBA) och för 
Trafik- och Transportplanering (TTP, Järnvägsgruppen). Projektets analys av 
fordonens kravspecifikationer har skett i samråd med Adtranz och Avdelningen 
för Maskinkonstruktion, Institutionen för Farkostteknik, KTH (Lektor Priidu 
Puck). 

Ett varmt tack riktas till alla som bidragit till denna studie med värdefulla 
synpunkter. Speciellt tackas Stadsbyggnadskontoret och Kommunstyrelsens 
kontor, Uppsala kommun, för utlämnande av dataunderlag samt till Olle Ek och 
Sten Elvin, Adtranz Sweden, för framtagande av och givande diskussioner kring 
tekniska specifikationer rörande fordonsegenskaper. Ett extra varmt tack till Tekn. 
Dr. Per Hultén, BBA, för omfattande samarbete kring fordonskoncept och 
bebyggelsestrukturer. 

Avslutningsvis skall nämnas att projektet vid flera tillfällen utgjort underlag för 
seminarier. 
 
 
Linköping i november 2000 
 
Ragnar Hedström 
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Sammanfattning 
Rapporten redovisar resultaten från en förstudie vars huvudsyften är att med stöd 
av GIS: 

Planera en installation av ett kollektivtrafiksystem med applikation på en 
befintlig urban yta. 

• Dimensionera kollektivtrafiksystemet utifrån bebyggelsemönster och 
trafikgenerering. 

• Utveckla koncept för fordon (uttryckta som kravspecifikationer) och 
infrastruktur, vilket möjliggör effektiv och attraktiv linjedragning och 
trafikföring relaterat till bebyggelsestrukturerna. 

 
Föreliggande resultat, baserade på alternativa installationer av Light Rail inom 

Uppsalas urbana yta, visar att GIS i kombination med databaser och kalkyl-
program förmår: 

• Skatta trafikantunderlag utifrån demografi och trafikanträkningar. 
• Beräkna logistik och dimensionering utifrån fordonsspecifikationer och 

därmed ge underlag för ekonomisk konsekvensbeskrivning (EKB) och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

• Beräkna trafikarbete (vagnkilometer och vagntimmar) som ger underlag 
för driftskostnader. 

• Beräkna infrastrukturens komponenter som ger underlag för investerings-
kalkyl. 

 
Helt nya linjedragningar, som saknar tillräckliga underlag rörande antal 

resande (speciellt tvär-förbindelser) och byten, bedöms dessutom kräva 
genomförande av trafikanalys. 

Projektet utgör en ansats till en övergripande syn på kollektivtrafikplanering, 
där en tvärvetenskaplig samverkan mellan ämnesområden inom samhälls-
planering, infrastruktur, trafikanalys, fordonsteknik och trafikplanering kan ge nya 
möjligheter till utvärdering av effektivitet och miljöanpassning för kollektiv-
trafiksystem. 

Fordonsegenskaperna påverkar infrastrukturen, vilken i sin tur återspeglas i 
stadsbilden. Dessa samband är av speciellt intresse vad gäller inplantat av 
kollektivtrafiksystem. Funktion och gestaltning utgör ofta motstridiga anspråk då 
funktionen kräver närvaro i stadsrummet, samtidigt som gestaltningen kräver 
skonsamhet mot befintliga miljöer. 

Studien är funktionellt inriktad, vilket innebär att varken arkitektonisk 
utformning av stadsrummet eller konstruktion av fordon och anläggningar ingår. 
Däremot ges underlag i form av koncept och fysiska mått. 

Framkomna resultat är baserade på de för projektet utvecklade koncepten för 
fordon, linjeföring och GIS - baserad trafikplaneringsmodell. Den senare avses att 
kompletteras med trafikanalys (VIPS och/eller SAMPERS). Modellen är 
tillämpad på Light Rail för Uppsala enligt förutsättningarna 1998, men med en 
resfrekvens om 250 resor per invånare och år under antagandet att en fjärdedel 
av bilresenärerna överförts till kollektivtrafiken. 

Två alternativa infrastrukturer jämförs med avseende på effektivitet och 
kostnadsunderlag. Alternativen innebär olika prioriteringsgrad av framkomlighet 
med syftet att erhålla underlag för en cost-benefit analys genom att kvantifiera 
respektive infrastrukturers komponenter och jämföra utfallen för restid och 
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logistik. Alternativ A representerar konceptets basnivå för framkomlighet, 
betingad av rumslig tillgänglighet, känsliga miljöer och korsningar med järnväg 
eller tunga trafikleder. Alternativ B prioriterar ytterligare ökad framkomlighet, 
främst genom högre grad av planskildhet. 

 
A. Max markplan och B. Max planskild: 
• Fordonsspecifikationer samt infrastruktur och trafikföring anpassade till 

bebyggelsemönster, ger rumslig möjlighet till minst åtta genomgående linjer, 
utan väsentliga ytanspråk på befintliga byggnader eller känsliga miljöer. 

• Framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet för Light Rail samt bevarande av 
stadsmiljön medför tunneldrift mellan 11% (A) och 32% (B) av spårlängden. 

• Restiderna jämfört med nuvarande bussystem blir kortare än hälften för de 
flesta resrelationer och ytterligare förbättrade under högtrafik, speciellt för 
tvärresor. 

• Dimensionering och logistik ger att max antal tursatta vagnsätt ligger mellan 
67 (B) och 73 (A). 

• Skattad resandepotential utifrån trafikanträkningar och demografi kan 
motivera sex genomgående linjer. 
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1 Inledning 
Studien är fokuserad på att: 
♦ Utveckla en GIS-baserad modell för kollektivtrafikplanering. 
♦ Tillämpa modellen för installation av Light Rail i befintlig urban miljö. 
♦ Påvisa samband mellan infrastruktur och effektivitet. 
♦ Utveckla fordonsegenskaper och trafikföringar. 

 

Figur 1.1. Trafikplaneringens beroende av påverkan mellan olika faktorers 
egenskaper. Fordonsegenskaperna påverkar infrastrukturens utförande och 
egenskaper, vilka i sin tur yttrar sig som effekter på byggd miljö. Omvänt 
påverkar den byggda miljöns egenskaper valet av och därmed egenskaperna hos 
fordon och infrastruktur. 
 

I Figur 1.1 illustreras hur samspelet mellan det byggda och det rörliga kan ligga 
till grund för planering och utveckling av trafiksystem, där oftast infrastrukturen 
utgör den kritiska belastningen för miljö och ekonomi. GIS-stöd effektiviserar 
hantering av underlag samt planering, utvärdering och rapportering. 

1. Befintlig bebyggelse och alternativa byggplaner genererar trafik- och 
trafikantunderlag utifrån demografi, trafikanträkningar och resvane-
undersökningar. Härigenom styrs trafikplaneringen med avseende på 
dimensionering, linjeföring, noder och logistik, vilket ger en infrastruktur 
beroende av enskilda trafikslag. Tillsammans bildar dessa ett trafiksystem, 
vars totala konsekvenser kan utvärderas (även för icke kollektiva färdsätt). 

2. Omvänt påverkar trafiksystemet stads- och landskapsbilden samt 
bebyggelsemönstret, relaterat till specifikationerna för respektive trafikslag. 
Detta yttrar sig som intrång i form av ytbehov, barriärer, emissions-
korridorer och hotbild mot bevarande av värdefull bebyggelse och miljö. Å 
andra sidan kan prövas om kollektivtrafiken kan bidra till att reducera 
trafikens totala intrång. 

3. Utfallen kan prövas med avseende på nyttor och attraktivitet samt ger 
underlag för MKB och EKB. Här kan även samhällsnyttor, taxeberoende 
och påverkan på andra färdsätt än kollektivtrafik kvantifieras. 

4. Alternativen för bebyggelse och trafiksystem (linjeföring, fordon och 
infrastruktur) utvärderas. 

5. Sambanden mellan bebyggelsemönster och trafikantgenerering studeras 
med avseende på fordonsegenskaper med åtföljande infrastruktur. Dessa 
samband kan sannolikt ej generaliseras fullt ut, till följd av stora variationer 
vad gäller bl.a. topografi, grundförhållanden och resmönster. 

INFRASTRUKTUR

FORDON BEBYGGELSE 

TRAFIKPLANERING 
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2 Bakgrund, problembild och syfte 
Under förutsättningen att det krävs en halvering av det bilrelaterade trafikarbetet 
för att kunna uppnå miljömålen (Ref. 1, 2) med en minst oförändrad mobilitet, 
följer att det totala trafikarbetet uttryckt i personkilometer blir väsentligen 
oförändrat, men radikalt minskat uttryckt i fordonskilometer. Lösningen av detta 
problem är en ökning av antalet personer per fordon, dvs. en effektivitetshöjning 
som svårligen kan uppnås utan en avsevärd uppdatering och kapacitetsökning av 
kollektivtrafiken. 

Ett betydande och resurssnålt trafikarbete utgörs av cykling, vilken dock är 
beroende av klimat och avstånd och därigenom till stor del belastar 
kollektivtrafiken under den kalla årstiden. Någon avgörande ökning av cykling 
från dagens höga nivå kan sannolikt inte förutsättas. Samåkning i privatbil har inte 
visats vara något generellt alternativ. Inverkan av IT-samhället, kombinerat med 
arbetstidsförkortningar och flextider, på resandet till arbete/studier och för 
handel/service är långsiktigt svårbedömd (Ref. 3). Kortsiktigt antas en obetydlig 
minskning av resbehovet men en viss utjämning av trafikens dygnsvariation. Ett 
ökat inslag av mångfunktionell bebyggelsestruktur kan, åtminstone i större städer, 
inte förväntas medföra minskat resbehov då hushållsmedlemmarna med stor 
sannolikhet har olika resmål och resande från andra områden tillkommer. Denna 
effekt förstärks av förväntat ökad specialisering inom arbete och studier. 

Sammantaget förutsätts ett oförminskat resbehov, där på kort sikt (10�15 år) en 
tredjedel och på lång sikt (15�25 år) hälften av bilresandet skall kunna omfördelas 
till kollektivresor. I studien förutsätts att kollektivtrafiken dimensioneras för att 
kunna bära en fjärdedel av bilresorna 1998 inom sitt upptagningsområde. För att 
detta skall kunna ske under konkurrens med andra färdsätt, framför allt med bil, 
måste kollektivtrafikens attraktivitet ökas radikalt. 

I Europa bor ca 80% av befolkning i städer, ca 1/4 i storstäder (>250 000 inv.), 
lika stor andel i medelstora städer (50�250 000 inv.) och hälften i småstäder 
(<50 000 inv.). De mindre städerna ingår inte sällan i ortsnätverk med över 
100 000 inv. 

De givna förutsättningarna kan uppskattas ge minst en dubblerad och upp till 
fyrdubbel belastning på kollektivtrafiken. Sannolikt blir den relativa ökningen 
störst i medelstora städer över ca 100 000 inv. (från ca 60 till upp emot 250 resor 
per inv. och år), då storstäderna vanligen har högre utgångsläge och mindre städer 
kortare lokalresor. 

Erfarenheter från flera medelstora europeiska städer visar att trafiksystem med 
stomlinjer på egen bana, främst spårväg (Light Rail), ökar kollektivtrafikens 
attraktionsförmåga avsevärt. Detta innebär att kollektivtrafiken måste vara mycket 
väl utbyggd, sannolikt ofta både på väg och spår även i medelstora städer. 

Trafikplanering utgör en avgörande del av projektet genom att ge underlag för 
helhetslösningen. 

Etablerade trafikanalytiska modeller (av typen VIPS, EMME/2 � FREDRIK-
/SAMPERS) är matematiskt och statistiskt verifierade och beräknar utfall för val 
av färdsätt utifrån trafikanternas rationella beteende (public choice) med avseende 
på uppoffringar (KRESU), baserade på optimering av tidsåtgång ↔ kostnader. 
Här föreligger problem, bl.a. när det gäller bestämning av tidsvärderingen hos 
individerna samt prognoser för inkomstutveckling och ekonomisk tillväxt (Ref. 
4). De hanterar resematriser (resekedjor inkl. byten), nya linjeföringar och 
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alternativa färdsätt, men har svårigheter vad gäller fysisk planering samt 
konsekvenser gällande miljöpåverkan och barriäreffekter/intrång. 

GIS hanterar per definition fysisk planering, analyserar geografiska objekt med 
tillhörande egenskaper (attribut) och presenterar resultaten direkt på kartunder-
lagen (tematiska kartor). Exempel på tillämpningar inom samhällsplanering utgörs 
av GIS-projektet Tillgänglighet i svenska städer 1980 och 1995 (Ref. 5). 
Tillgängliga program har svårigheter att klara avancerade matematiska/statistiska 
beräkningar (t.ex. differential-, integral-, och matriskalkyl). Kalkyl-/statistik-
program kopplade till databaser hanterar avancerade beräkningar, registerhållning 
och presentation av grafik och tabeller. Genom samverkan mellan GIS och dessa 
program ges underlag för MKB genom att buller och utsläpp längs 
trafikkorridorerna kan beräknas utifrån logistiken (fordon per tidsenhet) och 
avstånd till t.ex. bebyggelse. Även barriärer och intrång kan identifieras och 
beräknas med GIS utifrån fysiska ytanspråk. 

Nackdelarna med spårbundna trafiksystem, jämfört med konventionell 
busstrafik, är höga investeringskostnader och ytanspråk/barriärer samt sämre 
flexibilitet (infrastruktur och logistik) och tillgänglighet. Fördelarna består av 
bättre kapacitet, regularitet (bättre framkomlighet) och komfort samt lägre 
driftskostnader, energiförbrukning, buller och utsläpp. Förstudiens 
kollektivtrafikmodell innebär att ge spårvägen förutsättningar för ökad 
framkomlighet genom att reducera investeringskostnaderna för planskild 
infrastruktur.  

Denna rapport 
• Påvisar utnyttjandet av möjligheterna hos olika programvaror genom att 

utforma samordnings-rutiner mellan dessa så att de tillsammans utgör ett 
säkert och kraftfullt instrument, GIS-baserad kollektivtrafikplanering, för 
deskriptiv statistik, fysisk planering och prognos, avseende dimensionering 
och val av infrastruktur. Modellen kan generera input, bl.a. linjenät (skaft), 
centeroider (koordinater och befolkning) och restider, till trafikanalys med 
VIPS och/eller SAMPERS samt till MKB och EKB. 

• Tillämpar denna modell på en installation av Light Rail i Uppsala enligt 
förutsättningarna 1998, men med en resfrekvens om 250 resor per invånare 
och år. 

• Studerar möjligheterna till utveckla spårvägen för att reducera dess 
nackdelar och förstärka dess fördelar, i syfte att öka förutsättningar för 
installationer där trafikantunderlaget motiverar detta. 

• Utvärderar linje- och trafikföringar i applikationen utifrån nya 
kravspecifikationer för fordon och infrastruktur genom att jämföra två 
alternativa infrastrukturer med avseende på effektivitet: 
A. Max markplan och B. Max planskild. 

• Jämför alternativ B med befintligt bussystem 1998 med avseende på 
trafikkvalitet. 
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3  Förutsättningar 
Light Rail installation i Uppsala valdes som första applikation, dels på grund av 
att här föreligger GIS- och övriga data i sådan form och omfattning att det 
bedömdes kunna utgöra underlag för planeringsmodellen och dels på grund av 
VTI:s målsättning att studera förutsättningar för och behov av ytterligare 
spårvägstrafik i Sverige. Uppsala som är största medelstora stad är därmed 
intressant, genom att utfallet utanför de tre storstäderna kan vara vägledande för 
avgränsningen av dessa studier.  

Motivet till att utgå från förhållandena 1998 är att detta år föreligger senaste 
fullständiga statistik avseende trafikanträkningar och resvaneundersökning samt 
demografi kopplad till fastighet. 

Förstudien avser att tillvarata och utveckla spårvägens fördelar. Ansatsen har 
koncentrerats på att minska restiderna genom att prioritera kapacitet, 
framkomlighet och tillgänglighet samt att minska kostnaderna för detta genom 
nya kravspecifikationer för fordon och infrastruktur. Konceptet förutsätter 
möjlighet till en hög basnivå av planskildhet, framför allt med marknära tunnlar. 
Härigenom kan även intrång i form av barriärer och övrig påverkan på stadsbilden 
minska. 

Uppsala. Medelstor stad (190.000 inv.) i övre delen av intervallet, 70 km från 
storstaden Stockholm som delvis ingår i ortsnätverket. Detta omfattar dessutom 
ett flertal större samhällen och tydligt urbaniserad landsbygd. Den urbana ytan 
mäter 13 km (N-S) x 10 km (V-Ö) och har 135.000 inv. Strukturens form kan 
beskrivas som stjärnformad med några satelliter. Detta medför relativt långa 
restider och resavstånd, men samtidigt att trafikantunderlaget ofta är koncentrerat 
till armar. Detta kan skapa förutsättningar för och behov av ett kollektiv-
trafiksystem med hög kapacitet och kvalitet. 

Kollektivtrafikens infrastruktur: Lokalt bussbaserad (delvis biogas). Försöks-
verksamhet pågår med batteridriven P-pendel och duobussar (el/biogas). 
Betydande in- och utpendling med regional-/interregionaltåg: Stockholm, 
Arlanda, Sala/Västerås och norra kransorterna med föreslagen förlängning mot 
Gävle/Sandviken (Upptåget). Övrig regionaltrafik är bussbaserad (regionaltåg till 
Enköping med anslutning till Mälarbanan är utredd). Nya trafiksystem, bl.a. 
stomlinjer för buss och automatbana (Lokalt bansystem) är under utredning hos 
Uppsalabuss AB. 

Traditionellt har kollektivtrafiken varit mycket god fram till 1990, då en kraftig 
minskning av de kommunala bidragen infördes. Linjenät och turtäthet glesades ut, 
vilket tillsammans med taxehöjningar med stor sannolikhet förklarar raset i antal 
resor: från ca 190 (högst eller näst högst i landet under många decennier) till ca 60 
per inv och år, från ca 110 000 år 1981 till 55 000 år 1998 per vintervardag eller 
från 24 till 12 milj. per år. Med bibehållen resandefrekvens skulle antalet resor 
1998 på grund av befolkningsökningen ha varit ca 140 000 per vintervardag eller 
35 milj. per år. Detta utgör skattningar för ett bussbaserat trafiksystem med 80-tals 
standard med oförändrat resbehov. Erfarenheten visar att detta skulle leda till en 
ohållbar trängsel i city med busskonvojer väntande på angöring av terminalerna. 
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3.1 Material 
Grundkarta 2000 (GIS-MapInfo. Stadsbyggnadskontoret, Uppsala kommun): 
Kvarter, byggnader, gatulänk, kantsten, gång- cykelstråk, järnväg, vatten, park. 
 
Demografi,nattbefolkning (GIS-MapInfo och Access. Kommunstyrelsens Kontor, 
Uppsala kommun): 
Befolkning per fastighet 1998. 
Befolkning per nyckelkodsområde (NYKO) 1998. 
 
Resvaneundersökning 1998, RVU 98 (GIS-MapInfo, Access och Excel. Uppdrag 
av Kommunstyrelsens Kontor, Uppsala kommun). 
 
Busslinjer (GIS-MapInfo och Excel): linjenät relaterat till riktning, hållplatser. 
1997/98 (Uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Uppsala kommun och Uppsalabuss 
AB).  
1980/81 (Eget). 
 
Trafikanträkning (GIS-MapInfo och Excel. Uppdrag av Uppsalabuss AB). 
1998 och 1981. 
Totalräkning under representativ vintervecka av antal passagerare per buss med 
avseende på klockslag vid 1-3 snittpunkter per linjegren och riktning. Metoden 
kvantifierar belastning / tidsenhet och ger därmed underlag för dimensionering. 
 
Tidtabeller, kartor och körplaner för busslinjerna 1981 och 1998 (Uppsalabuss 
AB). 
 
3.2  Kravspecifikationer för fordonen  
Dessa är framtagna i samråd med Adtranz, Västerås, under antagandet att en 
utveckling mot mer utpräglade Light Rail-egenskaper i form av lätta och 
lågbyggda vagnar kan göra infrastrukturen enklare och billigare samt reducera 
ytanspråken. Samtidigt måste vagnarna uppfylla kraven på krocksäkerhet enligt 
europeisk standard. Syftet är att minska fordonens höjd, vikt och kurvradier för att 
minska anläggnings- och driftskostnader samt att höja effektiviteten genom 
förbättrad trafikantcirkulation. För att uppnå den senare prövas lika dörrupp-
sättning på båda vagnsidorna, vilket tillåter flexibel placering av perronger och 
möjliggör påstigning från den ena vagnsidan och avstigning från den andra 
(Fig. 5.21). Därmed förväntas avsevärt kortare stopptider vid tunga stationer. 
• Acceleration: 10s från 0 till 14 m/s; 22s från 0 till 22 m/s. 
• Högsta trafikeringshastighet 70 km/h. 
• Stigningskapacitet: 10%. 
• Minsta kurvradie inkl. svepyta: 18 m. 
• Vagnshöjd från skena till högsta punkt på korg: 290 cm. 
• Total höjd till luftledning:  

Tunnel, spårport: 330 cm (inkl. 40 cm isolationsavstånd) 
Egen bana: 400 cm  
Blandad trafik: 500 cm. 

• Vagnsbredd: 260 cm. Invändig bredd: 250 cm. 100% låggolv i 
passagerarutrymme. 
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3.3  Infrastruktur 
Trafikeringen sker på dubbelspår med spårvidd 1435 mm och strömförsörjning 
via luftledning. Tabellen nedan visar hastighet och breddanspråk för olika 
bantyper. Nedsänkt bana, tunnel eller högbro anläggs sällan ute på nätet för lägre 
hastighet än 70 km/h. Citytunnlar med högfrekvent trafikering och snäva 
kurvaturer hastighetsanpassas och måttsätts individuellt. 
 
Tabell 3.1. Hastighet och breddanspråk för de bantyper som ingår i konceptets 
infrastruktur. 
Bantyp Dubbelspår Enkelspår 
 Max.hastighet 

km/h 
Bredd 

m 
Max.hastighet 

km/h 
Bredd 

m 
Eget körfält i gata omgivande 5,8-6,1 omgivande 3,0-3,2 
Egen bana i markplan 50-70 5,6-7,2* 50-70 2,9-3,5* 
Nedsänkt bana 70 5,8-10** 70 3,2-7** 
Tunnel 70 7,2 70 4,2 
Högbro 70 6,4 70 3,4 

*Max. inkl. luftledningsstolpar. **Max. vid markyta med banan nedsänkt 3,5 m. 
 
Beskrivning av infrastrukturens komponenter: 
• Eget (markerat) körfält i gata kan vid behov delas med buss och innebär 

korsning i plan med annan trafik samt är som regel signalprioriterad för 
kollektivtrafik. 

• Egen bana i markplan är fysiskt separerad från andra trafikslag och kan löpa i 
särskilda reservat eller längs gata med spårtunnel under korsningar. 

• Nedsänkt bana kan vara nedgrävd på varierande djup men är öppen uppåt. 
• Tunnlar ligger så marknära som möjligt (spårplanet vanligen 4 m under 

markplanet), följer gatustråk men kan gå diagonalt under öppna platser och 
grönområden. Schaktningsdjupet är i nivå med källarplanet i omgivande 
bebyggelse och bör därmed i blygsam grad interagera med grundvattnet. 
Anläggningstekniken kan utgöras av "cut and cover" och/eller rörtryckning i 
kombination med prefabricerade betongsektioner. 

• Upphöjd bana och broar indelas i tre typer med avseende på dimensionering 
och kostnad: över mark, över järnväg och högbro (sistnämnda vanligen över 
vatten med krav på segelfri höjd). 

• Stigningsrampernas maximala lutning är 10%, vilket vid plan mark ger en 
minsta längd av 40 m, men som beror av topografin. Lutningen skall klaras 
rutinmässigt (såväl start som bromsning) under vinterklimat, lövfällning och 
nederbörd. 

 
Nedsänkta banor, tunnlar eller broar ger per definition planskildhet och 

tillämpas där krav föreligger på trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet, 
estetik (bevarande av stads- eller landskapsbild) och minskade barriäreffekter. 
Anläggningskostnaderna är relaterade till topografi och grundförhållanden och 
skulle därmed vid projektering analyseras individuellt med avseende på cost-
benefit. Detta ligger utanför studiens ram, där infrastrukturens komponenter 
kvantifieras för input till EKB, där de kan åsättas en schablonkostnad per meter. I 
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rapporten anges komponenternas antal, längd och andel för alternativen A (max 
markplan) och B (max planskild) i Tab. 5.3. 

Sammanfattande illustrationer av fordonens och infrastrukturens funktionella 
koncept visas i Fig. 5.18�21 och specifikationerna är inlagda i GIS och 
kalkylprogram. 
 
Stationer.  
Fyra huvudtyper: 
• Markstation i markplanet prioriteras.  
• Nedsänkt station ligger mer eller mindre öppet under markplanet, t.ex. i 

anslutning till nedsänkt bana, tunnelöppningar eller planskilda korsningar. 
• Underjordisk station ligger övertäckt under markplanet där estetiska eller 

trafiktekniska krav utesluter annan lösning. Dessa stationer, liksom tunnlarna, 
förses om möjligt med ljusschakt. 

• I anslutning till ny- eller ombyggnation av fastigheter, framför allt vid 
subcentra (se nedan), kan inomhusstationer anläggas. 

 
Gemensamt för alla stationstyper är att man beaktar handikappanpassning, hög 

säkerhet, bekvämlighet och estetiskt tilltalande utformning. Anslutande och i 
någon form bevakade cykelparkeringar anläggs i tillräcklig omfattning. 
 

 
3.4  Bebyggelsemönster. 
Bebyggelsemönstret utgör grunden för resandet, avseende såväl kvantitet som 
riktning. De ingående zonernas exploateringstal och bebyggelsefunktion är 
avgörande för resmönstret inom trafikområdet, där start- och målpunkter oftast 
byter plats under trafikdygnet. Utformningen och dimensioneringen av trafik-
system och infrastruktur är starkt beroende av bebyggelsemönstrets karakteristika 
med avseende på bostäder, sysselsättning (arbete och studier), handel och service. 

Studien utgår från situationen 1998 med tillägg av en strukturkomponent som 
ingår i konceptet: Subcentra med koncentration av handel, service, kultur och 
arbetsplatser samt uppfyller villkoren: 

• Lokaliserade perifert men inom den urbana ytan med betydande lokala 
kundunderlag. 

• Lokaliserade vid större infart till staden med möjlighet till Park & Ride 
(P&R). 

• Angörs av attraktiv kollektivtrafik och utgör helst noder för byte till 
regionaltrafik. 

• God tillgänglighet för gång- och cykeltrafik. 
• Komplement och konkurrenter till city under behovsprövning, dvs. får inte 

hota vitala cityfunktioner. 
• Utgör lokala noder i systemet för lätta och medeltunga transporter. 
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4  Metodik 
Kollektivtrafikmodellen består av en GIS-baserad beräkningsdel för bl.a. resande-
potential, restider, och logistik samt koncept för linjedragning, fordonsutveckling 
och infrastruktur. Modellen är tänkt att kunna tillämpas som ett anpassningsbart 
planeringsinstrument, i första hand för lokal och regional kollektivtrafik., samt för 
att jämföra linjedragningar, trafikslag och infrastrukturer (trafikföringar). Givetvis 
kan konsekvenserna av olika bebyggelsealternativ prövas, varför modellen även 
kan användas inom översiktlig samhällsplanering. 
 
Beräkningsmodellens struktur 
Samordning (länkning och algoritmer) mellan: 
 
• GIS (MapInfo): Fysisk planering/infrastruktur, demografi. Analys, 

presentation och rapport. 
• Länkade relationsdatabaser (Access): Demografi, trafikanträkningar och RVU. 

Sortering och anpassning av data inför länkning till MapInfo 
(koordinatsättning) och Excel/SPSS. 

• Kalkyl/statistikprogram med möjlighet till scenarioväxling (Excel och SPSS):  
Data: Fordonsspecifikationer, noder, linjeregister, befolkningsunderlag och 
trafikgeneratorer. 
- Kvalitet/attraktionsförmåga: tillgänglighet, restider, turtäthet 
- Dimensionering: resandeunderlag, kapacitet, logistik 
- Effektivitet: vagnkm, vagntim, platskm, beläggning (passagerare/platskm), 

kostnad/platskm 
- Underlag för EKB: samhälls-, företags- och hushållsekonomi samt nyttor 
- Underlag för MKB: energi, utsläpp, intrång och buller 

• Trafikanalysprogram (EMME/2 - FREDRIK, SAMPERS, VIPS). GIS- och de 
trafikanalytiska programmen avses generera input till varandra. 
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Figur 4.1. Blockschema för kollektivtrafikmodellens beräkningsmodell, där de 
streckade delarna avser trafikanalys vilken inte ingår i förstudien. De tre 
programrutorna till vänster och i mitten visar de moment som huvudsakligen 
utförs med respektive programtyp. Rapportrutan till höger anger exempel på 
delresultat som kan sammanställas. Data kan länkas mellan programmen 
(markeras av de dubbelriktade pilarna), vilket möjliggör scenarioväxlingar. 
 

Modellens input består av grundkartor med databaser innehållande bebyggelse-
mönster, demografi, trafikgeneratorer och befintligt linjenät samt resultat från 
trafikanträkningar och resvaneundersökningar (RVU). Alternativa linjeföringar, 
trafikslag och översiktsplaner läggs in för att ge output: bl.a. resandeunderlag, 
dimensionering, logistik, tillgänglighet, resematriser samt underlag för MKB och 
EKB med möjlighet till scenarioväxling för bl.a. resbenägenhet och urvalsanalys. 
Resandeunderlaget beräknas på liknande sätt som beskrivs av Mats Reneland 
(Ref. 6). 
 
 
4.1  Linjedragning. 
Konceptet innebär en höggradig anpassning till bebyggelse- och resmönster samt 
övriga färdsätt med syftet att ge en god tillgänglighet i tid och rum mellan olika 
bebyggelsefunktioner och därmed ett högt resandeunderlag.  

Detta planeringsmoment utförs huvudsakligen manuellt med GIS. Underlaget 
utgörs av demografisk fördelning över trafikområdet, resvaneundersökning och 
befintligt linjenät med resandestatistik. Utifrån dessa data anpassas en 
linjestruktur beroende av valt trafikslag. Förstudien avser stomtrafik med spårväg, 
vilket innebär att snabbheten och kapacitetstyrkan hos detta trafikslag bör 

EMME/2-FREDRIK, 
SAMPERS, VIPS 

Trafikanalys 
Individbaserad 
(KRESU). 
Socioekonomi. 
Resmatris. 
Övriga färdsätt. 

ACCESS, EXCEL, SPSS
Databaser, statistik. 
Restider. 
Logistik. 
Dimensionering. 
Emissioner. 
Input MKB och EKB. 

GIS, MapInfo 
Populationsbaserad 
analys. 
Områdesbaserad analys. 
Fysisk planering. 
RVU, trafikanträkning. 
Emissionskorridorer 

Rapporter (resultat) 
Plankartor. 
Infrastruktur. 
Tematiska kartor. 
Trafikplanering. 
Användarsamordning. 
Input MKB och EKB. 
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utnyttjas optimalt. Konceptets principer och motiv för dessa avseende spårväg 
framgår enligt nedan. 
 
Strukturer i linjedragningen och förväntade effekter: 
! Stomnät i öglor bildade av perifert sammankopplade linjepar utgör en 

kombination av radiell och tvärgående linjeföring: 
" Färre linjer med bibehållen tillgänglighet och minskat behov av matar- och 

tvärlinjer. 
" Därmed möjlig sammanföring i en punkt, vilket väsentligt underlättar 

resenärens linjebyte. 
" Ökat resandeunderlag per linje som möjliggör högre turtäthet. 
" Perifer sammanbindning av bostäder, sysselsättning och handel med 

åtföljande kortare restider (resekedjor) och färre byten för fler 
resrelationer. 

" Jämnare belastningar med avseende på färdriktning som minskar behovet 
av förstärkningstrafik. 

 
! Perifera noder; strategiskt placerade vid större infarter i anslutning till 

subcentra för handel & service, med bytesmöjlighet inom trafiksystemet och 
till andra färdsätt, t.ex. P&R: 
" Förstärkt effekt av föregående punkter. 
" Minskat bilberoende för perifera köpcentra (subcentra). 
" Färre regionalbussar med behov av att nå city, vilket reducerar deras 

kostnader och andel av miljöbelastningen. 
 

! Optimal yttäckning; stomnätet och dess trafikslag täcker upptagningsområden 
med relevant resandeunderlag. 
" Jämnare trafikstandard över trafikområdet som i sig ökar attraktiviteten. 
" Förkortad total restid för fler resenärer. 
" Minskat behov av matartrafik och därmed antal byten. 

 
! Citynav; linjeföringen i större städer och särskilt för spårburna system dras 

enkelriktat kring några tiotal citykvarter där alla linjer angör minst en station 
eller hållplats i navet. 
" Rondellfunktion med bättre framkomlighet genom eliminering av 

krysskorsningar i plan. 
" Högre hastighet som balanserar den ofta längre körsträckan. 
" God tillgänglighet och bytesmöjligheter till andra färdsätt. 
" Enklare logistik med åtföljande ökad kapacitet jämfört med konventionella 

krysskorsningar. 
 
Linjelängder 
De inlagda linjernas längder (inkl. vändslingor) anges i GIS för vardera riktningen 
och länkas till dokument i Excel. Reslängder anges direkt i GIS. Linjegrenarnas 
längder beräknas genom ackumulerade stationsavstånd efter länkning till Excel. 
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4.2  Skattning av resandepotential  
Ansatsen bygger på resandefrekvensen under 80-talet och att resbehovet 1998 är 
likartat. Det senare kan vara en underskattning då flera bostads- och 
sysselsättningsområden tillkommit mer än 3 km från City. Detta kan uppvägas av 
en sedan 80-talet ökad trend för cykling även vintertid. 

Ingångsvärdena för antalet kollektiva resor per vintervardag är 110.000 för 
1981 och 55.000 för 1998 (trafikanträkningar för respektive år). Förväntat antal 
resor, relaterat till befolkningsökningen 1981�98 (48.000 eller 26%) blir 140.000 
per vintervardag. Till detta läggs ett tillskott, betingat av förutsättningen att 
kollektivtrafiken skall kunna bära 25% minskning av bilresorna inom staden. 
 

Beräkningar. 
♦ Andelen bilresor är 40% och bussresor 11% av totala antalet vardagsresor 

(RVU 98), vilket ger att förhållandet mellan bilresor och bussresor är ca. 4. 
25% av 4 x 55.000 ger ett tillskott av 55.000 resor eller 39%. Detta ger att 
omvandlingsfaktorn för 1998 skattas (1/0,39) till 2,6. 

♦ Resandefrekvensen blir 250 resor per invånare och år. Totalt ger detta 
195.000 resor per vintervardag, varav stomnätet för Light Rail bör 
dimensioneras för ca. 75%, dvs. 145�150.000 resor. 

♦ Omvandlingsfaktorn för 1981 sätts till 1,25 för att uppnå samma 
resandefrekvens, vilket även tar hänsyn till att bilanvändningen då var lägre 
än 1998. 

♦ Fördelningen av resorna på stomnätets linjegrenar sker med aggregerade 
andelar av referensnätens linjegrenar (1981 respektive 1998). 

♦ Detta innebär att förväntad belastning per stomlinjegren (Pass) skattas som: 

 
n =  referenslinjegrenar som täcks av stomlinje 
Pi =  passagerare på referenslinjegren vid representativ snittpunkt nära 

city 
Ti =  stomlinjens täckning av referenslinjegren (= 1 vid total täckning) 
Ai = stomlinjens andel av stomnätet (= 1 om ingen annan stomlinje 

samtrafikerar) 
Fi =  Omvandlingsfaktor mot referenslinjegren (sätts vanligen till 2,5 resp. 

1,25)  
 

Justeringen av omvandlingsfaktorn sker främst på innerstadslinjer på 
referensnät 98, där flera tappat mer än 70% sedan 1981. Före justeringen 
kontrolleras att skillnaden ej kan förklaras explicit av demografiska förändringar. 

därFATPPass iii

n

i
i ,

1
×××= ∑

=



18 VTI notat 70-2000 

4.3 Restider 
Utan byte består restiden av ackumulerad stopptid och körtid vid respektive 
mellan stationerna. 

Hållplatsstoppen utgör en avsevärd andel av restiden med konventionella 
spårvägs- och bussystem. 

Flera förklaringar är kända: 
♦ Brister i utformning av fordonens in- och utpassager: höjdskillnad och 

avstånd mellan vagnsgolv och markplan, smal dörrbredd och hindrande 
strukturer (t.ex. mittplacerade ledstänger i dörrhål). Dessa brister har 
förbättrats under 90-talet (bl.a. lågentréer) men inte i tillräcklig grad. 

♦ Visering och biljettförsäljning. Sedan konduktörerna avskaffades orsakar 
ofta dessa moment de huvudsakliga fördröjningarna, trots att olika 
förköpssystem införts.  

♦ Trafikantcirkulation. Denna utgör delvis resultatet av punkterna ovan, men 
framför allt av utformning av vagnarna: dörrföljder, disposition av in- och 
utpassager samt nivåskillnader och måttsättning av inre passager. Här 
föreligger stora skillnader mellan olika trafikutövares fordon, varför 
sannolikt dessa kravspecifikationer ofta är prioriteringsfrågor mellan 
standardisering, gestaltning och funktion. 

 
Flertalet av dessa bakomliggande faktorer är dessutom avgörande för 

handikappanpassningen, där avställningsytor för färdhjälpmedel tillkommer. 
Koncept rörande dessa frågor framgår nedan under delrubriken 4.4 Utveckling av 
fordon och infrastruktur. 

Med studiens fordonsspecifikationer antas passértiden vara 1 s per resenär och 
dörr. Vidare antas att vagnen stannar vid varje station under högtrafik. 

För trafikering på egen bana eller eget signalprioriterat körfält gäller: 
Körtiden (T), mellan stationer på avståndet S, består av tre faser: 

acceleration (A) + konstant hastighet (V) + retardation (R), där 

A uppfyller kravspecifikationen: t = 10s från 0 till 14 m/s; t = 22s från 0 till 
22 m/s; t = tid. 

V betecknar maxhastigheten för den aktuella sträckan. 
R avser lugn inbromsning från hastigheten V till stillastående och sätts lika 

med -A. 
 
Nu gäller att finna en funktion T =f (S, V) där S och V är ingångsdata. 

t = g (v) antas kunna beskrivas av ett polynom av andra graden, där 
v = V (hastigheten efter tiden t):  

mlvkvt 2 ++=  
Kurvanpassning med faktoranalys ger funktionen: 

537,00,052vt 2 +−=  
med min för t = 4,34; v = 3,56(t' = 0) och interceptet t = 5 för v = 0. 
Integrering av funktionen ger den generella lösningen: 

cv5
2

v37,0
3

v052,0dv537,0v052,0
23

2 ++−=+−∫   

Lösningen anpassas för villkoret att kurvan går genom origo (v = 0 för t = 0): 
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Då v <5 är irrelevant för frågeställningen (8 <V <22 m/s), kan lösningen 
begränsas genom att sätta c = -7,5 som utgör avdrag vid kurvanpasning till origo i 
intervallet 0 < v < 5. 

Lösningen kan nu skrivas: 

svt5,7v5
2

v37,0
3

v052,0537,0v052,0
222

5

3
2 −=−+−=+−∫  

där s = accelerationssträckan = retardationssträckan 

 5,7v5
2

v37,0
3

v052,0vts
23

−+−−=Q  

,
v
st;s2Ss k

kk =−=  där sk = körsträcka med konstant hastighet (V) och tk = körtid 

med konstant hastighet.  

ktt2T +=  
⇒+−= 5v37,0v052,0t 2  
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Detta uttryck för körtiden programmeras in i Exceldokument, vilket möjliggör 

automatisk beräkning baserad på S och V, såväl mellan varje station som 
ackumulerad. 

♦ Restiden beräknas som summan av körtid och stopptid i samma 
Exceldokument. 

♦ Stopptiderna är separat beräknade för högtrafik på förmiddag respektive 
eftermiddag. 

♦ Omloppstiden beräknas som summan av restid och reglertid, den senare 
satt till ca 3 min vid varje ändstation. 

 
Den beräknade restiden är teoretisk och förutsätter frånvaro av störningar 

orsakade av såväl resenärer som intern och extern trafik. Utrymme för sådana 
störningar är däremot inkluderat i reglertiderna, varför omloppstiderna inkluderar 
en viss elasticitet avseende incidenter. 
 
4.4 Utveckling av fordon och infrastruktur. 
Förstudien syftar till att finna utvecklingsmöjligheter som kan vara realistiska för 
produktion av ett Light Rail koncept inom en femårs period, dvs. känd teknik från 
flera producenter. Av denna anledning ingår inte t.ex. bränsleceller, elförsörjning 
via induktionsslingor eller styr- reglerteknik via magnetslingor i konceptet. Flera 
av konceptets dellösningar är tänkta att även kunna vara tillämpliga på andra 
trafikslag, t.ex. duospårväg, avancerade bussystem och automatbanor. 

Målet är att finna en lösning, med beaktande av effektivitet (trafikering, 
ekonomi och energi), komfort och intrång (fysiska och visuella barriärer), där en 
vidareutveckling endast tillför explicita fördelar. 
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Med detta menas att systemegenskaperna uppfyller vissa gränskrav, dvs. att det 
är meningslöst att t.ex.: 

♦ Specificera högre stigningskapacitet, acceleration och rutinmässig 
bromsförmåga än sådana som upplevs som komfortabla för passagerarna. 

♦ Specificera högre hastighet än restidsvinsterna motiverar, avvägda mot 
energiförbrukning samt kostnadshöjning för fordon och infrastruktur. 

 
Vidareutvecklingen tillför därefter egna kvalitetshöjande egenskaper avseende 

driftsekonomi, intrång (slopande av luftledning med tillhörande stolpar) etc. 
För fordonen gäller att, utöver specifikationerna, finna en rimlig disposition av 

tekniska installationer för drivning, övrig elektronik, vagnskoppel, värme och 
ventilation. Syftet är att sänka vagnshöjden med minst bibehållen passagerar-
kapacitet. Låggolvskoncept för bussar visar mer eller mindre stort intrång på 
passagerarutrymmet, främst beroende på hjulhusen, samt nivåskillnader i 
bakpartiet orsakade av drivlinan. Situationen i spårvagnar kan vara mer gynnsam 
på grund av mindre hjuldiameter och kortare fjädringsväg, vilket ger lägre hjulhus 
med möjlighet till sittplatser ovanpå. Vidare har spårvagnen större möjligheter att 
dela upp drivlinans komponenter genom hjulnära motorer med åtföljande 
eliminering av skrymmande motorrum och mekaniska överföringar. 

Ett annat problem är trafikantcirkulationen, där önskemål om dörrpartier 
framför respektive bakom de första och sista hjulhusen står mot kraven på små 
svepytor. Detta skulle låta sig lösas med flerledade vagnar, vilket dock påverkar 
produktionskostnad och passagerarkapacitet negativt. Konceptet prövar i stället 
individuellt vridbar hjulupphängning, vilket även förväntas ge bättre följsamhet 
vid kurvtagning med åtföljande sänkt ljudnivå (kurvgnissel). 

Som synes påverkar vitt skilda frågeställningar varandra, varför det här 
presenterade konceptet kan bli föremål för flera omarbetningar eller alternativ vid 
ett fortsatt utvecklingsarbete. 
 
4.5 Logistik 
Utifrån dimensioneringen (belastningar) beräknas turtätheten, vilken tillsammans 
med omloppstiderna bestämmer vagnsinsatsen per linje (eller linjekombination) 
med hänsyn till belastningens dygnsvariation.  

Belastningsprofilen för stomlinjerna baseras på andelen passagerare per timme 
enligt trafikanträkningarna 1981 och 1998. Dessa andelar omräknas till antal 
passagerare per timme i spårvägens stomnät, fördelat på linjegren och riktning. 
Turtätheten per linje (-kombination) baseras på att vid kritiska belastningspunkter 
ge en beläggning (passagerare/platskapacitet) på högst 80%, dock med en lägsta 
turtäthet på 10 min under dagtid. Detta för att bygga in en elasticitet för skydd mot 
överbelastning. 

I denna rapport redovisas endast trafikeringstiden kl. 06�20, vardagar enl. 
vinterturlista. Lågtrafiken kräver en särskild utredning, där det kan visa sig att ett 
bussnät övertar hela eller delar av spårvägsnätet. Detta är i sin tur beroende av 
tillgänglig busskapacitet. 

Utifrån dessa data kan trafikintensiteten (totala antalet vagnsätt per timme) 
längs linjenätet och i noder beräknas. Denna bildar underlag avseende emissioner 
(utsläpp, buller och barriäreffekter) för MKB. 
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Vidare bildar logistiken underlag för beräkning av antal vagntimmar 
(förarlöner) och vagnkm (övriga driftskostnader), vilka ingår i underlaget för 
EKB. 
 
4.6 Jämförelse av restider mellan Light Rail och befintligt 

bussystem (BUSS 98). 
Underlaget utgörs av de teoretiska restiderna för Light Rail alternativ A och B 
respektive körplanen för Uppsalabuss 1997/1998. Utvärderingen sker först 
manuellt i GIS vad gäller kombinationer av linjeval och därefter automatiskt 
genom beräkning av ackumulerade restider mellan stationer (hållplatser). 
Jämförelsen avser högtrafik på en vintervardag med måttliga trafikhinder. De åtta 
Light Rail linjerna motsvarar täckningen av 25 busslinjer (BUSS 98 inklusive 
tvär- och förstärkningslinjer men exklusive servicelinjer). Light Rail systemets 
kompletterande busstrafik, bestående av en stomlinje, två matarlinjer och fem 
servicelinjer, är inte inkluderad i jämförelsen. 

I. Resor till city. I jämförelsen ingår 24 startpunkter representerande 
ändstationerna för Light Rail systemets båda alternativ samt ett antal väsentliga 
trafikeringsplatser. För Light Rail beräknas alltid restiden till S-Centralen, medan 
restiden för BUSS 98 beräknas till någon av cityhållplatserna. 

II. Resmatris för resekedjor. I jämförelsen ingår 22 start och målpunkter för 
BUSS 98 och Light Rail alternativ B (alternativ A utelämnas av utrymmesskäl). 
Urvalet av målpunkter har gjorts med syfte att spegla trafiksystemens standard 
mellan bostadsområden, arbete/studier och handel/service. Punkterna utgör en 
grundmatris med total restid för 231 resrelationer för vardera av systemen och 
inkluderar restid, väntetid vid start och byten samt inväntan på avgångstid 
(reglertid vid passage av ändstation). Utifrån grundmatriserna görs de statistiska 
beräkningarna med matriskalkyl. 

Väntetid vid start och byte (T): 
En linje med turtäthet t minuter: T = ½ t 
N st linjer med turtäthet ti minuter för linje i:  
Antal turer per timme (n) för linje i: ni =60 / ti  
 

 
Väntetiden vid start och byten sätts här till halva turtätheten (max 15 minuter 

vid start), till skillnad från VIPS och SAMPERS, där resenären antags kunna 
tidtabellen vid gles turtäthet. Då avsikten med det här testet är att jämföra 
trafikkvaliteten för resekedjor, bedöms väntetiden (framför allt vid byten) spela 
stor roll för attraktiviteten hos trafiksystemen. Om avståndet mellan hållplats och 
start-/målpunkt är 300�500 m adderas en gångtid på 3�5 min. 

Den totala restiden blir därmed ett sammantaget kvalitetsmått för: 
♦ Körtid (hastighet och framkomlighet) 
♦ Stopptid (trafikantcirkulation och visering) 
♦ Turtäthet 
♦ Linjedragningens effektivitet (avseende rumslig tillgänglighet) 

∑
=

=∴ N

i
in

T

1

2

60
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5 Resultat 
Figurerna till resultatdelen är samlade i appendix. Rapporten redovisar två Light 
Rail alternativ med avseende på infrastrukturen, vilka skiljer sig främst genom 
olika prioritering av framkomlighet: 
A. Max. markplan. Planskildhet endast för järnväg, tungt belastade korsningar 

och för att minska uppenbara intrång i känsliga miljöer. 
B. Max. planskild. Hög prioritering av framkomlighet och oftast av korta 

linjelängder. Flera undantag från det sistnämnda föreligger när effektivitet 
(körtid och trafikantunderlag) överväger. 

 
Båda alternativen tillvaratar Light Rail konceptets möjligheter till varierad 

trafikföring (från att dela rum med andra trafikslag till att gå helt separerad), 
förutom att ingen dragning i befintliga gågator tillämpats. Vidare har alternativen 
identisk trafikuppgift med linjevis samma upptagningsområden. 

 
5.1 Linjedragning. 
Efter avstämning mot demografi, bebyggelsestrukturen (bostäder, sysselsättning, 
handel och service), trafikanträkningar för stadsbussarna år 1981 och 1998 samt 
framkomlighet och bevarande av stadsbild, består linjenätet av: 

Alternativ A. Fig. 5.1-6. Citystationer kursiverade. S-Centralen angöres av alla 
linjerikningar. 

1. Ö.GOTTSUNDA - Fiolbacken - Gottsunda C - N.Gottsunda - Valsätra - 
Malma - BMC - Science Park - UAS →  (←  Nybron ← Dragarbrunn ←) 
S-Centralen - Vaksalatorg - Strandbodkilen - Boländerna - Sofielund - 
Gnista C (P&R) - Fyrislund - S.ÅRSTA. 

• Vagnarna fortsätter som Linje 2 från båda ändstationerna. 
2. S.ÅRSTA - Årsta C - Gränby C (P&R) - Kvarngärdet - Vaksalatorg - S-

Centralen → Dragarbrunn → (← Nybron ←) S:t Olofsbron - 
F.Malmgrens plan - Ekonomikum - Carolina - UAS S - Science Park - 
Polacksbacken - Ulleråker - Kronparken - Ultuna - N.Sunnersta - 
Ö.GOTTSUNDA 

• Vagnarna fortsätter som linje 1 från båda ändstationerna. 
 

3. STENHAGEN (P&R)- Flogsta - Ekeby - Rickomberga - Erikslund - 
Luthagen - F.Malmgrens plan - S:t Olofsbron → Nybron→ (← 
Dragarbrunn ←) S-Centralen - Kungsängen - Sofielund - Gnista C (P&R) 
- Vilan - SÄVJA C (P&R) 

• Vagnarna fortsätter som linje 4 från SÄVJA C. 
4. SÄVJA C (P&R) Nåntuna - Ultuna - Kronparken - Ulleråker - 

Polacksbacken - Science Park - UAS → (← Nybron ← Dragarbrunn ←) 
S-Centralen - Vaksalatorg - N.Kvarngärdet - Gränby - NYBY. 

• Vagnarna fortsätter som linje 3 från SÄVJA C. 
 

5. GAMLA UPPSALA (P&R) - Nyby Gård - Heidenstams torg - 
Kapellgärdet - Höganäs - Vaksalatorg - S-Centralen → Dragarbrunn → 
(← Nybron ←) S:t Olofsbron - F.Malmgrens plan - Ekonomikum - 
Kungsgärdet - Studentstaden - Ekeby - FLOGSTA. 

• Vagnarna fortsätter som linje 6 från FLOGSTA. 



VTI notat 70-2000 23 

6. FLOGSTA - Eriksberg - Sommarro - EBC - UAS → (← Nybron ← 
Dragarbrunn ←) S-Centralen - Vaksalatorg - Almtuna - Brantingstorg - 
Johannesbäck - Årsta C - N.ÅRSTA. 

• Vagnarna fortsätter som linje 5 från FLOGSTA. 
 

7. FYRISLUND - Slavsta - S.Årsta - Fålhagen - Strandbodkilen - 
Vaksalatorg - S-Centralen → Dragarbrunn → (← Nybron ←) Blanka 
(P&R) - Eriksdal - Stabby - Börjetull (P&R) - LIBROBÄCK. 

 
8. ÄRNA (P&R) - Bärby Hage - Tunaberg - Tunabackar - Fyrishov - 

Svartbäcken - Blanka (P&R) → Nybron → (← Dragarbrunn ←) S-
Centralen - Kungsängen -Sofielund - Polacksbacken - Ulleråker - Malma 
- Valsätra - N.Gottsunda - Gottsunda C - Fiolbacken - S.GOTTSUNDA. 

 
Alternativ B. Fig. 5.7�12. 
Följer samma beskrivning som alternativ A, förutom att Nybron byts ut mot 

Stora Torget. 
Samlingspunkten har fördelats på två spårvägsstationer (S-Centralen Norra 

och Södra) vid Centralstationen, vilken även i övrigt planeras bli ett resecentrum. 
Samordningsfördelarna sammanfaller här med den sannolikt enda plats i city där 
det finns tillräckligt utrymme utan att behöva göra alltför stora ingrepp i 
stadsbilden. Åtminstone den norra spårvägsstationen bör (inte minst av estetiska 
skäl ) förläggas under jord, då den östra utfarten mot Vaksalatorg måste gå i 
tunnel under järnvägen. Av samma skäl bör även station Vaksalatorg ligga under 
jord. 

I alternativ B läggs station Stora Torget under jord. Härigenom kan torgytan 
och Å-rummet mellan S:t Olofsbron och Islandsbron disponeras fritt. Övriga 
citystationer kan, om man så önskar, ligga i markplanet. 

 
Passager av Fyrisån. 
♦ Linjerna 2, 3 och 5 har en problematisk passage vid S:t Olofsbron, där 

man måste välja mellan antingen dyr tunnel under ån med underjordisk 
station på västra sidan eller breddad bro med markstation. Med hänsyn till 
byggkostnader och risken för grundskador på omgivande värdefull 
bebyggelse till följd av en djuptunnel, är det senare alternativet att föredra. 
En linjeföring i detta läge bedöms av tillgänglighetsskäl vara nödvändig. 

♦ Linje 4 mellan Ultuna och Nåntuna kan passera via högbro (endast 
spårväg och GC) som utformas med landskapsarkitektoniskt hänsyn. Ett 
sannolikt mycket dyrare tunnelalternativ inverkar givetvis betydligt mindre 
på landskapsbilden. Vinsten för trafikanterna och samhällsnyttan bedömes 
vara av sådan dignitet att denna sträckning kan försvaras. 

♦ Linje 8 passerar via högbro parallell med Kungsängsbron. Nyttan med 
denna sträckning kan eliminera behovet av den aviserade biltunnelleden 
(Västerleden) under Flogsta, Eriksberg och Stadsskogen mot Kungsängen 
och därmed breddningen av Kungsängsleden (och bron). 

♦ Linjerna 1, 4 och 6 passerar på Islandsbron, vilken breddats motsvarande 
ett körfält, förslagsvis genom att förses med "påhängda" gång- och 
cykelbanor. 
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♦ Linje 7 passerar på bro parallell med befintlig järnvägsbro vid Fyrisvall 
mellan Svartbäcken och Eriksdal. Denna sträckning bör vara 
okontroversiell, såväl estetiskt som ekonomiskt. 

 
5.2 Linjernas funktion relaterat till bebyggelsemönster. 
Linjerna 1 och 2 bildar tillsammans en dubbel ringlinje (en �åtta� med midja i 
city) som trafikeras i båda riktningarna: 
♦ Södra öglan ger direkt förbindelse från Gottsunda/Valsätra/Norby/Sunnersta 

till Ultuna/Ulleråker och, med byte i Ultuna (linje 3/4), förbindelse med 
Sävja/Gnista C/Sofielund/Boländerna. 

♦ Östra öglan ger direktförbindelse från Gränby/Salabacke/Johannesbäck/Årsta 
till Fyrislund/Gnista C /Boländerna/Sofielund. 

 
Denna linjekombination gör det möjligt att vid högtrafik trafikera de båda 

riktningarna med olika turtäthet och / eller vagnsinsats. Den östra öglan har under 
morgonrusningen betydligt större belastning moturs (mot Fyrislund och från 
Årsta) och den södra öglan har den största belastningen medurs (mot Ultuna och 
från Gottsunda). Under kvällsrusningen är belastningsmönstret det motsatta.  
 

Linje 1 förbinder tunga bostadsområden i söder enl ovan med City/S-Centralen 
och stora sysselsättningområden: BMC/Science Park/UAS/ samt i öster med 
Boländerna/Fyrislund/ Kungsporten/Bolandsskolan/Fyrisborg. Linjen utgör P&R-
förbindelse från Gnista C. 

Linje 2 förbinder tunga bostadsområden i öster med City/Centralen och stora 
sysselsättningsområden i innerstaden: främre Luthagen/Katedralskolan-
/Ekonomikum/Universitetet/Humanistcentrum/Carolina/ Blåsenhus och i söder: 
UAS/Science Park/BMC/Polacksbacken/Kronåsen/Lundellska skolan/Ulleråker 
/Kronparken/Ultuna. Linjen utgör P&R-förbindelse från Gränby C. 
 

Linjerna 3 och 4 bildar en ögla i sydost som förbinder Nåntuna/Sävja-
/Vilan/Bergsbrunna med de södra arbets- och utbildningsområdena från Ultuna till 
UAS. Passagen av Fyrisån mellan Nåntuna och Ultuna utgör, förutom en bärande 
del av en viktig tvär-förbindelse, möjligheten att på ett ekonomiskt försvarbart sätt 
förse Ulleråker/Ultuna med två linjer. 

Linje 3 förbinder Herrhagen/Stenhagen/Flogsta/Ekeby/Rickomberga/Luthagen 
med City/S-Centralen och Kungsängen/Sofielund/Gnista C/Vilan/Bergsbrunna-
/Sävja/Nåntuna/Ultuna. Utgör P&R-förbindelse från Stenhagen C, Gnista C och 
Sävja C. 

Linje 4 förbinder Nyby/Löten/Gränby/N.Kvarngärdet med City/S-Centralen 
och de södra sysselsättningsområdena UAS - Ultuna. 
 

Linjerna 5 och 6 bildar en ögla i väster som förbinder Flogsta/Ekeby med 
Eriksberg och syssel-sättningsområdena: Geocentrum/EBC/Humanistcentrum-
/Blåsenhus/UAS/Science Park/BMC, samt med byte vid UAS (linjerna 2 och 4), 
de södra arbets- och utbildningsområdena Polacksbacken - Ultuna. 

Linje 5 förbinder G:a Uppsala /Nyby Gård/Löten/Kapellgärdet/Höganäs med 
City/Centralen och Ekeby/Flogsta via Ekonomikum enl ovan. Utgör P&R- 
förbindelse från G:a Uppsala. 
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Linje 6 förbinder N.Årsta/Årsta C/Johannesbäck/Salabacke/Almtuna med 
City/S-Centralen och Eriksberg enl ovan. Linjen betjänar flera stora skolor i öster: 
Almtuna, Celsius, Branting, Johannesbäck och Årsta. 

 
Linje 7 förbinder Slavsta (under utbyggnad)/Ö.Fyrislund (expanderande 

arbetsområde med bl a Kristallen)/S.Årsta/Fålhagen/Strandbodkilen med City/S-
Centralen och Svartbäcken/Fyrisskolan/ Eriksdal (Klockarängen och Inst för 
lärarutb)/Stabby/Börjetull/Librobäck (under kraftig expansion). Utgör P&R-
förbindelse från Börjetull och Svartbäcken (Blanka). 

Denna linje kan förväntas få den lägsta belastningen och bör därför byggas 
först när de planerade utbyggnaderna förverkligats i Fyrislund, Slavsta, 
Ö.Stationsområdet, Blanka och Librobäck. 

Linjen bör å andra sidan kräva relativt låga investeringskostnader, då en 
ansenlig del löper längs befintlig järnväg och även i övrigt till största delen kan 
dras i markplanet. Museijärnvägen ges möjlighet till fortsatt verksamhet. 

 
Linje 8 förbinder Ärna (flygflottilj, bussterminal, service)/Bärby 

Hage/Tunabackar/Svartbäcken (Fyrishov) med City/S-Centralen och 
Kungsängen/Polacksbacken/Kronåsen/Malma/Valsätra/Norby/ Gottsunda C-
/S.Gottsunda. Utgör P&R-förbindelse från Ärna och Svartbäcken (Blanka). 
 
5.3 Skattning av resandepotential 
Resultaten visar oftast en överensstämmelse inom ±10% mellan referenserna 
(Tab. 5.1). Större avvikelser kan förklaras av att betydande trafikgeneratorer 
tillkommit sedan 1981. Detta gäller speciellt Linje 7 (båda grenarna) där 
betydande sysselsättningsområden färdigställts. Linje 8 mot Ärna speglar främst 
utbyggd flygflottilj, anslutning av förortsbussar och ökat skolunderlag. Det nästan 
fördubblade underlaget mot Gottsunda kan förklaras av nya bostadsområden 
(S.Gottsunda, N.Gottsunda, Malma Backe), men framför allt nya sysselsättnings-
områden (Polacksbacken, Kronåsen och Kungsängen) samt tvärlinjefunktionen. 

Om nedre gränsen för spårväg med avseende på belastning sätts till 15.000 
passagerare per vardag, (Adtranz) finner man att Linje 7 ligger klart nedanför 
gränsen och Linje 5 strax nedanför. Resultatet är baserat på att samtliga linjer är i 
drift.  
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Tabell 5.1.  Utfall av skattad resandepotential avseende 1998 utifrån 
aggregerade andelar av referens-nätens linjegrenar 1981 respektive 1998. 
Potentialen baseras på resandefrekvensen 1981 med tillägg för 25% minskat 
resande med bil. Dygnsvariationen framgår av Fig. 5.13�17. 
 
  Passagerare, t.o.r. 

Linje Linjegren Pass ref. 81 Resor ref. 98 
S ÅRSTA 5 743 7 163 
Ö GOTTSUNDA 9 395 10 591 1 

∑ 15 138 17 755 
S ÅRSTA 7 840 7 993 
Ö GOTTSUNDA 11 754 11 137 2 

∑ 19 594 19 130 
STENHAGEN 11 966 12 539 
SÄVJA 11 193 11 091 3 

∑ 23 159 23 630 
SÄVJA 5 078 5 536 
NYBY 10 083 10 516 4 

∑ 15 161 16 052 
G:a UPPSALA 5 222 5 970 
FLOGSTA 6 414 7 906 5 

∑ 11 636 13 876 
FLOGSTA 9 337 10 642 
ÅRSTA 9 785 11 130 6 

∑ 19 121 21 772 
FYRISLUND 2 976 4 817 
LIBROBÄCK 2 649 3 687 7 

∑ 5 625 8 504 
ÄRNA 10 236 13 455 
GOTTSUNDA 7 554 13 928 8 

∑ 17 790 27 383 
∑ 127 224 148 101 

 
 

5.4 Linjelängder, restider och hastighet 
Tab. 5.2. presenterar dessa för varje linjegren och riktning samt summerat per 
linje med avseende på alternativ A och B. Observera att detta inte gäller 
omloppstid, vilken redovisas under delrubriken 5.5. Logistik. GIS programmets 
urvalsanalys ger direkt information om reslängd och restid mellan valda stationer 
längs en linje. 

Differenserna mellan riktningarna (till respektive från Centralen) beror 
huvudsakligen på skillnader i linjeföring i city. Restiderna jämfört med körplanen 
för befintligt bussystem är kortare än hälften och som väntat kortast i alternativ B. 
Jämförelsen bygger på ett urval av ett tjugotal resrelationer till city utan byte. 
Medelhastigheten i båda alternativen är hög med tanke på de korta stations-
avstånden. 
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Tabell 5.2.  Linjelängder, restider och medelhastigheter för alternativen A. 
Max. markplan och B. Max. planskild. 
Alternativ A. Linjelängd (km) Restid (min) Medelhastighet (km/h) 

Linje 
Från 
Centralen 

Till 
Centralen 

Från 
Centralen 

Till 
Centralen 

Från 
Centralen 

Till 
Centralen 

1. Årsta 8,48 8,45 14,5 14,2 35,0 35,8
1.Gottsunda 10,17 9,28 17,8 16,0 34,3 34,9
1. ∑ 36,38 62,5 34,9 
2. Årsta 4,68 4,65 7,6 8,0 36,9 34,8
2. Gottsunda 10,65 10,72 18,9 19,1 33,8 33,7
2. ∑ 30,70 53,6 34,4 
3. Stenhagen 8,60 8,71 15,2 16,3 33,9 32,1
3. Sävja 8,57 8,58 12,2 12,5 42,2 41,2
3. ∑ 34,46 56,2 36,8 
4. Nyby 4,59 4,64 7,7 8,2 35,6 33,8
4. Sävja 10,50 9,55 18,2 15,9 34,6 36,1
4. ∑ 29,28 50,0 35,1 
5. G.Uppsala 5,54 5,53 9,6 10,2 34,5 32,7
5. Flogsta 6,37 6,46 11,5 12,2 33,3 31,8
5. ∑ 23,90 43,5 33,0 
6. Flogsta 7,50 6,61 13,7 11,8 32,9 33,7
6. Årsta 5,00 5,06 8,8 9,4 33,9 32,2
6. ∑ 24,17 43,7 33,2 
7. Librobäck 4,71 5,32 7,5 9,1 37,7 35,2
7. Fyrislund 7,51 6,52 12,5 11,1 36,2 35,2
7. ∑ 24,06 40,2 35,9 
8. Ärna 4,87 5,36 8,3 9,9 35,0 32,3
8. Gottsunda 10,02 10,12 15,8 16,1 38,1 37,7
8. ∑ 30,37 50,1 36,4 
 
Alternativ B. Linjelängd (km) Restid (min) Medelhastighet (km/h) 

Linje 
Från 

Centralen 
Till 

Centralen 
Från 

Centralen 
Till 

Centralen 
Från 

Centralen 
Till 

Centralen 
1. Årsta 9,36 9,33 15,0 14,5 37,5 38,6
1.Gottsunda 10,22 9,23 15,9 14,8 38,5 37,5
1. Σ 38,14 60,2 38,0 
2. Årsta 4,68 4,65 7,6 8,0 37,2 35,0
2. Gottsunda 10,57 10,67 16,7 16,9 37,9 37,9
2. Σ 30,57 49,2 37,3 
3. Stenhagen 8,06 8,05 12,9 13,6 37,6 35,4
3. Sävja 8,38 8,38 11,3 11,6 44,4 43,2
3. Σ 32,87 49,4 39,9 
4. Nyby 4,61 4,69 7,2 7,9 38,2 35,8
4. Sävja 10,53 9,53 15,9 14,3 39,7 39,9
4. Σ 29,36 45,3 38,9 
5. G.Uppsala 5,45 5,42 8,7 9,1 37,7 35,6
5. Flogsta 6,80 6,90 11,2 12,0 36,3 34,6
5. Σ 24,57 41,0 36,0 
6. Flogsta 7,41 6,43 11,8 10,4 37,8 37,2
6. Årsta 5,01 4,87 8,1 8,2 37,2 35,5
6. Σ 23,72 38,5 37,0 
7. Librobäck 4,95 5,43 7,6 8,7 39,2 37,4
7. Fyrislund 7,61 6,60 11,9 10,5 38,2 37,6
7. Σ 24,59 38,7 38,1 
8. Ärna 4,56 4,93 7,4 8,6 36,9 34,3
8. Gottsunda 10,42 10,51 15,6 16,0 40,0 39,5
8. Σ 30,42 47,6 38,3 
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5.5 Utveckling av fordon och infrastruktur 
Fordonskonceptet och hur kravspecifikationerna påverkar infrastrukturen framgår 
av Fig. 5.18�21. Tekniska installationer inryms företrädesvis i döda utrymmen 
(t.ex. två skåp om vardera ca 2 m3 i ledernas ytterväggar med bibehållen passage). 
Sittplatserna utformas som U-formade sittgrupper med långsidan utefter fönstren. 
Detta ger möjlighet till tekniska installationer under sittdynorna med såväl 
invändig som utvändig åtkomst. Installationerna kan läggas i kassetter, vilka från 
utsidan kan dras ut som byrålådor. Sittplatsernas utformning blir densamma för 
enriktnings- och för tvåriktningsvagnar, vilket bör vara rationellt ur produktions-
synpunkt. Dörrplaceringen är densamma på båda vagnsidorna för ökad flexibilitet 
(Fig. 5.21): För Uppsalas del prövas endast enriktningsvagnar, på grund av att: 
• Vändslingor behöver anläggas vid endast 8 av 16 ändstationer (p.g.a. 

ögleformad linjedragning) 
• En vagntyp ökar flexibiliteten avseende insättning över linjenätet 
• Tvåriktningsvagnar är dyrare och har lägre kapacitet (kostnad och utrymme 

för två förarplatser) 
 
Vidare prövas här nyttjandet av obemannade följevagnar (släp med adaptiva 

motorer och bromsar) i stället för flerledade vagnar. Motivet är även här den 
ögleformade linjedragningen. I andra trafikföringar och belastningsprofiler kan 
andra vagntyper motiveras. Detta aktualiserar en modulär uppbyggnad av 
vagnarna, vilket även är en fördel vid ombyggnad om trafiksituationen förändras. 

Infrastrukturens komponenter är måttsatta vid inläggningen i GIS och kan 
enkelt summeras gruppvis med urvalsinstrumentet. Eftersom alternativen A och B 
skiljer sig åt just med avseende på framkomlighet, är olikheterna i fördelningen av 
komponenterna väntad, liksom den lilla skillnaden i spårlängd. Av Tab. 5.3. 
framgår att tunnelföring utgör 11% av totala spårlängden i alternativ A, vilket 
indikerar att även endast enligt konceptet nödvändiga planskildheter medför 
betydande tunnellängder. 
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Tabell 5.3.  Fördelning av infrastrukturens komponenter i alternativen A och B. 
Se även Fig. 5.22 och 23. 

Komponent A. Max markplan B. Max planskild 
 Antal Längd (m) % Antal Längd (m) % 
Eget körfält (EF) 124 24 108 26,38 9 1 370 1,48 
Eget körfält, enkelspår (EF, ES) 10 1 933 2,12 4 656 0,71 
Egen bana (EB) 140 31 046 33,97 135 28 199 30,54 
Egen bana, enkelspår (EB, ES) 11 1 576 1,72 10 2 022 2,19 
Nedsänkt bana (N) 6 1 244 1,36 27 5 092 5,51 
Tunnel (T) 73 10 088 11,04 140 29 280 31,71 
Tunnel, enkelspår (T, ES) 1 108 0,12 15 1 256 1,36 
Ramp (R) 108 4 913 5,38 118 5 542 6,00 
Ramp, enkelspår (R, ES) 0 0 0,00 8 339 0,37 
Bro, upphöjd bana (B) 17 1 698 1,86 24 2 540 2,75 
Bro över järnväg (BJ) 2 317 0,35 4 361 0,39 
Högbro (HB) 2 904 0,99 2 916 0,99 
Broramp (RB) 8 737 0,81 32 2 062 2,23 
Vägport (VP) 1 22 0,02 10 234 0,25 
Prioriterade signaler (PS) 140  10   
Prioriterad signal, museijvg(PS, MJ) 1    
Markstation (MStn) 166 10 236 11,20 92 5 726 6,20 
Markstation, enkelspår (MStn, ES)  6 279 0,31 8 399 0,43 
Nedsänkt station (NStn) 7 464 0,51 70 4 443 4,81 
Nedsänkt station, enkelspår (NStn, ES) 0 0 0,00 1 53 0,06 
Underjordisk station (UStn) 6 521 0,57 10 779 0,84 
Inomhusstation (IStn) 4 261 0,29 4 272 0,29 
Vändslinga, enkelspår (VS) 8 933 1,02 6 799 0,87 
Totalt 91 388 100,00 92 340 100,00 

 
 
5.6. Logistik 
Restider 
För enskilda linjer varierar restiderna mellan ändstationerna från 19 till 33 minuter 
för Alternativ A (Tab. 5.4) och från 18 till 32 minuter för Alternativ B (Tab. 5.5). 
Varvtiderna beräknas per linje för linjerna 7 och 8, eller per linjekombination för 
de ögleformade linjeparen 1 & 2, 3 & 4 och 5 & 6, där linjeparet 1 & 2 är 
uppdelat på respektive riktning i dubbelöglan och därmed har oberoende 
körplaner.  
 
Omloppstider 
Beräkningen utgår från restiden per varv enligt ovan. Vid varje ändstation adderas 
en reglertid, vilken under trafikdygnet kan variera mellan 2 och 3 minuter. 
Omloppstiderna varierar med belastningen under trafikdygnet och ligger mellan 
46 och 119 minuter för alternativ A (Tab. 5.4) och mellan 43 och 108 minuter för 
alternativ B (Tab. 5.5). 
 
Turtäthet 
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Denna utgör en väsentlig faktor för attraktiviteten och sättes lägst till 
10 minuterstrafik per linje under dagtid. Under högtrafik gäller lägst 7,5 och högst 
6 minuterstrafik. Dimensioneringen utgår från resandepotentialens dygnsvariation 
(Fig. 5.13-17) och vagnarnas passagerarkapacitet (Fig. 5.18). 
 
Vagnantal 
Teoretiskt antal beräknas genom att för varje linje (-kombination) dela 
omloppstiden med turtätheten. Den faktiska vagnsinsatsen (Tab. 5.6) erhålls 
genom avrundning av den teoretiska (Tab. 5.4 och 5.5) och representerar ordinarie 
tursatta vagnsätt, vilka främst för linje 8 även kan inkludera följevagn. Konceptet 
utnyttjar de adaptiva följevagnarna för planerad resursförstärkning och 
insatsvagnar enbart vid driftstörningar och oväntade överbelastningar. 
 
Information i GIS 
Informationsinstrumentet visar för varje station angörande linjer, restid och 
avstånd från respektive ändstationer eller från S-Centralen, totalt antal resande per 
linje och vardag samt intervall för antal tursatta vagnsätt per timme. För varje linje 
och riktning visas linjelängd och antal resande. 
 
 
5.7 Jämförelse mellan Light Rail alternativen A (max 

markplan) och B (max planskild) 
Infrastruktur (Tab. 5.3) 
Denna utgör den särskiljande parametern mellan alternativen och uppvisar 
följaktligen de största avvikelserna, uttryckta som komponenternas andelar (%) av 
spårlängden. De största skillnaderna uppvisar eget körfält, 26,4% för A mot 1,5% 
för B, där signalprioritering föreligger i 140 korsningar för A mot 10 för B. 
Tunnelföringen uppgår till 11,0% vs 31,7% och nedsänkt bana 1,5% vs 5,4%, 
medan egen bana utgör ca. en tredjedel av spårlängden i båda alternativen. Totala 
spårlängden uppgår till 91,4 km vs 92,3 km. 

Stora skillnader ses avseende antal av stationstyper:  
Markstationer 172 vs 100, nedsänkta stationer 7 vs 71 och underjordiska stationer 
6 vs 10. Båda alternativen har 4 inomhusstationer.  
 
Linjelängder, restider och medelhastighet (Tab. 5.2). 
Totala linjelängden uppgår till 233,5 km vs 234,3 km. En högre grad av 
planskildhet har inte medfört ett kortare linjenät, vilket beror på olika lokala 
förutsättningar för att uppnå bättre framkomlighet, vilket visar sig i varierande 
utfall för enskilda linjer. 

Detta yttrar sig som högre medelhastighet (1,9�3,8 km/h) med åtföljande 
kortare restider (1,5�6,8 min) på samtliga linjer. En linjegren (1. Årsta) företer 
uppemot en halv minut längre restid, beroende på 900 m längre linjelängd i 
Fyrislund (medelhastigheten för linjegrenen är dock 2,5�2,8 km/h högre). Motivet 
till förlängningen är att pröva vilken inverkan denna har på restid och hastighet. 
 
 
Dimensionering och logistik (Tab. 5.6). 
Utfallet visar att maximala vagnsinsatsen minskar från 73 till 66 med den högre 
graden av planskildhet (givetvis beroende på kortare omloppstider). Till detta 
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kommer en service- och förstärkningsreserv på 15%, 11 vagnar för A mot 10 
vagnar för B, samt ett behov av 12 respektive 10 följevagnar.  

Sammantaget innebär detta 96 vagnsenheter för A och 86 vagnsenheter för B. 
Härvid har inte tagits hänsyn till en eventuellt större risk för driftsstörningar 
(främst förseningar) vid en högre andel med blandad trafik i alternativ A. 
 
Effektivitetsmått och kostnadsunderlag för drift (Tab. 5.7). 
Driftskostnader (service, underhåll och energi) för rullande materiel är relaterat till 
antal vagnkilometer (vagnkm) medan förarlöner är relaterade till antal 
vagntimmar (vagntim). 

Antal vagnkm är nära nog identiskt i alternativen, men sannolikt kan den högre 
medelhastigheten och fler nivåskillnader (se ramper i Tab. 5.3) i alternativ B 
orsaka större belastningar och därmed högre underhålls- och energikostnader. Å 
andra sidan kan förutsättningarna för att upprätthålla ett jämnare körsätt och bättre 
regularitet vara större med ett mindre inslag av blandad trafik som i alternativ B. 
Tills vidare kan antas att driftskostnaderna för fordon är likartade, dock med 
reservation för service och underhåll av 10 fler enheter i alternativ A. 

Antal vagntim per dygn minskar från 728 till 674 eller 7,4% med den högre 
graden av planskildhet, som därmed bör minska förarkostnaderna med denna 
procentsats. 

Effektiviteten med avseende på passagerare per vagnkm och per vagntim 
baseras i båda alternativen på samma skattade resandepotential, varför givetvis 
differenserna mellan alternativen blir helt beroende av antal vagnkm respektive 
vagntim. Följaktligen uppvisar antal passagerare per vagnkm linjevis mycket små 
differenser och totalt över nätet samma antal. Analogt uppvisar antal passagerare 
per vagntim större skillnader, där alternativ B totalt över nätet har ca 7,5% högre 
antal.  

Intressantare är effektivitetsmåttens storleksordningar med intervall avseende 
vardagar kl. 6�20 per linjegren:  

♦ Passagerare per vagnkm totalt över båda näten är 5,6; intervall 2,4�11,4 (A) 
och 2,4�12,3 (B). 

♦ Passagerare per vagntim totalt över nät A är 201; intervall 86�391 och B 
218; intervall 97�442. 

♦ Passagerare per tur totalt över båda näten är 41,3; intervall 18�60. 
 

Resultatet uppfyller effektivitetskrav för spårväg på flertalet linjer, men enstaka 
linjegrenar når inte upp till godtagbara nivåer:  

♦ Passagerare per vagnkm (<4): 1. Årsta, 4. Sävja samt 7. Fyrislund och 
Librobäck. 

♦ Passagerare per vagntim (<150): 1. Årsta, 4. Sävja samt 7. Fyrislund och 
Librobäck. 

♦ Passagerare per tur (<30): 4. Sävja, 5. G:a Uppsala samt 7. Fyrislund och 
Librobäck. 

 
Framför allt dessa linjer kräver en fördjupning med trafikanalys, men några 

synpunkter kan redovisas: 
Linje 1. Årsta, linje 4. Sävja och linje 7 kommer att få avsevärt utökat 

trafikantunderlag efter 1998 genom redan påbörjad och planerad ny bebyggelse. 
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För samtliga dessa linjer samt linje 5. G:a Uppsala tillkommer passagerare från P 
& R som ej inkluderats. 
 
Investeringskostnader i anläggningar och fordon 
Alternativ B (max planskild) innebär framför allt tre gånger längre bana i tunnlar 
med ca 7 ggr högre anläggningskostnad än för bana i markplan och att ca 65 
markstationer ersätts med nedsänkta stationer. Samtidigt bortfaller kostnaderna 
för installation av ca 130 signalprioriterade korsningar, ett stort antal gång- och 
cykeltunnlar, övriga skydds- och övervakningsanläggningar samt marklösen och 
ombyggnader av trafikplatser. Vidare minskar investeringskostnaderna för ett 
tiotal vagnsenheter (ca 125 mkr) med åtföljande mindre dimensionering av hallar 
och serviceanläggningar. 
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Tabell 5.4.  Restid, omloppstid, turtäthet och teoretiskt vagnantal avseende 
vintervardag för Light Rail alternativ A. Alla tider anges i minuter. Linjerna 1 & 
2 är uppdelade på respektive riktning (I och II) som kan köras oberoende av 
varandra. Jämför med alternativ B i Tabell 5.5. 
Alternativ A. Max markplan. Mellan klockan 

LINJE 6–9 9–12 12–15 15–18 18–20 
1 I. Årsta-Fyrislund-Gnista-City-Valsätra-Gottsunda 31,95 31,95 33,03 33,03 31,95
2 I. Gottsunda-Ultuna-Ekonomikum-City-Gränby-Årsta 26,67 26,67 27,14 27,14 26,67
 Restid per varv 58,61 58,61 60,17 60,17 58,61
 Reglertid 6 4 6 6 4
 Omloppstid 64,61 62,61 66,17 66,17 62,61
 Turtäthet 7,5 10 7,5 6 10
 Vagnantal 8,62 6,26 8,82 11,03 6,26

1 II. Gottsunda-Valsätra-City-Gnista-Fyrislund-Årsta 30,51 29,99 30,51 30,51 29,99
2 II. Årsta-Gränby-City-Ekonomikum-Ultuna-Gottsunda 26,92 26,38 26,92 26,92 26,38
 Restid per varv 57,43 56,36 57,43 57,43 56,36
 Reglertid 6 4 4 6 4
 Omloppstid 63,43 60,36 61,43 63,43 60,36
 Turtäthet 6 10 7,5 7,5 10
 Vagnantal 10,57 6,04 8,19 8,46 6,04
   

3 Stenhagen-Flogsta-City-Gnista-Sävja 28,45 28,20 28,45 28,45 28,20
4 Sävja-Ultuna-City-Gränby-Nyby 23,60 23,60 24,18 24,18 23,60
4 Nyby-Gränby-City-Ultuna-Sävja 26,48 25,97 26,48 26,48 25,97
3 Sävja-Gnista-City-Flogsta-Stenhagen 27,74 27,74 28,23 28,23 27,74
 Restid per varv 106,27 105,51 107,34 107,34 105,51
 Reglertid 12 10 12 12 10
 Omloppstid 118,27 115,51 119,34 119,34 115,51
 Turtäthet 6 10 7,5 6 10
 Vagnantal 19,71 11,55 15,91 19,89 11,55
   

5 G:a Uppsala-Kapellgärdet-City-Ekeby-Flogsta 21,63 21,63 21,63 21,63 21,63
6 Flogsta-Eriksberg-City-Salabacke-Årsta 20,61 20,61 20,93 20,93 20,61
6 Årsta-Salabacke-City-Eriksberg-Flogsta 23,12 22,99 23,12 23,12 22,99
5 Flogsta-Ekeby-City-Kapellgärdet-G:a Uppsala 21,83 21,83 21,91 21,91 21,83
 Restid per varv 87,19 87,06 87,58 87,58 87,06
 Reglertid 12 12 11 12 12
 Omloppstid 99,19 99,06 98,58 99,58 99,06
 Turtäthet 6 10 7,5 6 10
 Vagnantal 16,53 9,91 13,14 16,60 9,91
   

7 Fyrislund-Slavsta-Fålhagen-City-Stabby-Librobäck 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59
 Librobäck-Stabby-City-Fålhagen-Slavsta-Fyrislund 21,51 21,51 21,71 21,71 21,51
 Restid per varv 40,10 40,10 40,29 40,29 40,10
 Reglertid 6 6 6 6 6
 Omloppstid 46,10 46,10 46,29 46,29 46,10
 Turtäthet 7,5 10 7,5 7,5 10
 Vagnantal 6,15 4,61 6,17 6,17 4,61
   

8 Ärna-Svartbäcken-City-Kungsängen-Gottsunda 25,73 25,73 25,73 25,73 25,73
 Gottsunda-Kungsängen-City-Svartbäcken-Ärna 24,46 24,46 24,68 24,68 24,46
 Restid per varv 50,19 50,19 50,41 50,41 50,19
 Reglertid 6 6 6 6 6
 Omloppstid 56,19 56,19 56,41 56,41 56,19
 Turtäthet 6 10 7,5 6 10
 Vagnantal 9,36 5,62 7,52 9,40 5,62
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Tabell 5.5.  Restid, omloppstid, turtäthet och teoretiskt vagnantal avseende 
vintervardag för Light Rail alternativ B. Alla tider anges i minuter. Linjerna 1 & 
2 är uppdelade på respektive riktning (I och II) som kan köras oberoende av 
varandra. Jämför med alternativ A i Tabell 5.4. 
Alternativ B. Max planskild. Mellan klockan 

LINJE 6–9 9–12 12–15 15–18 18–20 
1 Årsta-Fyrislund-Gnista-City-Valsätra-Gottsunda 30,44 30,44 31,66 31,66 30,44
2 Gottsunda-Ultuna-Ekonomikum-City-Gränby-Årsta 24,43 24,43 24,91 24,91 24,43
 Restid per varv 54,87 54,87 56,56 56,56 54,87
 Reglertid 6 5 6 6 5
 Omloppstid 60,87 59,87 62,56 62,56 59,87
 Turtäthet 7,5 10 7,5 6 10
 Vagnantal 8,12 5,99 8,34 10,43 5,99

1 Gottsunda-Valsätra-City-Gnista-Fyrislund-Årsta 29,78 29,18 29,78 29,78 29,18
2 Årsta-Gränby-City-Ekonomikum-Ultuna-Gottsunda 24,71 24,16 24,71 24,71 24,16
 Restid per varv 54,48 53,35 54,48 54,48 53,35
 Reglertid 6 6 6 6 6
 Omloppstid 60,48 59,35 60,48 60,48 59,35
 Turtäthet 6 10 7,5 7,5 10
 Vagnantal 10,08 5,93 8,06 8,06 5,93
   

3 Stenhagen-Flogsta-City-Gnista-Sävja 24,97 24,70 24,97 24,97 24,70
4 Sävja-Ultuna-City-Gränby-Nyby 21,57 21,57 22,13 22,13 21,57
4 Nyby-Gränby-City-Ultuna-Sävja 23,79 23,31 23,79 23,79 23,31
3 Sävja-Gnista-City-Flogsta-Stenhagen 24,51 24,51 24,94 24,94 24,51
 Restid per varv 94,83 94,09 95,83 95,83 94,09
 Reglertid 12 12 12 12 12
 Omloppstid 106,83 106,09 107,83 107,83 106,09
 Turtäthet 6 10 7,5 6 10
 Vagnantal 17,81 10,61 14,38 17,97 10,61
   

5 G:a Uppsala-Kapellgärdet-City-Ekeby-Flogsta 20,38 20,33 20,38 20,38 20,33
6 Flogsta-Eriksberg-City-Salabacke-Årsta 18,46 18,46 18,66 18,66 18,46
6 Årsta-Salabacke-City-Eriksberg-Flogsta 19,97 19,82 19,97 19,97 19,82
5 Flogsta-Ekeby-City-Kapellgärdet-G:a Uppsala 20,63 20,63 20,63 20,63 20,63
 Restid per varv 79,44 79,24 79,64 79,64 79,24
 Reglertid 12 10 12 12 10
 Omloppstid 91,44 89,24 91,64 91,64 89,24
 Turtäthet 6 10 7,5 6 10
 Vagnantal 15,24 8,92 12,22 15,27 8,92
   

7 Fyrislund-Slavsta-Fålhagen-City-Stabby-Librobäck 18,10 18,04 18,10 18,10 18,04
 Librobäck-Stabby-City-Fålhagen-Slavsta-Fyrislund 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67
 Restid per varv 38,77 38,70 38,77 38,77 38,70
 Reglertid 6 4 6 6 4
 Omloppstid 44,77 42,70 44,77 44,77 42,70
 Turtäthet 7,5 10 7,5 7,5 10
 Vagnantal 5,97 4,27 5,97 5,97 4,27
   

8 Ärna-Svartbäcken-City-Kungsängen-Gottsunda 24,27 24,17 24,27 24,27 24,17
 Gottsunda-Kungsängen-City-Svartbäcken-Ärna 23,39 23,39 23,58 23,58 23,39
 Restid per varv 47,66 47,56 47,85 47,85 47,56
 Reglertid 6 4 6 6 4
 Omloppstid 53,66 51,56 53,85 53,85 51,56
 Turtäthet 6 10 7,5 6 10
 Vagnantal 8,94 5,16 7,18 8,97 5,16
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Tabell 5.6.  Vagnantal för Light Rail alternativen A och B avseende 
vintervardag fördelat på linjer och linjekombinationer. Linjerna 1 & 2 är 
uppdelade på respektive riktning (I och II) som kan köras oberoende av varandra. 
 
Alternativ A. Max markplan. Antal vagnar mellan klockan 

LINJE RIKTNING 6 - 9 9 - 12 12 - 15 15 - 18 18 - 20 
1 I. Årsta-Fyrislund-Gnista-City-Valsätra-Gottsunda 
2 I. Gottsunda-Ultuna-Ekonomikum-City-Gränby-Årsta 

9 6 9 11 6 

1 II. Gottsunda-Valsätra-City-Gnista-Fyrislund-Årsta 
2 II. Årsta-Gränby-City-Ekonomikum-Ultuna-Gottsunda 

11 6 8 9 6 

   
3 Stenhagen-Flogsta-City-Gnista-Sävja 
4 Sävja-Ultuna-City-Gränby-Nyby 
4 Nyby-Gränby-City-Ultuna-Sävja 
3 Sävja-Gnista-City-Flogsta-Stenhagen 

20 12 16 20 12 

   
5 G:a Uppsala-Kapellgärdet-City-Ekeby-Flogsta 
6 Flogsta-Eriksberg-City-Salabacke-Årsta 
6 Årsta-Salabacke-City-Eriksberg-Flogsta 
5 Flogsta-Ekeby-City-Kapellgärdet-G:a Uppsala 

17 10 13 17 10 

   
Fyrislund-Slavsta-Fålhagen-City-Stabby-Librobäck 

7 
Librobäck-Stabby-City-Fålhagen-Slavsta-Fyrislund 

6 5 6 6 5 

   
Ärna-Svartbäcken-City-Kungsängen-Gottsunda 

8 
Gottsunda-Kungsängen-City-Svartbäcken-Ärna 

10 6 8 10 6 

   
∑ 73 45 60 73 45 

 
Alternativ B. Max planskild Antal vagnar mellan klockan 

LINJE RIKTNING 6 - 9 9 - 12 12 - 15 15 - 18 18 - 20 
1 I. Årsta-Fyrislund-Gnista-City-Valsätra-Gottsunda 
2 I. Gottsunda-Ultuna-Ekonomikum-City-Gränby-Årsta 

8 6 9 11 6 

1 II. Gottsunda-Valsätra-City-Gnista-Fyrislund-Årsta 
2 II. Årsta-Gränby-City-Ekonomikum-Ultuna-Gottsunda 

10 6 8 8 6 

   
3 Stenhagen-Flogsta-City-Gnista-Sävja 
4 Sävja-Ultuna-City-Gränby-Nyby 
4 Nyby-Gränby-City-Ultuna-Sävja 
3 Sävja-Gnista-City-Flogsta-Stenhagen 

18 11 15 18 11 

   
5 G:a Uppsala-Kapellgärdet-City-Ekeby-Flogsta 
6 Flogsta-Eriksberg-City-Salabacke-Årsta 
6 Årsta-Salabacke-City-Eriksberg-Flogsta 
5 Flogsta-Ekeby-City-Kapellgärdet-G:a Uppsala 

15 9 12 15 9 

   
Fyrislund-Slavsta-Fålhagen-City-Stabby-Librobäck 

7 
Librobäck-Stabby-City-Fålhagen-Slavsta-Fyrislund 

6 4 6 6 4 

   
Ärna-Svartbäcken-City-Kungsängen-Gottsunda 

8 
Gottsunda-Kungsängen-City-Svartbäcken-Ärna 

9 5 7 9 5 

   
∑ 66 41 57 67 41 
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Tabell 5.7.  Driftsunderlag och effektivitetsmått för alternativ A och B. 
Passagerarantal från skattad resandepotential. 
 
Light Rail alternativ A. Max markplan. 

LINJE GREN PASS TURER VAGNKM
PASS/-

VAGNKM
VAGNTIM 
(DRIFT) 

PASS/-
VAGNTIM PASS/TUR 

PASS 
MOT C 

PASS 
FRÅN C

ÅRSTA 7 025 216 1 828 3,84 51,6 136 32,5 3 692 3 333
GOTTSUNDA 10 456 216 2 197 4,76 60,2 174 48,4 5 224 5 231

1 

TOTALT 17 480 432 4 025 4,34 111,8 156 40,5  
2 ÅRSTA 7 855 216 1 008 7,80 27,6 285 36,4 3 875 3 979
 GOTTSUNDA 11 021 216 2 308 4,78 67,9 162 51,0 5 549 5 472
 TOTALT 18 876 432 3 316 5,69 95,4 198 43,7  

1 & 2 Σ 36 356 864 7 341 4,95 207 175 42,1  
     

3 STENHAGEN 12 472 228 1 973 6,32 58,8 212 54,7 6 225 6 247
 SÄVJA 11 000 228 1 954 5,63 45,9 240 48,2 5 479 5 522
 TOTALT 23 472 456 3 927 5,98 104,7 224 51,5  

4 NYBY 10 432 228 1 052 9,91 29,7 352 45,8 5 177 5 255
 SÄVJA 5 486 228 2 286 2,40 63,9 86 24,1 2 760 2 726
 TOTALT 15 918 456 3 338 4,77 93,5 170 34,9  

3 & 4 Σ 39 390 912 7 265 5,42 198 199 43,2  
     

5 G. UPPSALA 5 912 228 1 262 4,68 36,7 161 25,9 2 932 2 980
 FLOGSTA 7 881 228 1 452 5,43 44,1 179 34,6 3 933 3 947
 TOTALT 13 793 456 2 714 5,08 80,8 171 30,2  

6 FLOGSTA 10 547 228 1 609 6,56 47,7 221 46,3 5 257 5 290
 ÅRSTA 11 055 228 1 148 9,63 34,0 325 48,5 5 503 5 552
 TOTALT 21 601 456 2 757 7,84 81,7 264 47,4  

5 & 6 Σ 35 394 912 5 471 6,47 163 218 38,8  
     

7 LIBROBÄCK 3 673 204 1 023 3,59 27,6 133 18,0 1 836 1 838
 FYRISLUND 4 764 204 1 532 3,11 39,4 121 23,4 2 364 2 400
 TOTALT 8 437 408 2 555 3,30 66,9 126 20,7  

     
8 ÄRNA 13 300 228 1 166 11,40 34,0 391 58,3 6 602 6 699
 GOTTSUNDA 13 706 228 2 285 6,00 59,2 231 60,1 6 822 6 884
 TOTALT 27 006 456 3 451 7,83 93,2 290 59,2  

     
Σ 146 584 3 552 26 083 5,62 728 201 41,3  
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Forts Tabell 5.7.  Driftsunderlag och effektivitetsmått för alternativ A och B. 
Passagerarantal från skattad resandepotential. 
Light Rail alternativ B. Max planskild.  

LINJE GREN PASS TURER VAGNKM
PASS/-

VAGNKM
VAGNTIM 
(DRIFT) 

PASS/-
VAGNTIM PASS/TUR 

PASS 
MOT C 

PASS 
FRÅN C

1 ÅRSTA 7 025 216 2 019 3,48 52,5 134 32,5 3 692 3 333
 GOTTSUNDA 10 456 216 2 208 4,74 54,1 193 48,4 5 224 5 231
 TOTALT 17 480 432 4 226 4,14 106,6 164 40,5  

2 ÅRSTA 7 855 216 1 010 7,78 27,5 286 36,4 3 875 3 979
 GOTTSUNDA 11 021 216 2 294 4,80 59,1 187 51,0 5 549 5 472
 TOTALT 18 876 432 3 304 5,71 86,6 218 43,7  

1 & 2 Σ 36 356 864 7 530 4,83 193 188 42,1  
     

3 STENHAGEN 12 472 228 1 837 6,79 49,7 251 54,7 6 225 6 247
 SÄVJA 11 000 228 1 911 5,76 42,9 257 48,2 5 479 5 522
 TOTALT 23 472 456 3 747 6,26 92,5 254 51,5  

4 NYBY 10 432 228 1 060 9,84 28,3 369 45,8 5 177 5 255
 SÄVJA 5 486 228 2 287 2,40 56,5 97 24,1 2 760 2 726
 TOTALT 15 918 456 3 347 4,76 84,7 188 34,9  

3 & 4 Σ 39 390 912 7 094 5,55 177 222 43,2  
     

5 G. UPPSALA 5 912 228 1 239 4,77 33,4 177 25,9 2 932 2 980
 FLOGSTA 7 881 228 1 550 5,08 43,9 179 34,6 3 933 3 947
 TOTALT 13 793 456 2 790 4,94 77,4 178 30,2  

6 FLOGSTA 10 547 228 1 578 6,68 41,5 254 46,3 5 257 5 290
 ÅRSTA 11 055 228 1 126 9,81 30,7 361 48,5 5 503 5 552
 TOTALT 21 601 456 2 704 7,99 72,1 300 47,4  

5 & 6 Σ 35 394 912 5 494 6,44 149 237 38,8  
     

7 LIBROBÄCK 3 673 204 1 059 3,47 27,1 135 18,0 1 836 1 838
 FYRISLUND 4 764 204 1 552 3,07 37,8 126 23,4 2 364 2 400
 TOTALT 8 437 408 2 611 3,23 64,9 130 20,7  

     
8 ÄRNA 13 300 228 1 082 12,29 30,1 442 58,3 6 602 6 699
 GOTTSUNDA 13 706 228 2 376 5,77 58,8 233 60,1 6 822 6 884
 TOTALT 27 006 456 3 458 7,81 88,9 304 59,2  

     

Σ 146 584 3 552 26 186 5,60 674 218 41,3  
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5.8 Jämförelse av restider mellan befintligt bussystem 

(BUSS 98) och Light Rail. 
I. Resor till city utgår från 24 startpunkter representerande ändstationerna för 
Light Rail systemets båda alternativ samt ett antal väsentliga trafikeringsplatser. 
För BUSS 98 anges ett intervall där den övre gränsen avser rusningstid under ej 
extrema förhållanden. För Light Rail anges konstanta restider, beräknade för 
högtrafik, då detta system förväntas vara mindre påverkade av trafikstörningar. 

Resultatet i Tabell 5.8 visar att det alltid föreligger en snabbare förbindelse 
med något av Light Rail alternativen jämfört med buss. Från S. Gottsunda (sista 
raden) är restiden med Light Rail kortare endast under rusningstid, vilket 
emellertid kan förklaras (och kompenseras med längre gångtid) av att aktuell 
busslinje ej går in i området. Differenserna mellan Light Rail A och B uppgår 
oftast till en eller annan minut medan BUSS 98 företer avsevärt längre restider 
jämfört med Light Rail systemen. 

II. Resmatris för resekedjor baserad på 22 start- och målpunkter för BUSS 98 
och Light Rail alternativ B (max. planskild) med 231 resrelationer för vardera av 
systemen. Resekedjorna inkluderar förutom explicit restid, även väntetider vid 
start och byten samt eventuell inväntan på avgångstid (reglertid vid passage av 
ändstation). 

Resultaten redovisas i form av matriser: 
♦ Totala restiderna för de båda systemens resekedjor Tab. 5.9.  
♦ Differenserna i minuter mellan systemen (Tab. 5.10). 
♦ Procentuella tidsvinsterna med Light Rail jämfört med BUSS 98 (Tab. 

5.10). 
 

Light Rail uppvisar generella tidsvinster (medelvärde ± standardavvikelse): 
19 ± 7 min eller 53 ± 13%. 
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Tabell. 5.8. Jämförelse av restider för Light Rail (alternativ A och B) och 
befintligt bussystem (BUSS 98). För Light Rail avses alltid resa till S-Centralen 
medan cityhållplatsen varierar för BUSS 98. 
 LIGHT RAIL BUSS 98 

Restid (min) Restid Från Light Rail station Linje A B Linje min Till cityhpl. 

1 15 15 
2 8 8 

S. ÅRSTA 

7 5 4 

7 12-16 Stora Torget 

1 12 13 FYRISLUND 
(Pharmacia) 7 11 12 

13 13-18 Dragarbrunn 

1 11 10 GNISTA C. 
(B&W, IKEA) 3 7 6 

3 12-20 Dragarbrunn 

1 5 4 SOFIELUND 
(Vimpelg.) 3,8 3 3 

5,22,25 6-15 Dragarbrunn 

1,4,6 4 4 8,12,34  6-8 Stora Torget 
2 7 6 29,71 7-9 Dragarbrunn 

AKADEMISKA SJUKH. 
(Södra) 

   16 10-13 Centralen 
1 16 15 8,12 20-23 Stora Torget Ö. GOTTSUNDA 
2 19 17 25 20-29 Dragarbrunn 
1 13 11 7 19-22 Stora Torget GOTTSUNDA C. 
8 13 12 12 15-18 Dragarbrunn 
2 16 14 16 20-23 Centralen 
4 12 11 20 15-21 

ULTUNA 

   29,34,71 18-20 
Dragarbrunn 

EKONOMIKUM 2,5 4 4 2 8-10 Stora Torget 
GRÄNBY C. 2 5 5 3 9-13 Dragarbrunn 
STENHAGEN (Skolan) 3 16 12 5 19-22 Dragarbrunn 
STENHAGEN C. 3 13 13 5 16-19 Dragarbrunn 

3 9 8 1 15-18 Centralen FLOGSTA 
(Sernanders väg) 5 10 9 2 12-15 Stora Torget 

3 13 12 5 17-26 Dragarbrunn SÄVJA C 
(Smålandsvägen) 4 16 15    
NYBY (Österleden) 4 8 8 2 12-16 Stora Torget 
NYBY C. 4 7 7 2 10-14 Stora Torget 
Ö. NYBY 4 7 6 8 14-16 Dragarbrunn 
G:a UPPSALA 5 10 9 2 15-19 Stora Torget 

5 12 12 1 19-22 Centralen S. FLOGSTA 
(Säves väg) 6 12 10 2 15-18 Stora Torget 

6 10 9 6 11-14 Stora Torget VÄSTERTORG 
   26 12-15 Stora Torget 

N. ÅRSTA 6 10 8 9,29 12-15 Dragarbrunn 
2 7 7 4 11-14 Dragarbrunn ÅRSTA C. 
6 6 6    

SLAVSTA 7 8 8 7* 17-21 Stora Torget 
7 6 6 9 9-12 STABBY 
   12 10-13 

Dragarbrunn 

LIBROBÄCK 7 9 9 13 12-15 Dragarbrunn 
ÄRNA 8 10 9 6 13-16 Stora Torget 
TUNABACKAR 8 6 6 6 9-12 Stora Torget 

2 10 9 16 14-17 Centralen 
4 6 6 20 10-12 

POLACKSBACKEN 

8 5 5 25 11-16 
Dragarbrunn 

S. GOTTSUNDA 8 16 16 23 14-18 Dragarbrunn 
*Började trafikeras 1999. 
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Tabell 5.9. Resmatriser baserade på 22 start och målpunkter, vilka bildar 231 resekedjor. Varje 
resekedja representerar total restid, inkluderande explicit restid, väntetid vid start och byten samt 
eventuellt inväntande av avgångstider vid passage av ändstationer (reglertid). Tider med fetstil är 
utan byte. Matriserna utgör grundmaterial för vidare statistiska beräkningar med matriskalkyl 
(Tabell 5.10). 
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Årsta C 5 7 16 16 14 13 16 19 24 20 23 26 23 20 14 12 11 9 19 15 20
Gränby C  9 16 15 15 11 17 18 23 20 22 23 21 18 14 14 11 11 12 14 22
Österängen   13 12 12 10 14 16 20 14 19 23 19 14 10 15 7 15 9 12 19
Nyby C   17 17 15 19 21 25 22 24 28 22 19 15 19 12 22 14 17 24
Tunabackar    11 11 13 16 21 18 21 23 20 15 12 18 13 23 15 13 23
Eriksdal     11 6 17 21 18 22 24 20 16 12 18 11 21 15 16 23
Ekonomikum      15 10 17 12 17 15 13 10 6 16 10 20 12 13 20
Stabby      15 22 19 23 25 21 17 13 19 12 22 16 17 25
Flogsta VC      7 10 23 24 22 19 13 17 14 24 17 18 22
Herrhagen      17 28 28 26 22 18 21 19 29 21 22 26
Täljstenen      17 18 15 13 6 19 13 24 16 17 24
Gottsunda C      12 13 9 11 18 17 23 16 11 23
N.Sunnersta      4 8 12 20 19 25 18 13 15
Ultuna (SLU)      6 10 16 18 22 16 11 11
Ulleråkers sjh.      6 12 11 17 10 5 14
Akad. Sjh S.       14 9 19 10 10 19
Gnista C        11 6 10 10 8
Strandbodkilen         12 4 9 16
Pharmacia Fyl.          9 16 14
Pharmacia Bol.          8 15
Kungshörnet          15
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Forts. Tabell 5.9.  Resmatriser baserade på 22 start och målpunkter, vilka bildar 231 resekedjor. 
Varje resekedja representerar total restid, inkluderande explicit restid, väntetid vid start och byten 
samt eventuellt inväntande av avgångstider vid passage av ändstationer (reglertid). Tider med 
fetstil är utan byte. Matriserna utgör grundmaterial för vidare statistiska beräkningar med 
matriskalkyl (Tabell 5.10). 
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Årsta C 38 18 38 43 41 38 42 44 53 38 45 49 47 42 34 51 37 20 43 40 53
Gränby C  25 37 40 38 36 39 42 50 35 42 46 45 41 32 36 36 47 30 37 50
Österängen   24 28 26 24 27 30 38 23 33 34 33 29 20 36 23 35 28 25 38
Nyby C   24 30 29 34 36 46 31 39 42 43 38 31 44 34 43 36 33 46
Tunabackar    31 30 32 34 40 27 38 37 36 32 23 39 35 38 31 31 41
Eriksdal     33 32 37 43 30 38 41 37 33 27 43 38 33 28 32 45
Ekonomikum      24 16 23 29 37 40 38 34 25 32 37 41 34 31 38
Stabby      29 37 29 39 40 36 32 30 42 37 41 34 31 44
Flogsta VC      18 19 37 46 38 34 25 46 41 45 38 35 48
Herrhagen      21 39 48 42 38 29 54 49 53 46 40 48
Täljstenen      18 33 37 27 18 39 27 38 31 28 41
Gottsunda C      16 33 14 15 36 42 36 47 23 35
N.Sunnersta      12 18 17 49 44 39 39 19 46
Ultuna (SLU)      10 18 53 48 52 45 21 47
Ulleråkers sjh.      14 48 43 47 40 16 42
Akad. Sjh S.       38 33 37 30 27 40
Gnista C        23 37 16 28 41
Strandbodkilen         23 17 31 44
Pharmacia Fyl.          22 40 53
Pharmacia Bol.          22 34
Kungshörnet          18
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Tabell 5.10.  Matriser för restidsvinster i minuter och procent för Light Rail alternativ B vs 

BUSS 98. 
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Årsta C 33 11 22 27 27 25 26 25 29 18 22 23 24 22 20 39 26 11 24 25 33
Gränby C  16 21 25 23 25 22 24 27 15 20 23 24 23 18 22 25 36 18 23 28
Celsiusskolan   11 16 14 14 13 14 18 9 14 11 14 15 10 21 16 20 19 13 19
Nyby C   7 13 14 15 15 21 9 15 14 21 19 16 25 22 21 22 16 22
Tunabackar    20 19 19 18 19 9 17 14 16 17 11 21 22 15 16 18 18
Inst. Lärarutb.     22 26 20 22 12 16 17 17 17 15 25 27 12 13 16 22
Ekonomikum      9 6 6 17 20 25 25 24 19 16 27 21 22 18 18
Stabby      14 15 10 16 15 15 15 17 23 25 19 18 14 19
Flogsta VC      11 9 14 22 16 15 12 29 27 21 21 17 26
Herrhagen      4 11 20 16 16 11 33 30 24 25 18 22
Täljstenen      1 15 22 14 12 20 14 14 15 11 17
Gottsunda C      4 20 5 4 18 25 13 31 12 12
N.Sunnersta      8 10 5 29 25 14 21 6 31
Ultuna      4 8 37 30 30 29 10 36
Ulleråker      8 36 32 30 30 11 28
UAS S.      24 24 18 20 17 21
Gnista C       12 31 6 18 33
Strandbodkilen        11 13 22 28
Pharmacia Fyl.         13 24 39
Pharmacia Bol.         14 19
Kungshörnet         3
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Forts. Tabell 5.10.  Matriser för restidsvinster i minuter och procent för Light Rail alternativ B vs 
BUSS 98. 
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Årsta C 87 61 58 63 66 66 62 57 55 47 49 47 51 52 59 76 70 55 56 63 62
Gränby C  64 57 63 61 69 56 57 54 43 48 50 53 56 56 61 69 77 60 62 56
Celsiusskolan   46 57 54 58 48 47 47 39 42 32 42 52 50 58 70 57 68 52 50
Nyby C   29 43 48 44 42 46 29 38 33 49 50 52 57 65 49 61 48 48
Tunabackar    65 63 59 53 48 33 45 38 44 53 48 54 63 39 52 58 44
Inst. Lärarutb.     67 81 54 51 40 42 41 46 52 56 58 71 36 46 50 49
Ekonomikum      38 38 26 59 54 63 66 71 76 50 73 51 65 58 47
Stabby      48 41 34 41 38 42 47 57 55 68 46 53 45 43
Flogsta VC      61 47 38 48 42 44 48 63 66 47 55 49 54
Herrhagen      19 28 42 38 42 38 61 61 45 54 45 46
Täljstenen      6 45 59 52 67 51 52 37 48 39 41
Gottsunda C      25 61 36 27 50 60 36 66 52 34
N.Sunnersta      67 56 29 59 57 36 54 32 67
Ultuna      40 44 70 63 58 64 48 77
Ulleråker      57 75 74 64 75 69 67
UAS S.      63 73 49 67 63 53
Gnista C       52 84 38 64 80
Strandbodkilen        48 76 71 64
Pharmacia Fyl.         59 60 74
Pharmacia Bol.         64 56
Kungshörnet         17
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6 Diskussion 
Resultaten från denna förstudie avser en trafikplanering med GIS-stöd, tillämpad 
på två alternativa Light Rail installationer i Uppsala, baserade på bebyggelse-
mönster och demografi 1998. Alternativen skiljer sig åt främst med avseende på 
graden av planskildhet: A. Max markplan och B. Max planskildhet. Ansatsen 
förväntas därmed ge underlag som speglar samband mellan investeringskostnader 
(främst relaterade till infrastrukturens komponenter), driftskostnader (vagnkm och 
vagntim) och restid.  

Rapporten redovisar endast resultat som har direkt koppling till själva Light 
Rail installationen. Givetvis måste detta stomnät samordnas med kompletterande 
kollektivtrafik (buss och pendeltåg) och enskilda färdsätt, t.ex. Park & Ride för bil 
(och cykel). Vidare måste ett trafiksystem av denna omfattning byggas ut etappvis 
och under denna fas vara kompletterat med ett bussbaserat stomnät. Light Rail 
linjerna bör med hänsyn till upptagningsområden och resmönster byggas ut i 
ordningen: 

Linje 1 & 2, Linje 8, Linje 3 & 4, Linje 5 & 6 och sist Linje 7. 
Föreliggande resultat visar att GIS i kombination med databaser och 

kalkylprogram förmår: 
♦ Skatta en resandepotential utifrån demografi och trafikanträkningar. 
♦ Beräkna logistik och dimensionering utifrån fordonsspecifikationer och 

därmed ge underlag för EKB och MKB. 
♦ Beräkna trafikarbete (vagnkilometer och vagntimmar) som ger underlag för 

driftskostnader. 
♦ Beräkna infrastrukturens komponenter som ger underlag för investerings-

kalkyl. 
♦ Jämföra Light Rail alternativen A och med avseende på punkterna ovan. 
♦ Jämföra Light Rail med befintligt bussystem (BUSS 98) med avseende på 

trafikkvalitet baserat på totala restider för resekedjor. 
 

Resultaten anger vilka outputs som föreligger inför planerad trafikanalys, 
vilken bedöms nödvändig, speciellt för utvärdering av linjedragningar som saknar 
dataunderlag (t.ex. nya tvärförbindelser). Det är logiskt att analyserna följer denna 
ordning, då den fysiska planeringen sker med GIS och de statistiska 
beräkningarna bildar underlag för trafikanalysen. 

Linjedragningarna utgår från konceptets idé om yttäckning och kombination av 
radiella och tangentiella resmöjligheter (öglor). Detta innebär att bebyggelse-
mönstret är avgörande för när och hur detta kan tillämpas, dvs. när 
trafikantunderlag och resmönster motiverar att stomlinjen ger tvärförbindelse. 
Sällan eller aldrig är det meningsfullt att på detta sätt förbinda endast 
huvudsakligen bostadsområden (även tunga). 

Ur den tväråkande resenärens synvinkel är förkortad restid och bortfall av byte 
det primära. Tvärförbindelsen passerar ofta "ändstationen" med åtföljande 
inväntan av reglertid. Med den regularitet man kan förvänta sig av trafiksystemet, 
innebär detta en väntan ombord på mellan 2 och 4 minuter. 

Den radiellt åkande resenären längs den tangentiella linjedelen får en klart 
längre resväg, jämfört med en direkt radiell linje mot city. Dessutom kan detta 
upplevas som att resan "går åt fel håll". Vidare är linjedragningen bitvis även i 
övrigt mindre rak, och har ofta kortare stationsavstånd än flertalet nyare system 
för snabbspårväg. Detta kan tolkas som "tänk buss - kör spårvagn", men är en 
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medveten prövning av konceptets intention att erhålla optimal yttäckning och 
tillgänglighet med ett minimalt antal stomlinjer. 

Fördelarna består av färre byten (fler målpunkter per linje, mindre behov av 
matarlinjer och övrig kompletteringstrafik) och därmed kortare restid för hela 
resekedjor, jämfört med konventionell linjedragning för spårväg eller med buss. 
För att kunna kompensera nackdelarna måste reshastighet och turtäthet vara höga, 
vilket i konceptet beaktas framför allt genom prioritering av framkomlighet och 
trafikantcirkulationen i vagnarna. 

De relativt sett små skillnaderna mellan alternativens upptagningsområden, kan 
visa sig betyda mindre för attraktionsförmågan än bl.a. skillnader i restid. Därför 
bör resultat från den planerade trafikanalysen föreligga innan mer detaljerade 
förväntade passagerarantal för alternativen anges. 

Konceptets prioriteringen av restidsrelaterade faktorer visar resultat i form av 
mer än en halvering av totala restiden för Light Rail alternativ B jämfört med 
BUSS 98, vilket i snitt betyder uppemot 20 minuter kortare restid per resekedja. 
Light Rail systemet utför vidare ett större trafikarbete per linje p.g.a. betydligt 
större upptagningsområden. En sådan höjning av trafikkvaliteten bör kunna utgöra 
ett väsentligt steg i riktningen mot utveckling av en så attraktiv kollektivtrafik, att 
den av egen kraft kan konkurrera med andra färdsätt inom den urbana ytan och 
därmed nå upp till den antagna resandefrekvensen. 

Beräkningsmetoden för restiderna gör att resultatet blir ett sammantaget 
kvalitetsmått för körtid (hastighet och framkomlighet), stopptid (trafikant-
cirkulation och visering), turtäthet och linjedragningens effektivitet (avseende 
rumslig tillgänglighet). 

Studiens resultat skall inte tolkas som att bussbaserad kollektivtrafik generellt 
utgör ett dåligt alternativ. Jämförelsen är genomförd med ett konventionellt 
bussystem, vilket bör ha ett stort utrymme för uppdatering och standardhöjning 
genom tillämpning av flera av Light Rail konceptets principer. 

Med tillämpning av planeringsmodellen har ett Light Rail system designats 
med bl.a. egenskaperna: 

♦ Infrastruktur och trafikföring anpassade till nya fordonsspecifikationer ger 
rumslig möjlighet till minst 8 genomgående linjer, utan väsentliga 
ytanspråk på befintliga byggnader eller känsliga miljöer. 

♦ Framkomlighet, säkerhet och tillgänglighet för Light Rail samt bevarande 
av stadsmiljön medför tunneldrift mellan 11% (A) och 32% (B) av 
spårlängden. 

♦ Totala restiderna jämfört med nuvarande bussystem blir kortare än hälften 
för de flesta resrelationer och ytterligare förbättrade under högtrafik, 
speciellt för tvärresor. 

♦ Dimensionering och logistik ger max antal vagnsätt mellan 67 (B) och 73 
(A). 

♦ Skattad resandepotential kan motivera 6 genomgående linjer. 
 

Tills vidare kvarstår 8 genomgående linjer inför planerad trafikanalys. 
Med största visshet blir en installation enligt alternativ B avsevärt dyrare än 

enligt alternativ A, och dessutom synes driftskostnaderna inte bli så mycket lägre 
att de balanserar kapitalkostnaderna.  

Finansiering av denna typ av trafiksystem kan inte ske enbart med kommunala 
medel, utan kräver förutom statliga bidrag även olika former av externa satsningar 



46 VTI notat 70-2000 

för investering och drift, t.ex. joint-share avtal, Public and Private Partnership 
(PPP) och sponsring av bl.a. stationskostnader kopplade till byggrätter. Sådana 
frågor studeras för närvarande inom VTI-projektet Light Rail - Light Cost del II 
(Ref.7). Härvid kan mycket väl andra värderingar visas vara betydelsefulla, såsom 
prioritering av acceptans (ingår även som delstudie inom Light Rail Light - Cost 
del II) avseende såväl attraktionsförmåga som effekter på stadsbild och miljö, t.ex. 
underjordiska miljöer versus reducerat intrång av trafiksystemet. 

Om resandet kan visas öka med graden av planskildhet (kortare restider) kan 
detta mycket väl tänkas kompensera de högre direkta kostnaderna genom 
indirekta inkomstökningar relaterade till ett större kundunderlag som rör sig i 
systemet. I alla händelser medför redan alternativ A behov av riskvilligt kapital i 
sådan utsträckning att det måste visas vara räntabelt för presumtiva finansiärer. 
Att minska kostnaderna genom väsentliga minskningar av planskildhet, utan att 
finna andra lösningar för linjedragningen, medför med största sannolikhet 
försämrad framkomlighet och större intrång i stadsbilden. 

 
En stark koppling föreligger mellan detta projekt och VTI-projektet Light Rail - 

Light Cost del II: 
♦ Trafik- och samhällsplanering med GIS-stöd förväntas kunna användas 

inom Light Rail liksom FoU-resultaten från infrastruktur och fordon. 
♦ FoU-resultaten från Light Rail avseende bankonstruktion, säkerhet, 

acceptans och finansiering förväntas kunna tillämpas inom GIS-projektet 
för bl.a. kostnadsanalys och utformning. 
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7 Möjliga framtida projekt 
Studien är fokuserad på tillämpad kollektivtrafikplanering med GIS-stöd och 
studier av samband mellan fordonsslag (specifikationer) och installation i urban 
miljö med avseende på effektivitet och emissioner. Nyttor och konsekvenser av 
nya trafikföringar och kravspecifikationer för alternativa fordon och 
infrastrukturer skall kvantifieras. Fortsatta studier skall innefatta såväl jämförelser 
som samordning mellan olika trafikslag, även andra än kollektivtrafik. 
 
Syfte: 
♦ att utnyttja möjligheterna hos olika programvaror och utforma 

samordningsrutiner mellan dessa så att de tillsammans utgör ett säkert och 
kraftfullt instrument, GIS-baserad kollektivtrafikplanering, för deskriptiv 
statistik, fysisk planering och prognos, avseende dimensionering och urval av 
trafikslag och infrastruktur. Metoden innebär en komplettering av VIPS 
och/eller SAMPERS och skall generera inputs till MKB och EKB. 

♦ att utvärdera alternativa slag av kollektivtrafik, linje- och trafikföringar i 
applikationerna utifrån specifikationer och nya kravspecifikationer för fordon 
och infrastruktur. 

 
Relevansen testas med hypotesprövning avseende uthållighet, trafikkvalitet och 

kostnadseffektivitet.  
 
Möjliga studieobjekt och modellutvecklingar. 
♦ Jämförelse med ett konventionellt men modernt snabbspårvägsystem. 
♦ Kompletteringstrafik till respektive stomnät. 
♦ Trafikanalys. 
♦ Bussalternativ. Konventionellt och avancerat. 
♦ Automatbana (förarlöst system på egen bana). 
♦ Motsvarande systemalternativ anpassade till situationen 2010 (ny 

översiktsplan). 
♦ Motsvarande systemalternativ anpassade till situationen 2025 (olika 

utbyggnadsalternativ). 
 

I prognoserna kan bränsleceller, elförsörjning via induktionsslingor eller styr- 
reglerteknik via magnetslingor och andra innovationer liksom långt gående 
modularisering även mellan trafikslagen prövas i modellen. 

Därefter, eller parallellt, planeras anpassning av motsvarande trafiksystem i 
upp till fem andra orter/ortsnätverk: 
• Linköping - Norrköping (130.000 resp. 120.000 inv). Två medelstora städer på 

40 km avstånd. Ortsnätverket omfattar dessutom ett flertal större samhällen 
och en urbaniserad landsbygd.  
Kollektivtrafikens infrastruktur: Lokalt bussbaserad (i Linköping delvis 
biogas). Norrköping har dessutom stadsspårväg med två linjer. Regionaltrafik 
med tåg och buss. Norrköping utreder utbyggd spårväg. 
 

• Stockholm (staden 800.000 inv., regionen 1,5 milj inv.). Storstad med ett 
ortsnätverk av utbredda förorter/förstäder (Storstockholm). 
Kollektivtrafikens infrastruktur: Stomnät med T-bana och regionaltåg, 
kompletterad med buss och spårväg. Befintlig spårväg: Två förortsbanor, 
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museibana (under utredning för omställning till stadsspårväg) och 
snabbspårväg (nyinstallerad tvärbana med utbyggnadsplaner). 
 

• Falun - Borlänge (ca 55.000 inv vardera). Två medelstora städer i nedre delen 
av intervallet på 25 km avstånd. Ortsnätverket omfattar ett flertal mindre 
samhällen med mellanliggande landsbygd. Kollektivtrafikens infrastruktur: 
Lokalt och regionalt bussbaserad med vissa tågförbindelser. 

 
• Malmö - Lund (250.000 respektive 90.000 inv). Mindre storstad och medelstor 

stad på 15 km avstånd i ett tätbefolkat ortsnätverk, vilket även förväntas få en 
förstärkt anknytning till Köpenhamn (Örestad) genom Öresundsbron. 
Kollektivtrafikens infrastruktur: Lokalt bussbaserad. Planerad ökad regional 
tillgänglighet för regionaltåg genom Citytunneln i Malmö. Betydande 
pendling med buss och regionaltåg (Pågatågen). Spårvägstrafik enl. Karlsruhe 
under utredning.  

 



VTI notat 70-2000 49 

Referenser 
1. Regeringsproposition: Svenska Miljömål 1997/8: 145, Miljödepartementet, 

1998. 
2. Peter Steen et al: Färder i framtiden – Transporter i ett bärkraftigt 

samhälle. KFB 1997: 7. 
3. Mattias Höjer: What is the point of IT? – Backcasting urban transport and 

land-use futures. Akademisk avhandling, Inst. Infrastruktur och Samhälls-
planering, KTH, 2000. 

4. Muriel Beser et al: Kan vi lita på trafikprognoser? Arbetsrapport, Inst. för 
Infrastruktur och Samhällsplanering, KTH. TRITA-IP AR 96-38, 1996. 

5. Mats Reneland: GIS-projektet Tillgänglighet i svenska städer 1980 och 
1995. Rapport 1998: 1-8. Stads och Trafikplanering. Arkitektur Chalmers 
Tekniska Högskola, Göteborg. ISSN 1400-1888, 1998. 

6. Mats Reneland: GIS-projektet Tillgänglighet i svenska städer 1980 och 
1995. Kollektivtrafikens effektivitet. Rapport 1998: 8. Stads och 
Trafikplanering. Arkitektur Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. ISSN 
1400-1888, 1998. 

7. Ragnar Hedström (red.): Light Rail - Light Cost. En förstudie. KFB & VTI 
forskning/research 26 1999. 



 

 

 

APPENDIX: FIGURER TILL KAPITEL 5: RESULTAT. 
Figurförteckning över Light Rail systemet. 

♦ Alternativ A. Max. markplan  

♦ Alternativ B. Max. planskild  

 
Figurerna 5.1–6. Linjedragningar. Alternativ A. 

5.1. Yttäckning av linjer med stationer. 
5.2. Täckning av city 
5.3. Linje 1 & 2. 
5.4. Linje 3 & 4. 
5.5. Linje 5 & 6. 
5.6. Linjerna 7 och 8. 

 
Figurerna 5.7–12. Linjedragningar. Alternativ B. 

5.7. Yttäckning av linjer med stationer. 
5.8. Täckning av city 
5.9. Linje 1 & 2. 
5.10. Linje 3 & 4. 
5.11. Linje 5 & 6. 
5.12. Linjerna 7 och 8. 

 
Figurerna 5.13–17. Resandeunderlagets dygnsvariation. 

5.13. Linje 1 & 2. 
5.14. Linje 3 & 4. 
5.15. Linje 5 & 6. 
5.16. Linje 7. 
5.17. Linje 8. 

 
Figurerna 5.18–21. Koncept för fordon och infrastruktur. 

5.18. Fordonsspecifikationer. 
5.19. Disposition av teknik, passagerare och trafikantcirkulation. 
5.20. Samband mellan fordonsegenskaper och infrastruktur. 
5.21. Dörrdisposition. 
 

Figurerna 5.22–23. Infrastrukturens komponenter i del av innerstaden 
5.22. Alternativ A. (Beteckingar se tabell 5.3) 
5.23. Alternativ B. (Beteckingar se tabell 5.3) 
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