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Förord 
I denna publikation avrapporteras projektet ”Spårvägsfordon – teknik, tillverkning 
och kostnader”. Projektet är ett delprojekt inom temat ”Light Rail – Light Cost, 
del II” som finansierats av Vinnova. Rapporten har skrivits av Thomas Johansson, 
TJ Kommunikation och VTI:s projektledare har varit Ragnar Hedström.  

Ett varmt tack riktas till alla som medverkat i projektet och till Anita Carlsson 
som svarat för rapportens slutredigering. 
 
Linköping augusti 2004 
 

 
Ragnar Hedström 
Projektledare 
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Sammanfattning 
Projektets syfte är att beskriva och analysera utvecklingen av moderna spårvägs- 
och Light Rail-fordon. Projektet fokuserar på teknikutvecklingen, utvecklingen av 
konstruktions- och produktionsmetoder samt de kostnadskonsekvenser som kan 
relateras till respektive område. Avsikten är att beskriva dels aktuella 
förhållanden, dels utvecklingen över tiden. Därmed möjliggörs en 
framåtblickande diskussion av trenderna för den kommande utvecklingen av 
spårvägsfordon för olika tillämpningsområden. 

I rapporten redovisas priser på ett urval av kollektivtrafikfordon som levererats 
i Västeuropa de senaste åren. Som nyckeltal används pris per ytenhet (euro/m2), 
varvid avses den yta som fordonet upptar i gaturummet. Slående är dels att också 
de enklaste spårfordon uppvisar ett kvadratmeterpris som är ca tre gånger högre 
än priset för konventionella bussar, dels att kvadratmeterpris för spårvagnar och 
Light Rail-fordon varierar betydligt mellan olika beställningar. 

Generellt är spårburna kollektivtrafikfordon mycket dyrare i inköp än 
motsvarande för vägtrafik. Spårfordons höga anskaffningskostnader kan verka 
avskräckande vid beslut om anläggande av kollektivtrafiksystem på spår eller på 
väg. I kontrast till detta bör dock ställas bl.a. att spårfordon i regel har högre 
passagerarkapacitet och längre livslängd än vägfordon.  

Som viktigaste kostnadsdrivande faktor anges oftast att spårvagnar tillverkas i 
små serier. För västvärlden rör det sig totalt om ca 500 nya spårvagnar och Light 
Rail-fordon per år, att jämföra med ca 20 000 nya bussar enbart i Europa. Sett 
över ett 20-årsperspektiv har införande av låggolvsspårvagnar, med mycket 
komplicerade tekniska lösningar, verkat starkt kostnadsdrivande. Det har vidare 
visat sig svårt att samordna beställningar mellan olika städer; alla kunder vill ha 
en ”egen” konstruktion. Andra kostnadsdrivande faktorer är de höga krav på 
kvalitet och drift- och trafiksäkerhet som gäller vid spårtrafik.  

Så gott som alla spårvagnstillverkare erbjuder idag någon form av 
modulkonstruktioner, s.k. systemvagnar, ofta formgivna av något välrenommerat 
industridesignföretag. Beställaren kan därvid välja kombinationer av beprövade 
grundkonstruktioner, men ändock ge fordonet en speciell karaktär, exempelvis ett 
frontparti med ”eget” utseende. Även de moduluppbyggda grundkonstruktionerna 
kan dock varieras i inte obetydlig omfattning vilket ger intryck av att också 
systemspårvagnar i viss utsträckning är individuellt konstruerade. Det har i 
praktiken visat sig att modularisering inte nämnvärt kunnat hålla priserna nere, 
särskilt inte vid beställningar som omfattar små serier. Däremot kan stora serier 
(50 vagnar eller fler) ibland ge gynnsamt pris. 
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1 Bakgrund och syfte 
Det har bedömts angeläget att närmare studera kostnadsbilden för spårburna 
kollektivtrafikfordon, särskilt spårvagnar och Light Rail-fordon, s.k. Light Rail 
Vehicles (LRV). Den främsta anledningen är att spårfordons höga anskaffnings-
kostnader vid en första bedömning kan verka avskräckande när val ska göras 
mellan anläggande av kollektivtrafiksystem på spår eller på väg.  

En spårvagn eller ett Light Rail-fordon kostar idag minst 2–2,5 miljoner euro, 
medan en standardiserad ledbuss med låggolv för stadstrafik kan erhållas från 
blygsammare ca 250 000 euro (Höflinger, 2000). 

Bilden är dock mer komplicerad än endast en faktor tio vad gäller 
anskaffningskostnad för en spårvagn jämfört med en buss. Fordonens anskaff-
ningskostnader utgör en förhållandevis liten del av de initiala kostnaderna i ett 
spårtrafikprojekt. Den avgörande ekonomiska skillnaden jämfört exempelvis med 
busstrafik är spårtrafikens höga infrastrukturkostnader. Bussar trafikerar 
vanligtvis allmänna vägar och trafikformens specifika infrastrukturbehov 
begränsas till hållplatser som oftast utformas avsevärt enklare än vid 
spårvägsdrift. 
 

 
Bild 1 Busshållplatser utformas ibland avsevärt 
enklare än motsvarande anläggningar för spårvägsdrift. 
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Å andra sidan kräver spårväg och Light Rail jämfört med tunnelbana väsentligt 
blygsammare inslag av speciella konstbyggnader. Tunnlar kostar beroende på 
konstruktionsprincip upp till 50 miljoner euro per kilometer och blir därmed 
mellan 10 och 20 gånger dyrare än en bana som byggs i marknivå (Höflinger, 
2000). 

Spårfordons livslängd på minst 25 år ska jämföras med bussars som i regel är 
ca 10 år. Ofta används både spårvagnar och bussar under betydligt längre tid. 
Bussars respektive spårfordons vitt skilda passagerarkapaciteter måste också 
beaktas (Höflinger, 2000). Spårfordon är i regel eldrivna vilket ger 
emissionsfrihet i gaturummet.  

De positiva egenskaper som ovan tillskrivs spårvägar kan dock utvecklas till 
nackdelar så till vida att hög kapacitet kan leda till insats av färre enheter, således 
ge glesare tidtabell. Lång livslängd riskerar att med tiden ge ett omodernt fordon, 
med exempelvis ej längre acceptabel tillgänglighet för rörelsehindrade. De 
miljövänliga egenskaperna kan ifrågasättas om man inte även kommer till rätta 
med kurvgnissel och vibrationer. Fast etablerade spårsträckningar ger strukturer-
ande effekter men kan också innebära svårigheter att ändra linjesträckningar när 
behov verkligen uppstår. 

Trots att busstrafik i många initiala jämförande studier oftast bedömdes som 
den mest kostnadseffektiva trafikformen, öppnades mellan 1978 och 1995 i ca 
40 städer i världen nya Light Rail-system, ett dussintal var 1995 under byggnad 
och ytterligare ca 30 var under planering. Detta leder till slutsatsen att inte enbart 
nytto-kostnads-beräkningar avgör trafikmedelsvalet (Höflinger, 2000). 

Projektets syfte är att beskriva och analysera utvecklingen av moderna 
spårvägs- och Light Rail-fordon. Projektet fokuserar på teknikutvecklingen, 
utvecklingen av konstruktions- och produktionsmetoder samt de kostnads-
konsekvenser som kan relateras till respektive område. Avsikten är att beskriva 
dels aktuella förhållanden, dels utvecklingen över tiden. Därmed möjliggörs en 
framåtblickande diskussion av trenderna för den kommande utvecklingen av 
spårvägsfordon för olika tillämpningsområden. 

I projektet ingår även att söka definiera faktorer som är generellt kostnads-
drivande för fordon i spårvägs- och Light Rail-projekt, i första hand i Västeuropa. 
I anslutning studeras vilka kostnadsdrivande konstruktionslösningar som är 
aktuella. Även kostnadseffektiva konstruktionslösningar och produktionsmetoder 
granskas, med tonvikt på hur modularisering och s.k. systemvagnar kan påverka 
prisutvecklingen. 
 
1.1 Metod 
Arbetet har utförts i form av litteraturstudier och intervjuer med tillverkare och 
beställare. Vid Bombardier Transportation i Wien har Monika K David, 
projektledare Light Rail-fordon; Bruno Paul Kittner, assistent teknisk service 
jämte Irmtraut Karschies och Bernhard Rieder vid marknadsavdelningen 
intervjuats. 

Vid Alstom Transport i La Rochelle har John Ireland, produktchef för Light 
Rail-fordon; René Tutzauer, ansvarig för marknadsföring och produktutveckling 
samt François Berard, regionchef för Västeuropa, intervjuats. 

I Sverige har följande personer intervjuats: Göteborgs Spårvägars VD Thomas 
Torkelsson, kollektivtrafikchefen vid Trafikkontoret Göteborg stad Bernt Nielsen, 
avdelningschef Ragnar Thörnblom vid AB Storstockholms Lokaltrafik samt 
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trafiksystemutvecklare Jan Zetterberg vid Kollektivtrafikenheten Norrköpings 
kommun. 
 
1.2 Definitioner 
”Light Rail” är en förhållandevis ny benämning på en form av lokal och regional 
spårburen kollektivtrafik som kapacitetsmässigt kan placeras mellan klassisk 
spårväg och tunnelbana. Avgränsningen mellan spårväg och Light Rail är 
flytande. Begreppet Light Rail innefattar klassisk spårväg men har oftast större 
inslag av spår på egen banvall, därmed fler konstbyggnader, större 
hållplatsavstånd, högre medelhastighet samt trafikeras oftast av snabbare, längre 
och bredare fordon. Klassisk spårväg framförs oftast på sikt, utan särskilt 
signalsystem. Signalsystem är vanligare vid Light Rail-anläggningar. 

Light Rail benämns på tyska ”Stadtbahn” och på franska ”Métro léger”. På 
svenska används ibland stadsbana och snabbspårväg. Internationella kollektiv-
trafikunionen, UITP, definierar Light Rail: ”Ett spårburet, elektriskt drivet 
transportsystem som stegvis kan utvecklas från modern spårväg till snabbt 
trafiksystem på helt avskilt område, i tunnel, på marknivå eller på viadukt. Varje 
utvecklingssteg kan utgöra det slutgiltiga, men ska även möjliggöra övergång till 
nästa högre steg.” (Bonz, 1989). Klassisk spårväg kan således etappvis 
”uppgraderas” till Light Rail, vilket skiljer dessa trafikformer från tunnelbane-
system som från början måste byggas på helt avskilt utrymme och med hög 
standard. 

Där texten anger golvhöjd i spårvagn eller Light Rail-fordon mäts denna från 
rälsöverkant, förkortat ”r.ö.k.” (Andersson, 2001). Med begreppet ”lågt golv” 
avses höjd över r.ö.k. på maximalt ca 40 cm och inget trappsteg inne i fordonet 
innanför dörrarna. Låggolvets utsträckning i vagnens längsriktning anges i 
procent av vagnens totallängd; 100 procent lågt golv innebär således s.k. 
hellågolvsspårvagn. Vid exempelvis 70 procent lågt golv är det vanligt med ett 
steg i mittgång upp till golvhöjden 55–60 cm över r.ö.k. i vagnens ändpartier, över 
motorboggier. 

När moderna låggolvsspårvagnar ska beskrivas uppstår ibland problem med 
nomenklaturen gällande löpverk och hjulställ. Inte sällan saknas genomgående 
axlar; hjulen är individuellt upphängda, vilket i denna text benämns ”friroterande” 
(Andersson, 2001). Moderna låggolvsspårvagnar har ofta löpverk som i det 
närmaste är fast förenade med vagnskorgen ovanför. I denna text används 
konsekvent beteckningen ”boggi” för en dylik konstruktion, med motivering att 
anordningen trots allt är (något) vridbart infästad. Mellan 2 och 7 graders 
vridbarhet förekommer, beroende på vagntyp. 

Generellt betecknas företag i förkortad form. Exempelvis benämns 
Ansaldobreda SpA ”Ansaldobreda”, Bombardier Transportation ”Bombardier”, 
Siemens Transportation Systems ”Siemens” och Alstom Transportation ”Alstom”. 
Alstoms brittisk-franska föregångare GEC Alsthom förkortas till ”Alsthom”. 
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2 Pris- och prestandajämförelser – vissa metod-
begränsningar 

I tabell 1 redovisas kilometerkostnader för ett antal nya och planerade spårvägs- 
och TVR/GLT-system (avsnitt 10.1), således totala infrastruktur- och fordons-
kostnader per kilometer bana (le Roux, 2001). Uppgifterna har kompletterats med 
information från Hondius (2003b) och Groneck (2003).  
 
Tabell 1 Kilometerkostnader för franska spårvägs- och TVR/GLT-system, helt 
nya system respektive utbyggnader, inklusive infrastrukturkostnader och 
fordonskostnader. 
 
Stad Längd (km) Miljoner euro/km 
Montpellier 18,0 18,75 
Nantes 10,0 19,00 
Strasbourg 12,6 19,50 
Orléans 18,0 15,86 
Lyon 18,7 18,73 
Bordeaux 43,3 21,601) 
Valenciennes 9,4 19,35 
TVR, Nancy 11,0 13,502) 
TVR, Caen 15,7 12,003) 
 

1) Första etappen av det nya spårvägssystemet (24,5 km) öppnades den 21 december 2003, 
kostnad för denna del ca 26 milj. euro/km (Groneck, 2003). Ca 8,5 km gatuspår är försett med 
strömtillförsel via tredje skena, APS (Alimentation par le Sol). 

2) Av total längd 11 km är 8 km spårstyrt, resten är förarstyrt och fordonen framförs då i princip 
som trådbussar. Vagnparken består av 25 st. dubbelledade TVR/GLT-fordon. 

3) All linjetrafik körs spårstyrt, endast till och från depån körs förarstyrt med dieselelektrisk drift. 
Vagnparken består av 24 st. dubbelledade TVR/GLT-fordon. 

Källa: le Roux, 2001; Hondius, 2003b; Groneck, 2003. 

 
Till bilden hör att Alstom driver ett utvecklingsarbete som syftar till att nedbringa 
kilometerkostnaden för nya spårvägar i stadsmiljö, inklusive fordon, till omkring 
12 miljoner euro/km. Därmed ska konventionell spårväg ekonomiskt kunna bli 
konkurrenskraftig gentemot s.k. gummihjulsspårvagnar, t.ex. TVR/GLT-system. 
Idag byggs ytterst få nya franska konventionella spårvägsanläggningar under 
15 miljoner euro/km; de flesta uppvisar nivåer runt 20 miljoner euro/km 
(Tutzauer, 2003). Dessa förhållandevis höga kostnader förklaras även av att i 
Frankrike genomförs alltid total omdaning av gaturummet, ”från husfasad till 
husfasad”, i samband med anläggande av spårväg (Raphel, 2002). 

Som framgår av tidigare avsnitt är spårburna kollektivtrafikfordon generellt 
dyrare att anskaffa än motsvarande för vägtrafik. I tabell 2 redovisas priser på 
kollektivtrafikfordon som levererats i Västeuropa de senaste fyra åren. Som ett 
lätthanterligt nyckeltal används i tabellen pris per ytenhet (euro/m2), varvid avses 
den yta som fordonet upptar i gaturummet, vilket inte direkt kan kopplas till 
fordonets exakta passagerarkapacitet. 
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Tabell 2 Några aktuella fordonspriser. 
 Längdxbredd (m) Yta (m2) Motoreffekt (kW) Styckpris (euro) Ytpris (euro/m2) 

Buss 12x2,55 30,6 160 200 000 6 535 
Ledbuss 18x2,55 45,9 220 272 000 5 925 
Trådbuss 2-axl 1 12x2,55 30,6 167 555 000 18 155 
Dubbelledbuss 24,8x2,55 63,2 250 408 000 6 456 
Ledtrådbuss 18x2,55 45,9 172 550 000 12 000 
Bränslecellsbuss 2 12x2,55 30,6 220 1 278 000 41 757 
TVR Nancy 24,5x2,50 61,3 2x150 1 360 000 22 200 
Spv låggolv 100% 3 31,2x2,40 74,9 4x100 1 400 000 18 700 
Spv låggolv 100% 4 40x2,30 92,0 6x100 2 153 000 23 400 
A32 30x2,55 79,5 4x120 1 956 000 24 603 
K5000 28x2,65 74,2 4x120 1 640 000 22 100 
Tram-train 36,5x2,65 96,7 4x125 3 200 000 33 000 
S-Bahn 67,3x3,02 203,6 8x300 4 600 000 22 600 
 

Not 1: Tre trådbussar Ganz Transelektro/Solaris Trollino 12 för Landskrona 2003. 

Not 2: Tre bränslecellsbussar Mercedes-Benz Citaro BZ för SL/Busslink Stockholm 2003. 

Not 3: Rotterdam, Alstom Citadis, 60 vagnar och 50 i option, stor beställning, bra pris. 

Not 4: Linz, Bombardier Cityrunner, 21 vagnar och 18 i option, måttligt stor beställning, 
normalpris. 

Källa: Hondius 2002a och egna beräkningar. 

 
Det har inte varit möjligt att i detalj granska kapaciteten hos varje angiven 
fordonstyp. Exempelvis skulle uppgifter om antalet ståplatspassagerare kräva 
ingående detaljkontroll av bl.a. principen för att ange antalet ståplatser per 
kvadratmeter, vilket skiljer mellan fabrikanter. 

Ytterligare en svaghet i metoden är att hänsyn inte tas till om spårvagnar och 
LRV byggts som enriktnings- eller tvåriktningsvagnar. I tvåriktningsutförande 
finns förarhytt i vardera vagnsänden och dörrar på båda sidor. Två förarhytter 
begränsar passagerarutrymmet jämfört med en hytt. Dubbla dörruppsättningar 
minskar antalet sittplatser, men kan däremot öka antalet ståplatser jämfört med i 
en enriktningsvagn. De flesta nya spårvägssystem byggs för tvåriktningsvagnar 
och har övergångsväxlar vid ändhållplatserna. Som fördel brukar anges att detta 
förfarande är platsbesparande jämfört med att anlägga vändslinga – i etablerad 
stadsbebyggelse oftast enda möjlighet som av utrymmesskäl står till buds för att 
kunna anlägga en ändhållplats. Huruvida övergångsväxlar är ekonomiskt 
gynnsammare än en vändslinga måste dock bedömas från fall till fall. 

Fordonsbredder skiljer mellan spårvagnar, LRV och bussar. För de sistnämnda 
är 2,55 m standard sedan ca 10 år. Klassiska spårvagnar kan vara så smala som 
2,1 m–2,2 m, medan 2,4 m kan ses som standard för nya system och nya 
spårvagnar. Light Rail-system trafikeras oftast av vagnar med bredden 2,65 m. 
Ner till bredden 2,4 m är det möjligt att i bredd arrangera 2+2-sittning; i smalare 
vagnar gäller 1+2.  

Idag är fordon med låga golv standard i städernas kollektivtrafik. Golvhöjder i 
låggolvsbussar är normalt ca 35 cm, med viss golvlutning (ramp) mot 
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dörröppningar som ger ca 32 cm steghöjd från marknivån. Ytterligare steg 
innanför dörrarna förekommer inte. Med nigning (kneeling) kan steghöjder på  
22–24 cm ernås. För spårvagnar gäller motsvarande golvhöjd, dock finns (oftast) 
inte nigningsfunktion.  

I spårfordon och bussar med låga golv är det generellt svårare än i fordon med 
höga golv att utnyttja golvytan effektivt. För spårfordon gäller att, trots att det 
mesta av drivutrustning och övrig teknisk utrustning placeras på vagnstaket måste 
viss utrustning ändock placeras inne i passagerarutrymmet. Oftast utnyttjas 
utrymme under sittplatser. I fordon med höga golv ”göms” utrustning normalt 
under golvet. Moderna låggolvsspårvagnars hjul är visserligen mindre (ca  
55–65 cm i diameter) än de som används på vagnar med högt golv, men hjulens 
övre begränsning befinner sig trots detta på en nivå som i vertikal led med ca 
35 cm inkräktar på passagerarutrymmet. Oftast löses detta problem med en 
uppbyggnad, s.k. podester, runt hjulet; begreppet ”hjulhus” förekommer. På 
podester/hjulhus kan sittplatser arrangeras. 
 

 
Bild 2 I låggolvsspårvagnar är det vanligt att hjulen ”göms” i hjulhus på vilka 
sittplatser placeras. Interiörbild från Bombardier Incentro, se även avsnitt 6.4.  
 
För låggolvsbussar är hjulhus särskilt problematiska. Diametern på ett busshjul är 
strax under 100 cm. Vid ca 35 cm golvhöjd befinner sig busshjulets övre 
begränsning minst 65 cm över golvnivån, inne i passagerarutrymmet. Av detta 
följer att vid lågt golv kan problemet med hjulhus lättare bemästras i spårvagnar 
än i bussar. För bussar tillkommer att drivutrustning normalt inte placeras på 
taket. Motor (med växellåda) placeras t.ex. liggande baktill under det upphöjda 
golvet eller upprättstående invid ena ytterväggen i en särskild lådkonstruktion. I 
båda fallen påverkas komfort och kapacitet i passagerarutrymmet. För gasbussar 
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är det vanligt att bränsleförråd placeras på tak, liksom viss teknisk utrustning hos 
trådbussar. 
 

 
Bild 3 Hos gasbussar är det vanligt att bränsleförråd placeras på tak. 
 
En följd av dessa omständigheter är ofta att färre passagerare per kvadratmeter yta 
enligt definition i tabellerna 2 och 3 kan transporteras i en låggolvsbuss än i en 
låggolvsspårvagn. 

Att okritiskt använda det av fordonstillverkarna angivna högsta antal 
passagerare är inte lämpligt, eftersom dessa värden antingen beräknas efter 
schablon (exempelvis 4 pass/m2) eller kan avse det antal passagerare som fordonet 
belastningsmässigt beräknats för (upp till 8 pass/m2). I exempelvis Göteborg 
beräknas en 18-meters ledbuss ha en kapacitet på 90–100 passagerare, istället för 
111, vilket av tillverkaren anges som konstruktionsvärde (Torkelsson, 2003). 

Beaktande ovanstående reservationer och därmed följande svårigheter att 
beräkna för passagerarna tillgänglig golvyta i aktuella fordonstyper – och att 
därmed korrekt ange totalantal passagerare – bedöms detta förenklade förfarande 
ändock kunna användas för jämförelser mellan fordon. 

Slående i tabell 2 är att också de enklaste spårfordon har ett kvadratmeterpris 
som är ca tre gånger högre än priset för konventionella bussar. Här kan tilläggas 
att priser för LRV i USA är avsevärt högre än de i Europa, beroende dels på ”Buy 
American”-lagar, dels på högre krav på krocksäkerhet (s.k. Buffing load).  

Busspriserna tycks dock stiga. Exempelvis anskaffades de senaste gasdrivna 
låggolvsledbussarna i Göteborg för ca 3,3 miljoner kronor styck (Nielsen, 2003), 
att jämföra med priset för en etanoldriven låggolvsledbuss för Stockholm som 
några år tidigare kostade ca 2,7 miljoner kronor. Skilda drivsystem spelar viss 
roll, men är inte hela förklaringen. Särskilt uppseendeväckande är dock de höga 
priserna på nya trådbussar i Sverige: drygt 5 miljoner kronor per styck för en serie 
om tre bussar. De tre bränslecellsbussar som f.n. provas i Stockholm betingar ett 
styckpris på ca 11,5 miljoner kronor (Johansson, 2003a; Johansson, 2003b;  
tabell 2). 
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Bild 4 Ca 5 miljoner kronor per styck betingar de tre trådbussarna för 
Landskrona. 
 

 
Bild 5 De tre bränslecellsbussar som f.n. provas i Stockholm kostar ca 
11,5 miljoner kronor styck. 
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Som jämförelse redovisas i tabell 3 några historiska fordonspriser från Stockholm 
i samband med anskaffning av modernt vagnmateriel efter andra världskrigets 
slut. Omräkning till dagens penningvärde har gjorts med KPI (Stolt, 2003) och 
omräkningskursen till euro har satts till 9,00 SEK = 1,00 EUR.  

I tabellen med historiskt material noteras att skillnad i kvadratmeterpris mellan 
diesel- och trådbuss då endast var ca sju procent. I tabellen framgår att spårvagn 
då betingade ett i det närmaste dubbelt så högt kvadratmeterpris som jämnårig 
dieselbuss. Efter kompensation för penningvärdesförändringar noteras att 
spårfordons kvadratmeterpris minst har fördubblats de senaste 60 åren, medan 
motsvarande busspriser stigit med ca 40 procent. Metropolbussen från 1953 var 
dock förhållandevis mycket dyr och är så efter omräkning än idag. 
 
Tabell 3 Några historiska fordonspriser från Stockholm. 
 Längd x bredd Yta Motoreffekt Styckpris Ytpris Ytpris  
 (m) (m2) (kW) (kr) (kr/m2) (euro/m2 2003) 

Dieselbuss H15 1 10,2x2,4 24,5 121 60 000 2 448 4 778  

Trådbuss F3 2 10,2x2,4 24,5 83 65 000 2 653 5 111  

Mustang A25 3 14,1x2,2 31,0 4x48 144 000 4 645 9 000 

Förortsvagn A24 13,6x2,4 32,6 4x68 160 000 4 907 9 556 

Metropolbuss H19 4 12,1x2,45 29,7 123 125 000 4 208 6 329 

Not 1 + 2: Stor serie (ca 325 vagnar) från 1946–1949 av i stort sett samma vagntyp (chassi och 
kaross). Endast drivsystem skilde. 

Not 3: Innerstadsspårvagn 1946. 

Not 4: Lev 1953-1954, 200 enmansbussar, mycket moderna för sin tid. 

Källor: SS 1944, Åström 1946, SF-Journalen 1953, Stolt 2002. 

 

 
Bild 6 För ca 144 000 kronor styck beställde AB Stockholms Spårvägar  
1 945 90 st. innerstadsspårvagnar. Det motsvarar ca 2,5 miljoner kronor styck år 
2003. Vagnarna var 14,1 m långa och 2,2 m breda och gick i trafik till 1967. 
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Bild 7 För ca 160 000 kronor styck beställde AB Stockholms Spårvägar 1942 
34 st. förortsspårvagnar, vilket motsvarar ca 2,8 miljoner kronor per styck år 
2003. Vagnarna var 13,6 m långa och 2,4 m breda. Åtskilliga vagnar är efter 
ombyggnad och helrenovering under 1980-talet alltjämt i trafik. 
 

 
Bild 8 För ca 60.000 kronor styck beställde AB Stockholms Spårvägar 1944 
210 st. innerstadsbussar med dieselmotor. Det motsvarar ca 1,04 miljoner kronor 
styck år 2003. Vagnarna var 10,0 m långa och 2,4 m breda och var i trafik till 
1967. 
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3 Små serier 
Som absolut viktigaste kostnadsdrivande faktor anges oftast att spårvagnar 
tillverkas i små serier i synnerligen hantverksmässig produktion (David, 2003). 
 

 
Bild 9 Viktigaste kostnadsdrivande faktor är att spårvagnar tillverkas hant-
verksmässigt i små serier. 
 
För västvärlden är marknaden ca 500 nya spårvagnar och Light Rail-fordon per 
år, att jämföra med ca 20 000 nya stadsbussar för enbart Europa. Av ett års 
produktion av spårfordon fram till april 2003 var 236 låggolvsspårvagnar och 
239 låggolvs- och medelgolvs-LRV. Därtill ska läggas 27 LRV med högt golv, 
vilket ger totalsumman 502 vagnar. Sedan 1984 har sammanlagt 3 949 spårvagnar 
med lågt golv byggts. Av dessa har ca 21 procent, eller 845, använts för helt nya 
spårvägssystem. Mellan 1987 och 2005 kommer sammanlagt 31 nya spårvägs-
system med låggolvsspårvagar i drift, vilka trafikerar ca 50 spårvägslinjer 
(Hondius, 2003c).  

Spårvagnar och Light Rail-fordon sammansätts i västvärlden i totalt 15 fabriker 
hos de fem största koncernerna. I genomsnitt tillverkas 33 spårvagnar per fabrik 
och år; så små serier ger dålig lönsamhet. De 15 fabriker som avses finns i 
städerna Uerdingen, Wien (2 st.), Carson, Dessau, La Rochelle, Salzgitter, 
Barcelona, Savigliano, Bautzen, Amadora, Derby, Shogún, Pistoia och Bussnang 
(Hondius, 2002b). 

På den västeuropeiska marknaden finns f.n. fyra större koncerner med 
spårvagnar i produktsortimentet: Bombardier, Ansaldobreda, Alstom och 
Siemens. Dessutom noteras företaget Stadler AG i Schweiz, med licens för 
tillverkning av spårvagnsmodellen Variotram. Av konkurrensskäl beslutades 
nämligen inom EU att Variotram i samband med Adtranz-förvärvet inte fick 
medfölja in i Bombardiers produktsortiment (Hondius, 2003b). 
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Mycket tydligt inom spårvägsbranschen är starkt varierande kundönskemål. 
Dessa är i sin tur en följd av varierande dimensionering av fria rum i olika 
trafikmiljöer, varierande önskemål om prestanda (hastighet, acceleration), 
formgivning av spårfordonen som också ska fungera som varumärke för den 
aktuella staden jämte särskilda krav på passagerarkomfort, såsom tillgänglighet 
för funktionshindrade, luftkonditionering m.m. (Christeller, 2001). 

Vidare ska de nya vagnarna kunna uppfylla både kommande krav på ökad 
kapacitet, t.ex. medge förlängning, och kommande modeströmningar avseende 
fordonsformgivning, t.ex. ny inredning och ny front (Christeller, 2001). De 
varierande kundkraven leder till att standardisering och långa serier är svåra att 
åstadkomma. 

De franska spårvagnsmodellerna TFS 1 och TFS 2 (Tramway Français 
Standard) är skolexempel på hur spårvägsbranschen har svårt att acceptera 
standardlösningar och istället gärna väljer unika modellvarianter. Ursprungligen 
levererade Alsthom 1985 till Nantes sammanlagt 46 st. TFS 1-vagnar med högt 
golv (87,5 cm). Vid denna tid blev önskemål om lågt golv allt starkare, vilket 
nödvändiggjorde omprojektering till TFS 2, med nedsänkt mittdel (34,5 cm), 
vilket beskrivs i avsnitt 4.1. Alsthom levererade 20 st. TFS 2-vagnar till de nya 
spårvägssystemen i Grenoble 1987, liksom till Paris (35 st.) och till Rouen (28 st.) 
som båda invigdes 1994. Sammanlagt byggdes således endast 129 TFS-vagnar i 
två väsentligt skilda utföranden. Spårvagnskonstruktionen var planerad som 
blivande fransk standardspårvagn, därav dess namn. I Frankrike tillverkades 
mellan 1985 och september 2003 sammanlagt 644 spårvagnar och totalt 83 vagnar 
noterades som option (Groneck, 2003).  
 

 
Bild 10 Även bussar tillverkas hantverksmässigt, dock i avsevärt större serier än 
spårvagnar. 
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Också de största serierna av moderna låggolvsspårvagnar är egentligen 
förhållandevis små. Tabell 4 visar ett urval av levererade vagnar till hösten 2003, 
kända beställningar för leverans fram till 2007 samt optioner. Exempelvis har 
Siemens hellågolvsspårvagn Combino (först presenterad 1995) under åren 1998–
2003 levererats i 481 enheter, vilket ger i genomsnitt 79 vagnar per år.  
 

 
Bild 11 Siemens hellågolvsspårvagn Combino har under åren 1998–2003 
levererats i 481 enheter och bl.a. exporterats till Basel. 
 
Alstoms låggolvsmodell Citadis (först presenterad 1996) levereras 1999–2006 i 
480 enheter, vilket innebär 60 st. per år. 

Bombardiers modell Cityrunner II har sålts i ett förhållandevis stort antal på 
kort tid. Det finns f.n. 75 exemplar i trafik och ytterligare en beställning på 46 st. 
(Bryssel) vilket ger 121 vagnar totalt sedan första leverans 2001, således ca 17 per 
år.  

Bombardiers LRV av A32-liknande modell, som används exempelvis på 
Tvärbanan i Stockholm, har hittills levererats i 231 enheter, 33 st. per år. 

Det italienska företaget Ansaldobreda marknadsför Sirio, som bl.a. Göteborgs 
Spårvägar beställt i 40 exemplar. Sammanlagt har 226 sålts för leverans 2001–
2005 år, 32 vagnar per år. 
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Tabell 4 Ett urval av till hösten 2003 från europeiska fabriker levererade 
spårvagnsmodeller, kända beställningar och optioner 
Tillverkare och modell Antal Medeltal/år) I option Planerad sista 
  (exkl. optioner  leverans 

Alstom Citadis 480 60 113 2006 

Siemens Combino 481 79 60 2005 

Bombardier A32-liknande 1) 231 33 48 –– 

Ansaldobreda Sirio 226 32  60 2007 

Bombardier Cityrunner I 18 18 0 –– 

Bombardier Cityrunner II 121 17 18 2007 

Bombardier Incentro 48 16 6 –– 

Bombardier Eurotram 151 19 –– –– 

Bombardier /Alstom Cobra 74 10 22 2011 

Bombardier Variotram 100% 78 7 37 –– 

Bombardier Variotram 65 % 42 7 60 –– 
1) Omfattar leveranser till Köln, Croydon, Stockholm, Istanbul och Haag. 

Källa: Hondius 2003b 

 
Arbetsinsatserna för bussar respektive spårvagnar skiljer markant: minst 1 000–
1 200 mantimmar uppges för tillverkning av en stadsbuss, medan för en 30 m-
spårvagn ca 6 000 mantimmar kan åtgå. Dessa uppgifter ska ses som 
approximativa eftersom fordonens utförande påverkar kraven på arbetsinsats. 
Dessutom finns viss osäkerhet pga. inslag av affärshemligheter. 

Till bilden hör dock att även tillverkning av stads- och förortsbussar för de 
flesta fabrikanter ger dålig lönsamhet. Här finns dock oftast möjlighet att låta 
produktion av turistbussar och, i förekommande fall, lastbilar subventionera 
olönsam stadsbussproduktion (Johansson, 2004). Spårvagnstillverkande koncerner 
med järnvägsfordon i produktprogrammet kan givetvis ha möjlighet att 
subventionera spårvagnstillverkningen via järnvägsproduktionen, men även 
järnvägsfordonstillverkning har de senaste åren ofta varit förlustbringande, vilket 
lastbilstillverkning i regel inte varit. 
 
 
4 Komplicerade tekniska lösningar 
Den tekniska utvecklingen under de senaste 15–20 åren har varit kostnads-
drivande. Spårfordonstillverkarna har investerat stora summor på utveckling av 
många nya och tekniskt avancerade spårvagnskonstruktioner. Utvecklingskost-
naderna har dock visat sig svåra att återintjäna vid serieproduktion. Framförallt 
kraven på låga golv, utan ytterligare steg innanför dörrarna, har krävt 
komplicerade tekniska lösningar. Plant insteg vid låg hållplatsrefug (12–15 cm 
höjd över r.ö.k.) är vid spårvägsdrift inte vanligt förekommande. Sådan 
nivåskillnad överbryggas vid behov istället med hjälp av en utfällbar ramp, 
exempelvis vid ombordkörning med rullstol. Om däremot refug (snarare 
plattform) kan byggas med minst 30 cm höjd över r.ö.k. kan i regel ombord-
körning ske utan hjälpmedel.  
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Bild 12 ABB Henschels (senare Adtranz, numera Bombardiers) spårvagnsmodell 
Variotram tillhörde de första med lågt golv till 100 procent. Här vid provkörning 
på Djurgårdslinjen i Stockholm 1996. 
 

 
Bild 13 Ritning Variotram. Illustration ABB 
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Bild 14 Variotram har s.k. navmotordrift, med motorn direkt monterad invid 
hjulet. Bild: ABB. 
 
 
4.1 Låggolvsteknik introduceras 
Den första moderna låggolvsspårvagnen presenterades officiellt den 31 mars 1984 
av trafikbolaget i Genève, TPG, som då hade endast en enda spårvägslinje kvar i 
trafik av det en gång stora meterspåriga systemet. Den nya 21 m långa och 2,3 m 
breda enriktningsvagnen hade projekterats och byggts av företaget Vevey (numera 
Bombardier) i Villeneuve i Schweiz, sedan länge expert på s.k. överförings-
boggier, således smalspåriga små boggier på vilka normalspåriga järnvägsvagnar 
placeras vid trafik på smalspårsbanor. Överföringsboggier har hjul med ytterst 
liten diameter, ca 35–40 cm.  
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Bild 15 Den första moderna låggolvsspårvagnen i passagerartrafik i Genève 
sommaren 1984. 
 

 
Bild 16 Ritning visande den första moderna låggolvsspårvagnen i Genève, 
1984. Observera att den lilla mittboggin är placerad strax bakom ledpartiet. 
Illustration: Vevey. 
 
Vevey använde konventionella drivboggier från den tyska tillverkaren Düwag 
(numera Siemens), med längsmonterad traktionsmotor (150 kW) och vinkelväxel 
mot vardera hjulaxeln. Övrig elutrustning levererades av BBC (numera 
Bombardier) och placerades till stor del i särskilda apparatrum i passagerar-
utrymmet. Ännu var tiden inte mogen att placera elutrustning på vagnstak. 
Prototypspårvagnen hade högt golv i ändarna (87 cm), således över motor-
boggierna, men (relativt) lågt golv (48 cm) i mittpartiet och över den lilla boggin, 
som placerades strax bakom – således inte mitt under – ledpartiet. Axelavståndet i 
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mittboggin var endast 1,2 m, att jämföra med motorboggiernas 1,8 m. 
Hjuldiametern var 37,5 cm, mot motorboggiernas 66 cm. Mellan hög- och 
låggolvsdelarna förflyttade sig passagerarna med hjälp av två trappsteg. Vid 
dörrarna fanns utvändigt utfällbara fotsteg som gjorde ombordstigningen bekväm, 
också från låg plattformsrefug (Vogt, 1984). 

Genèves nya spårvagnskonstruktion var framgångsrik och prototypvagnen 
följdes av en serie på sammanlagt 46 vagnar. Av dessa har sedermera 22 st. 
förlängts genom infogande av en mittdel och en extra mittboggi. De har nu 
längden 30,9 m. Den 1984 enda kvarvarande spårvägslinjen har sedermera 
kompletterats med två nya linjer och ytterligare utbyggnad av spårvägsnätet 
pågår. Nyligen har 21 st. 42 m långa och 2,3 m breda tvåriktningsspårvagnar i 
hellåggolvsutförande beställts från Bombardier, modell Cityrunner, se bild 31 
(www.tpg.ch). 

Genèves spårvagnskonstruktion rönte stort internationellt intresse och 
konstruktionsprincipen kopierades av Alsthom som 1987 levererade 20 st. 29,4 m 
lång och 2,3 m breda spårvagnar till det helt nya systemet i Grenoble. Detta 
system marknadsförs som den första spårvägsanläggningen i världen som 
konsekvent anammat låggolvsprincipen. Också i dessa vagnar (modell Tramway 
Français Standard 2, TFS 2) är ändboggiernas traktionsmotorer (275 kW) 
längsmonterade. Däremot utvecklades av företaget De Dietrich en ny lågbyggd 
boggi för montering under ledpartiet. Denna boggi har inte genomgående 
hjulaxlar; varje hjul är individuellt upphängt i ramverket och därmed friroterande. 
Eftersom genomgående hjulaxlar inte finns, ernås låg golvnivå (34 cm) i vagnens 
mittdel och vid dörröppningarna. Golvhöjden i vagnsändarna över 
motorboggierna är 87 cm (Guetat, 1987). 
 

 
Bild 17 Alsthom levererade 1987 20 st. spårvagnar till det helt nya systemet i 
Grenoble, modell TFS 2. Vagnsdelen mellan de båda ändboggierna byggdes med 
golvhöjd 34 cm över r.ö.k. Alla dörrar leder in till denna golvnivå. Spårvägs-
systemet marknadsfördes som det första i världen som konsekvent anammat 
låggolvsprincipen. 
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Bild 18 För TFS 2 utvecklade företaget De Dietrich en lågbyggd boggi utan 
genomgående hjulaxlar. Därmed blev det möjligt att bygga vagnens mittdel med 
låg golvnivå, 34 cm. Till den golvnivån leder även samtliga dörrar. 
 
Ett exempel på tillkommande problem i samband med introduktion av 
låggolvsspårvagnar är kylning av traktionsmotorerna. Som en följd av lågt golv 
och att vagnskorgssidorna dras långt ner över boggier skärmas friskluftintag 
effektivt av. Motorerna måste konstrueras för extern kylning med luft eller vätska 
(oftast vatten) som medium, med rör, fläktar, pumpar och radiator på annan plats, 
oftast taket. Den första spårvagnsmodell i en relativt stor serie som utrustades med 
vattenkylning var Adtranz Eurotram för Strasbourg, vilka sattes i trafik 1994. 
Varje drivhjul har en egen, liten vattenkyld traktionsmotor (24,5 kW) upphängd i 
boggiramverket. En 33,1 m lång Eurotram har sammanlagt 12 drivande hjul och 
därmed 12 drivmotorer (Muller, 1994; Johansson, 1996). 
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Bild 19 Eurotramboggi med en motor vid varje drivet hjul. Bild: Adtranz. 
 
De första 26 Eurotram för Strasbourg kostade vid beställningen 1990 sammanlagt 
412,3 miljoner franska franc, således 15,6 miljoner franc per styck, motsvarande 
ca 22,2 miljoner kronor per vagn (Muller, 1994). Med KPI-beräkning erhålls ca 
29,7 miljoner svenska kronor per styck i 2003 års penningvärde, vilket motsvarar 
runt 3,3 miljoner euro. De första vagnarna är 33,1 m långa och 2,40 m breda 
(79,44 m2). Kvadratmeterpriset 2003 är således ca 41 564 euro.  

Eurotram var för sin tid den dyraste – och mest exklusiva – 
låggolvsspårvagnen på marknaden, och är alltjämt en av de få som har luftfjädring 
som sekundärfjädring. Eurotram var vidare en av de första modellerna som var ett 
resultat av avancerad industridesign; i detta fall samarbetade det belgiska 
företaget Idpo nära med stadens dynamiska borgmästare Catherine Trautmann. 
Trots det höga priset kunde fler vagnar beställas inför utbyggnader i Strasbourg. 
Idag finns 53 Eurotram i trafik i ursprungsstaden och ytterligare 72 i Porto (2,65 
m bredd) och 26 i Milano (2,473 m bredd), totalt 151 Eurotram (Hondius, 2003a; 
Hondius, 2004).  
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Bild 20 Eurotram var för sin tid (1994) mycket exklusiv och en av de första 
spårvagnsmodellerna som var ett resultat av en avancerad industridesignprocess. 
 
En ny beställning 2003 i Strasbourg gick dock till Alstom och avser 35 vagnar i 
en specialvariant av modell Citadis, i längden 45 m och bredd 2,4 m (108 m2). 
Totalt ordervärde är 98,3 miljoner euro, således 2,8 miljoner euro per vagn 
(Johansson, 2003a). Därav kan kvadratmeterpriset beräknas till 26 009 euro, 
således ca 60 procent av kvadratmeterkostnaden för en Eurotram i 
Strasbourgversion. 

Ett bekymmer också med moderna spårvagnar är inre och yttre buller, jämte 
kurvgnissel. Det senare kan åtgärdas med smörjning, antingen genom fasta 
apparater inbyggda i rälerna eller genom smörjanordning på vagn. En metod att 
minska invändigt buller är att konstruera vagnarna med luftfjädring, vilket de 
flesta låggolvsspårvagnar dock inte har. Förutom Eurotram byggs Alstom 
Ferroviaras (f.d. Fiat Ferroviaria) modell Cityway med luftfjädring som 
sekundärfjädring och avancerad kraftöverföring mellan den vattenkylda 
traktionsmotorn och det hjul den driver (Hondius, 2002b). 

Man kan vidare ana att vissa av de nämnda lösningarna också ger höga drifts- 
och underhållskostnader. Exempelvis rapporteras att hjulen hos Alstoms Citadis 
Arpège-boggi (se avsnitt 6.1) måste svarvas var 1 000–1 500:e mil för att uppfylla 
höga komfort- och låga ljudemissionskrav, vilket är mer frekvent än för 
konventionella boggikonstruktioner (Hondius, 2002b). 

Spårfordonsindustrin utvecklade i perioden 1987–1998 sammanlagt 
25 prototyper till avancerade låggolvsspårvagnar. Industrin hade uppenbarligen 
stora förhoppningar om att kunna avsätta konstruktionslösningarna på marknaden; 
den tekniska innovationsförmågan var imponerande! Kvalificerade bedömningar 
anger att utvecklingen av dessa 25 vagnar på 15 år torde ha kostat i det närmaste 
250 miljoner D-mark (motsvarade ca 1 250 miljoner SEK, således ca 50 miljoner 
SEK per vagn) (Hondius, 1998).  
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Endast ett fåtal av vagnarna byggdes i mer än ett enda exemplar och några av 
dem kunde aldrig sättas i framgångsrik trafik, exempelvis en modell kallad VÖV 
2000 som utvecklades som ett projekt inom den dåvarande västtyska 
lokaltrafikföreningen, Verband öffentlicher Verkehrsbetriebe, VÖV. Projektet 
med VÖV 2000-spårvagnen avvecklades, men åtskilliga av de övriga 
prototyperna kom i produktion som modifierade seriekonstruktioner. Inte ens 
detta var dock garanti för framgång. Åtskilliga modifieringar och 
omkonstruktioner blev nödvändiga innan acceptabel trafik kunde upprätthållas. 
Alltför många tekniska innovationer på alltför kort tid gav många problem 
(Hondius, 1998). 

Det finns en gyllene regel i spårvagnskonstruktion: ”Ju mer man avlägsnar sig 
från en klassisk boggikonstruktion, desto större är risken att man stöter på 
oförutsedda och kostsamma problem.” (Hondius, 1998). 
 

 
Bild 21 Idealet: En klassisk spårvagnsboggi i kompakt utförande, med de båda 
drivmotorerna (120 kW) monterade parallellt med respektive hjulaxel till vilken 
momentet överförs med kuggväxel. Konstruktionen används som ändboggier i 
Stockholms 70-procentiga låggolvsvagn A32. 
 
 
5 Strukturella förändringar i industrin 
Spårfordonsbranschen har de senaste åren genomgått en kraftig struktur-
omvandling som givit allt färre och allt större företag. Detta är en följd främst av 
förändringar inom järnvägssektorn, men påverkar även de grenar som är 
verksamma med fordon inom spårvägs- och Light Rail-området. 

När Adtranz hade bildats genom sammanläggning av spårfordonsaktiviteterna 
hos AEG och ABB inleddes ett program för rationalisering av produktionen, 
vilket bl.a. innebar att flera spårvagnsfabriker skulle stängas. Enligt planen skulle 
särskilt Schweiz omfattas av nedläggningar, exempelvis de klassiska spårfordons-
fabrikerna i Pratteln (f.d. Schindler), Oerlikon (f.d. MFO) och Winterthur (f.d. 
SLM). Av arbetsmarknadspolitiska skäl kunde dessa rationaliseringsåtgärder inte 
genomföras, utan fabrikerna förblev i drift. De flesta tillhör numera Bombardier-
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koncernen som förvärvade Adtranz för några år sedan. Spårfordonstillverkaren 
Vevey i Villeneuve vid Genèvesjön tillhör också Bombardier (Hondius, 2003c).  

En viktig faktor för trafikbolaget VBZ i Zürich att välja den avancerade 
spårvagnsmodellen Cobra (avsnitt 7.1), istället för exempelvis den enklare 
modellen Siemens Combino, som finns i Basel och i Bern, var just att 
tillverkningen skulle ske i närheten av Zürich. Combino byggs däremot i 
Tyskland. 
 
5.1 Intern konkurrens 
Genom företagsförvärv har flera liknande spårvagnsmodeller kommit till samma 
koncern där de nu konkurrerar med varandra om samma kunder. Detta får 
bedömas som föga rationellt. Ett exempel är den låggolvsspårvagnsmodell som 
1998 presenterades som Adtranz systemspårvagn: Incentro (avsnitt 6.4). Den har 
hittills byggts i sammanlagt 38 exemplar (Nantes och Nottingham). Ytterligare 
10 st. har dock nyligen beställts av Nantes (Hondius, 2004). Efter Bombardiers 
förvärv av Adtranz konkurrerar nu Incentro inom koncernen med Bombardiers 
Cityrunner, av vilka hittills 75 vagnar i olika längder beställts, dock inte någon i 
normalspårsutförande! En av beställningarna gick för övrigt till det helt nya 
meterspårsystemet i Eskeshir; sannolikt det första nya meterspåriga 
spårvägssystemet som öppnas sedan 1920-talet! (Hondius, 2003c).  

Bombardier meddelar att både Incentro och Eurotram kan levereras (Hondius, 
2002b). Däremot har det intressanta Urbos-projektet sannolikt lagts ner, ty om 
Urbos är det tyst i facklitteraturen. Spårvagnsprojektet Urbos, som aldrig lämnade 
ritbordet hos Vevey, hade lågt golv till 100 procent och enkelaxliga boggier. I 
Bombarderkoncernen finns redan de snarlika modellerna Cityrunner och Incentro. 
Till Vevey överförs istället Bombardiers kompetenscentrum för gummihjuls-
spårvagnar TVR/GLT (avsnitt 10.1) (Kittner, 2003). 

Genom Alstoms förvärv av Fiat Ferroviara återfinns nu den inom det senare 
företaget utvecklade låggolvsspårvagnen Cityway i Alstom-koncernen, där den i 
vissa avseenden kan ses som en konkurrent till husets egen Citadis. Dock finns 
den senare endast för normalspår, medan Cityway kan erhållas i olika spårvidder. 
 
5.2 Tillverkning i låglöneländer 
Till skillnad mot busstillverkarna, som alltmer flyttar produktionen från 
Västeuropas höglöneländer till låglöneländer i öster (Johansson, 2004), tycks 
spårvagnstillverkningen stanna i respektive koncerns hemland i väst. Särskilt den 
arbetskraftintensiva inledande, förhållandevis enkla, produktionen av korg-
stommar borde kunna förläggas till låglöneländer. Ett av de få undantagen 
beträffande etableringar i öst är Alstoms förvärv av en del av tidigare CKD Tatra, 
Trakce, som levererar elektriska drivutrustningar av modernaste slag. De 
marknadsförs av Cegelec i Prag under namnet TV Progress (Hondius, 2003c). 

Däremot har några fristående spårvagnsverkstäder i östra Europa inlett 
tillverkning av spårvagnar med partiellt lågt golv, avsedda för andra 
spårvägssystem än det i hemstaden, och till lägre kostnader än de som erbjuds av 
den i väst etablerade spårvagnsindustrin. Exempelvis bygger spårvägsverkstaden i 
Ostrava i Tjeckien en modell, Trio-Bahn, som marknadsförs av företaget Inekon. 
Detta företag erbjöd tidigare Skodas spårvagnsmodell Astra, som bl.a. exporterats 
till USA. Inga i öst producerade spårvagnar har ännu sålts i väst och därför kan 
inga aktuella försäljningspriser anges. 
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I Leipzig bygger den från spårvägsbolagets organisation avyttrade verkstaden 
LFB (Leipziger Fahrzeugservice-Betriebe) för närvarande 50 st. 21 m långa och 
2,3 m breda ledspårvagnar av modell Leoliner, med partiellt lågt golv. Golvhöjder 
över ändboggierna är 90 cm, men i vagnens mittdel, vid ledpartiet, är golvet 
nedsänkt till 47,5 cm, och vid dörröppningarna är höjden över r.ö.k. 35 cm. I 
Zagreb finns planer på att bygga 70 st. spårvagnar med 100 procent lågt golv av 
en modell som påminner om tidigare AEG:s GT-modeller med tre vagnsdelar på 
boggier (Hondius, 2003b). 
 
 
6 Moduluppbyggda systemvagnar 
Modularisering till s.k. systemvagnar med 70–100 procent lågt golv är långt 
driven och i princip lika hos de flesta spårvagnstillverkare. Likt många andra 
moderna spårvagnskonstruktioner sammanställs dessa systemspårvagnar med helt 
eller partiellt lågt golv av korgmoduler med hjul – drivna eller icke drivna – och 
mellan dessa hjulmoduler infogade hängande vagnskorgar, utan hjul. Vanlig 
kombination för en tvåriktningsvagn är: driven förarmodul – hängandel korg – 
driven mellanmodul – hängande korg – icke driven mellanmodul – hängande korg 
– driven förarmodul. I enriktningsutförande ersätts den ena förarmodulen av en 
bakmodul utan förarplats och vagnen har dörrar på endast ena sidan. 

När golvhöjd runt 55–60 cm tillåts i vagnens ändpartier finns möjlighet att där 
använda konventionell men lågbyggd, kompakt och normalt vridbar boggi. I 
hellågolvsvagnar används olika former av specialboggier med begränsad 
vridbarhet; vissa konstruktioner t.o.m. utan primärfjädring (se nedan). 
 

 
Bild 22 Vanligt utförande för en modern spårvagn med 100 procent lågt golv i 
tvåriktningsutförande (Bombardier Incentro för Genève): driven förarmodul – 
hängandel korg – driven mellanmodul – hängande korg – icke driven 
mellanmodul – hängande korg – driven frontmodul. I enriktningsutförande 
används en driven ändmodul utan förarplats baktill och spårvagnen har dörrar 
på endast ena sidan. Illustration: Bombardier. 
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Bild 23 När golvhöjd från ca 55–60 cm förekommer i vagnens ändpartier finns 
möjlighet att använda konventionell men lågbyggd, kompakt och normalt vridbar 
boggi, som här hos Alstom Citadis i Orléans (även i Montpellier). 
 
Modularisering förekommer på flera nivåer. Det innebär bl.a. att komponenter och 
byggdelar i vagnskorgar (väggfält, fönster- och dörröppningar, förarplatser, 
takfält) är strikt standardiserade avseende mått så att de fritt kan kombineras. I 
detta byggmoment konkretiseras exempelvis den blivande spårvagnens bredd. 
Modularisering innebär även att de enskilda korgdelarna i en mångledad vagn fritt 
kan komponeras ihop så att t.ex. önskad totallängd och önskat antal drivna 
vagnsdelar blir resultatet. Här konkretiseras om fordonet byggs som enriktnings- 
eller tvåriktningsvagn. 

En tendens är att korgmodulerna, både de med och de utan hjul, görs allt 
längre. Anledningen är önskan att nyttja så få hjulmoduler som möjligt, eftersom 
sådana är kostsamma; hellre fler leder än fler hjul. Problemet är då att axellasterna 
blir högre för en lång vagn med få hjul än för en lika lång vagn med många hjul 
(Hondius, 2001).  

Spårvagnar med 100 procent lågt golv kräver speciella boggikonstruktioner, 
ofta relativt små hjul utan genomgående hjulaxlar. Sådana boggier är i det 
närmaste fast förbundna med vagnskorgen ovanför. Vissa konstruktioner tillåter 
vridning endast några få grader. Spårens kondition och förekomst av 
övergångskurvor är av vital betydelse för komforten. En dylik modern spårvagn 
har gångegenskaper i kurvor som ibland kan liknas vid en gammaldags tvåaxlig 
spårvagns egenskaper! 

Gemensamt för de flesta systemvagnar är att de inte har tryckluftsystem, vilket 
innebär att de inte heller utrustas med luftfjädring. Små hjul och kort avstånd 
mellan mark och passagerarutrymme (kort fjädringsväg) kan ge dålig komfort. 
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Det finns även exempel på boggikonstruktioner utan primärfjädring. Då hade 
sekundär luftfjädring istället för nu använda spiralfjädrar säkert varit att föredra.  

Så gott som alla spårvagnstillverkare erbjuder idag någon form av 
enhetskonstruktioner i systemvagnarna. Beställaren kan därvid välja en beprövad 
grundkonstruktion, men ändock ge fordonet en speciell karaktär, exempelvis 
avseende totallängd och frontparti med ”eget” utseende. De flesta systemvagnar är 
formgivna av något välrenommerat industridesignföretag. Det visar sig att även de 
modulariserade grundkonstruktionerna kan varieras i stor omfattning vilket ger 
intrycket att också modulspårvagnar egentligen är nog så individuellt 
konstruerade. 

Några exempel: 
 
6.1 Alstom Citadis 
Alstom Citadis är konstruerad i ett stort antal moduler. Alla delar (moduler) är 
strikt standardiserade så att de kan sammanfogas till en vagn som motsvarar 
kundkraven. Alstom benämner denna princip ”Optionic Design”. Grundformen 
har utarbetats av industridesignföretaget Idpo, varefter exempelvis Citadis för 
Lyon slutgiltigt har formgivits av Porsche Design och Citadis för Rotterdam av 
Enthoven Associates. Materialmässigt är Citadis en hybridkonstruktion, med 
exempelvis korgarnas bottenplattor i svetsad aluminium, dock inte vid boggierna 
där i stället en svetsad stålkonstruktion används. Väggsidor utgörs av svetsad 
alumium och tak är en alumium-sandwichkonstruktion. Frontpartier byggs med 
stomme av stål och aluminium, medan ytterhöljet (”noskonen”) som är ett viktigt 
designelement, framställs i kompositmaterial (Tutzauer, 2003).  
 

 
Bild 24 Alstom Citadis, frontpartiet byggs med stomme av stål och aluminium, 
medan ytterhöljet framställs i kompositmaterial. Bilden visar Citadis i utförande 
för Lyon. 
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Bild 25 Alstom Citadis som provvagn på testspåret vid fabriken i La Rochelle. 
Samma konstruktion som i utförande för Lyon, dock med frontparti så som det ser 
ut i versionen som byggs för Dublin. 
 
Förmontering är omfattande och exempelvis sker all kabeldragning och aggregat-
montering i så tidigt stadium som möjligt, så att sammansättning kan ske snabbt. 
Sammanfogning sker med bultförband och därefter med nitning, vilket medger 
enkel reparation vid skador och goda möjligheter att bygga om vagnen (t.ex. ny 
dörröppning) (Christeller, 2001). Modularisering medger att vagnsbredder har 
kunnat varieras mellan 2,32 (Orléans) och 2,65 (t.ex. Montpellier och Bordeaux), 
med 2,4 m som vanligaste breddmått. Enriktnings- och tvåriktningsvagnar har 
levererats, liksom vagnslängder mellan 22 och 45 m. Linjespänningar kan varieras 
mellan 600 V DC (Rotterdam) och 750 V DC (vanligast). Däremot har Citadis 
hittills endast levererats i normalspårigt utförande. För kunder som har krav på 
andra spårvidder hänvisas till Alstoms Cityway-modell. 
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Bild 26 Modularisering medger att vagnsbredder kan varieras mellan 2,32 och 
2,65, med 2,4 m som vanligaste breddmått. Illustration: Alstom. 
 
Alstom Citadis kan levereras med fyra olika typer av boggier. Val görs med 
utgångspunkt från hur stor andel lågt golv i vagnen som önskas. Boggivalet 
påverkas även av spårets status avseende komfortfaktorer, således rälers läge, 
slitage, räffelbildning m.m. (Christeller, 2001). För en helt ny spårväg kan en 
boggikonstruktion utan primärfjädring vara aktuell, dock inte för en relativt sliten 
anläggning (Tutzauer, 2003). 

Den mest avancerade boggikonstruktionen har namnet Arpège och saknar 
primärfjädring. Denna funktion har istället övertagits av nyutvecklade gummi-
fjädrade hjul och ett flexibelt ramverk som kan kompensera för skevheter i spåret. 
Mellan boggi och vagnskorg finns spiralfjädrar och ett antal dämpnings-
anordningar som medger att boggin kan vridas två grader i förhållande till 
vagnskorgen. I princip fungerar dock boggi och vagnskorg som en gammaldags 
tvåaxlig spårvagn med fast monterat löpverk, s.k. truck.  
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Bild 27 Alstoms Arpège-boggi utan primärfjädring; gummifjädrade hjul, och ett 
flexibelt ramverk som kan kompensera för skevheter i spåret, har övertagit 
primärfjädringens funktion. Mellan boggi och vagnskorg finns spiralfjädrar och 
flera dämparanordningar som medger att boggin kan vridas några grader i 
förhållande till vagnskorgen. Två motorer à 120 kW (rund ”burk” närmast 
respektive i boggins bortre hörn) driver var sin s.k. portalaxel. Illustration: 
Alstom. 
 
Motoriserade Arpègeboggier har en motor (120 kW) per axel, monterad med 
rotoraxel parallellt med hjulaxlen, som är en U-formad s.k. portalaxel, känd från 
bussvärlden där dylika används som drivaxel i låggolvsbussar. Portalaxlen är 
utvecklad av Renault VI. Drivkraften överförs via kuggväxel till drivaxeln i 
portalaxeln. Från drivaxeln sker drivning av de båda hjulen via kuggväxlar. 
Konstruktionen skapar en ”fiktiv” axel med samma funktion som en konventionell 
järnvägsvagnsaxel med fast monterade hjul, och därmed viss självstyrande 
funktion i kurvor och viss sinusgång på rakspår. Arpègeboggin medger lågt golv i 
mittgången, 35 cm höjd över r.ö.k.  

Boggimodell Solfège liknar en konventionell boggi med primärfjädring; i 
likhet med Arpège har den portalaxlar, dock är motorerna upphängda i 
längsriktningen, innanför boggiramverket, och driver via vinkelväxlar var sin 
axel.  

För en större order till Rotterdam (60 vagnar) utvecklade Alstom 
boggikonstruktionen Corège vars ramverk liknar det hos Solfège, dock utan 
portalaxlar, men med friroterande hjul. De båda motorerna är längsmonterade 
utanför ramverket och driver med korta kardanaxlar de båda hjulen på samma 
vagnssida; ingen kraft överförs till motsatt sida. Elektriskt matas vardera sidans 
motor av en dubbelinverter så att en s.k. elektrisk differential åstadkoms, vilket 
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medger att hjulen kan rotera med olika hastighet, vilket i sin tur kan minska 
kurvskrik (Tutzauer, 2003; Hondius, 2003c). 

En konventionell boggikonstruktion, ytterst kompakt och lågbyggd, kan 
erbjudas som fjärde modell. Det är en förstärkt variant av den som det 
ursprungligen tyska företaget Linke-Hoffmann-Busch (LHB), numera inom 
Alstom-koncernen, konstruerade bl.a. för en serie spårvagnar för Magdeburg i 
början av 1990-talet. LHB-boggin finns bl.a. i spårvagnarna i Montpellier och i 
Orléans, med golvhöjden 60 cm över motorboggierna och 35 cm i övrigt 
passagerarutrymme (Groneck, 2003). 
 
 
6.2 Siemens Combino 
Siemens systemspårvagn heter Combino och är också moduluppbyggd. 
Materialmässigt dominerar strängpressad aluminium som sammanfogas med 
speciella skruvförband, Alu-Grip. Dessa är vidareutvecklade Co-Bolt-förband 
som länge marknadsförts av Alusuisse och busskarossören Carrosserie Hess, båda 
i Schweiz. Combino kan levereras för olika spårvidder, bredder och längder och 
har bl.a. exporterats till meterspårvägssystemen i Bern och Basel.  
 

 
Bild 28 Combino är tillgänglig i olika spårvidder, bredder och längder och har 
bl.a. exporterats till meterspårvägssystemet i Basel.  
 
Till Basel levererades 2001–02 sammanlagt 28 st. 42,9 m långa och 2,3 m breda 
sjudelade Combino i enriktningsutförande, bestående av fram- och bakmoduler 
som båda är motoriserade, därtill två mellanmoduler av vilka en är motoriserad, 
den andra är en löpmodul. Mellan dessa fyra hjulförsedda moduler hänger tre 
mellanmoduler. Combinos vagnskorgar byggs med golv av svetsad aluminium, på 
vilket en korgstomme av strängpressade aluminiumprofiler skruvas fast. 
Sidoväggar skruvas också på plats. Fram- och bakpartier utgörs av konstfiber-
material. Taket byggs i en aluminium-sandwichkonstruktion, utom över driv-
modulerna där apparatlådorna tjänar som tak. Combino har golvhöjd mellan 
30 och 36 cm över r.ö.k. Det finns sammanlagt sex dubbla och två enkla 
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svängskjutdörrar. Förarplatsen är avskärmad. Vagnen är helt luftkonditionerad 
och förarplatsen har en egen air condition-anläggning. 

Motormodulerna drivs av två längsmonterade trefas asynkronmotorer 
(100 kW), placerade utanför hjulsidorna, under sidofönstrens underkant. De driver 
med kardanstänger de båda hjulen på samma sida. Inget moment överförs mellan 
de båda vagnssidornas hjul. Basels Combino har sammanlagt sex traktionsmotorer 
(Madörin, 2003). 
 

 
Bild 29 Boggikonstruktionen hos Combino. De fyra friroterande hjulen drivs av 
två längsmonterade trefas asynkronmotorer (100 kW), placerade utanför 
hjulsidorna, under sidofönstrens underkant. De driver med kardanstänger de 
båda hjulen på samma sida. Inget moment överförs mellan de båda vagnssidornas 
hjul. Bild: Siemens. 
 
 
6.3 Bombardier Cityrunner 
Bombardiers modulariserade konstruktioner omfattar flera vagntyper, i första 
hand Cityrunner bland låggolvsvagnarna, och K4000 (Köln), A32 (Stockholm, 
Istanbul, Haag) och K4000C (Croydon) bland LR-fordonen med runt 70 procent 
låggolvsandel. De senare har inte obetydlig komponentgemenskap också med 
Saarbrückens Tram-train. 
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Bild 30 I Bombardiers spårvagnsfabrik i Wien byggs A32-liknande spårvagnar 
för Istanbul. 
 
Cityrunner är unik på marknaden för spårvagnsmodellerna med 100 procent lågt 
golv så tillvida att hittills ingen leverans omfattat fordon för normalspårvidd; Graz 
(18 st.), Lodz (15 st.), Eskeshir (18 st.) och Genève (21+18 i option) har 
meterspår, Linz (21 st.) 900 mm spårvidd. Nyligen kom dock beställning på 
47 normalspåriga vagnar till Bryssel. Alla leveranser, utom till Graz, har 
lågbyggda och kompakta boggier med genomgående hjulaxlar med primär-
fjädring. Graz-utförandet (ursprungsversion) har däremot navmotorer och 
friroterande hjul. Golvhöjd över boggierna är 45 cm, i övrigt 37 cm, med 32 cm 
steghöjd vid dörrarna. Den låga golvnivån vid boggierna har uppnåtts bl.a. tack 
vare relativt små hjul, diameter 56 cm. Motorerna är monterade i vagnens 
längsriktning, utanför boggiramverket och driver vardera en axel via en 
vinkelväxel (Hondius, 2002a). 
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Bild 31 Bombardier Cityrunner i Linz, spårvidd 900 mm. 
 
Cityrunners vagnskorg utgörs av moduler i rostfritt stål och aluminium som fogas 
samman med svetsning och nitning. Vagnens ytterbeklädnad består av limmade 
aluminiumplåtar. En specialitetet hos flera av Bombardiers spårvagnskonstruk-
tioner är den kraftiga golvmodulen i stål som sträcker sig ca 80 cm upp i 
vagnssidan och därmed skapar ett sidopåkörningsskydd. 
 
 
6.4 Bombardier Incentro (f.d. Adtranz Incentro) 
Med erfarenheter från Variotram och Eurotram presenterade Adtranz 1998 
produktplattformen Incentro som företagets nya låggolvsspårvagn. Som första 
kund noterades Nantes (23+10 st.), följt av Nottingham (15 st.). Vid Bombardiers 
förvärv av Adtranz övertogs spårvagnsmodellen och finns alltjämt kvar i 
produktsortimentet. 

Tvårikningsspårvagnen består av en motoriserad förarmodul i var ände och en 
löpverksmodul i mitten. Mellan dessa hjulförsedda moduler finns hängade led 
med vardera två dubbeldörrar per sida. Totallängd är 36,4 och bredd 2,4 m. 
Fordonet var då unikt långt för endast tre boggier. 
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Bild 32 Bombardier Incentro i Nantes; totallängd 36,4 m på endast tre boggier. 
 
Incentros stomme är en svetsad konstruktion av rostfritt stål. Ytterpanelerna är i 
en sandwichkonstruktion som limmas fast. Boggierna, med primärfjädring, har 
inte genomgående hjulaxlar; hjulen är således friroterande. Golvhöjden är 35 cm i 
hela vagnen. Varje drivhjul drivs över en kuggväxel av en liten, vattenkyld motor 
på 45 kW. Motorn är i ena änden fjädrande upphängd i boggiramverket, i den 
andra vilar den och växellådan direkt på drivhjulet. Incentro i utförande för 
Nantes och Nottingham har sammanlagt åtta motorer (Hondius, 2000). 
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Bild 33 Motorboggi för Bombardier Incentro. Varje hjul drivs av en vattenkyld 
motor med 45 kW effekt. Illustration: Bombardier. 
 
 
6.5 Ansaldobreda Sirio 
Det italienska företaget Ansaldobreda har varit framgångrikt med marknadsföring 
och försäljning av den Pininfarinaritade systemspårvagnen Sirio, som bl.a. 
Göteborgs Spårvägar beställt i 40 exemplar. Sammanlagt har 226 modulupp-
byggda systemspårvagnar i hellåggolvsutförande sålts enligt tabell 5. 
 
Tabell 5 Leveranser 2002–2005 av Ansaldobreda Sirio i olika varianter. 
Stad Antal Längd m Bredd m  Spårvidd mm 
Milano 1 58 35,35 2,4 1 445 
Sassari 4 27,12 2,4 950 
Neapel 22 19,45 2,3 1 435 
Milano 2 35 24,65 2,4 1 445 
Göteborg 40 29,35 2,65 1 435 
Aten 35 32,3 2,4 1 435 
Bergamo 14 32,0 2,4 1 435 
Florenz 17 31,9 2,4 1 435 

Källa: Hondius, 2004 
 
Vagnskorgarna är byggda i en svetsad stålkonstruktion och uppfyller de italienska 
hållfasthetskraven på 500 kN; ovanligt högt för övriga Europa. Sirio för Göteborg 
avviker från övriga utföranden så tillvida att denna har dubbla dörrar i fram- och 
bakmodulerna samt i övrigt annan dörrplacering i de två hängade vagnskorgarna 
(Hondius, 2004). 
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Bild 34 Ansaldobreda har framgångrikt marknadsfört och sålt system-
spårvagnen Sirio, som bl.a. Göteborgs Spårvägar beställt i 40 exemplar. För 
allmänheten visades en fullskalemodell på Avenyn i centrala Göteborg sommaren 
2002. 
 
De drivande boggierna har på vardera sidan utanför ramverket längsmonterade 
motorer (105 kW) som driver två friroterande hjul, upphängda i en portalaxel. 
Kraftöverföringen mellan de båda hjulen sker dock med en särskild drivaxel med 
spärrdifferential närmast motorn så att hjulen vid färd i kurva kan rotera med olika 
hastighet. Vid körning på rakspår är hjulen fast förbundna så att viss sinusgång 
erhålls.  

Särskilt intressant är att sekundärfjädringen mellan boggier och vagnskorgar 
också tjänar överföringen av kraft från boggi till korg. Sekundärfjädringen utgörs 
av fyra spiralfjädrar, en i boggins vardera hörn. Fjädringen kompletteras med 
kraftiga gummibuffertar (anslag) som tar emot om boggi och korg skulle röra sig 
alltför mycket i förhållande till varandra. Sirio är konstruerad så att installation av 
strömupptagning från en mellan ordinarie räler placerad tredje skena enligt 
Ansaldos system Stream ska vara möjlig (Hondius, 2001). 
 
6.6 Slutsatser beträffande systemspårvagnar 
Av beskrivningarna av systemvagnarna framgår att variationsrikedomen är 
mycket stor, också inom samma modellfamilj. De flesta serier är som nämnts små 
och knappast en leverans är lik en annan. Totallängder och korgbredder, liksom 
spårvidder varierar. En- och tvåriktningsvagnar erbjuds. Vissa vagnar byggs i 
hellåggolvsutförande, andra som s.k. 70-procentsvagnar med upphöjda golv över 
kompakta boggier i vagnsändarna.  

Det tycks gå att utveckla ett oändligt antal varianter beträffande placering av 
motorer och ständigt nya lösningar på kraftöverföring till hjul, som ofta är 
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friroterande och monterade på portalaxlar. Innovationsförmågan inom 
spårfordonsindustrin är imponerande och alltjämt ser nya konstruktionslösningar 
dagens ljus. Det finns ingen vedertagen standard för material i vagnskorgar. Vissa 
tillverkare bygger konventionellt i svetsat stål, andra i rostfritt stål, relativt många 
använder aluminium, med svetsade, skruvade eller nitade förband, eller i 
kombinationer.  

Märkligt är att i så gott som alla moderna låggolvsspårvagnar, utom 
exempelvis i Bombardier Eurotram och i Alstom Ferroviaria Cityway, används 
mekanisk sekundärfjädring och inte luftfjädring. Sådan hade förbättrat komforten, 
minskat buller inne i vagnen och minskat vibrationer i omgivningen. I en 
låggolvsspårvagn är avstånd mellan spår, hjul, boggier och golvet i 
passagerarutrymmet mycket kort. Buller fortplantas lätt. Lederna borde utrustas 
med dubbla bälgar för att hålla ljudnivån inne i vagnen på en acceptabel nivå.  

De flesta tillverkare strävar efter att minimera antalet boggier och att 
konstruera långa korgmoduler. Sådana spårvagnskonstruktioner är känsligare för 
dålig spårkvalitet än äldre konventionella boggispårvagnar. Dessutom ökas 
axellasten, vilket medför att spåranläggningen måste dimensioneras kraftigare än 
vid lägre axellaster, vilket ökar kostnaden för infrastrukturen.  

Ytterligare en kostnadsdrivande utveckling kan anas i tendensen att konstruera 
de nya systemspårvagnarna med allt större motståndskraft mot kompression i 
längsled (s.k. buffing load). Hittills gällande europeisk spårvagnsnorm anger 
200 kN, vilket exempelvis Alstoms Citadis uppfyller (undantag Paris, multipel-
drift kräver 400 kN), Combino är godkänd för 280 kN, Incentro för 350 kN, 
Cityrunner för 400 kN och Sirio för 500 kN. 
 
 
7 Udda och avancerade spårvagnskonstruktioner 
Av olika anledningar har systemspårvagnar inte godtagits i vissa städer. Istället 
har specialutvecklade och förhållandevis komplicerade lösningar valts. Tidigare 
har Variotram och Eurotram omnämnts. Här beskrivs ytterligare två fall: Cobra i 
Zürich och ULF i Wien. 
 
7.1 Bombardier/Alstom Cobra (Zürich) 
Trafikbolaget i Zürich, VBZ Züri-Linie, började runt 1991 planera för en 
kommande generation innerstadsspårvagnar, enriktningsvagnar i 100-procentigt 
låggolvsutförande. Huvudmåtten bestämdes till 36 m längd och 2,4 m bredd. De 
måste klara stigningar på 80 promille, ofta i kombination med kurvor och 
motkurvor. VBZ visade stort intresse för företaget Schindlers vagnskorgar i s.k. 
lindad glasfiberteknik. Vid tillverkningen lindas konstfibermaterial och plastbas 
på en roterande innerform och därmed växer vagnskorgen fram. Schindler kunde 
uppvisa goda referenser med denna teknik från tillverkning av järnvägsvagnar. 

Samtidigt utvecklade företaget Fiat-SIG i Neuhausen en konstruktion för 
radialstyrda och friroterande hjul. Ett slags motorboggi (här snarast löpverk) med 
ovanligt lång hjulbas, 3,25 m, byggdes på försök. Drivmotorerna (95 kW) 
monterades i ekipagets längsriktning, mellan axlarna och utanför hjulsidorna. 
Motorerna driver via teleskopiskt förskjutbara kardanaxlar på de båda hjulen på 
samma vagnssida. Ingen kraft överförs till motsatt sida. Samtliga hjul på 
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spårvagnens vänstra sida är drivna, liksom de båda första och de båda sista på 
höger sida. De båda mittersta på höger sida är löphjul. Cobra har således fem 
motorer. Hjuldiametern är 56 cm och golvhöjden 35–37 cm. 
 

 
Bild 35 Den nya låggolvsspårvagnen Cobra hos trafikbolaget i Zürich, VBZ. 
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Bild 36 Löpverket hos Cobra med radiellt inställbara hjul. Drivmotorerna (95 
kW) är monterade i längsriktningen, mellan axlarna och utanför hjulsidorna. De 
driver via teleskopiskt förskjutbara kardanaxlar på de båda hjulen på samma 
vagnssida. Ingen kraft överförs till motsatt sida. Illustration: Schindler. 
 
Driv- och hjulkonstruktionen visade sig motsvara förväntningarna och VBZ 
beställde 1996 en större serie (74 st.) av den nya spårvagnsmodellen som döptes 
till Cobra. I en förserie skulle sex provvagnar levereras och grundligt utvärderas i 
Zürichtrafiken innan den slutgiltiga ordern skulle undertecknas. Dock visade det 
sig att den för vagnskorgen planerade glasfibertekniken pga. många fönster- och 
dörröppningar inte uppnådde tillräcklig hållfasthet. Detta ledde till att 
vagnskorgarna istället måste byggas i aluminium, och skruvas samman med 
särskilda förband, utvecklade av Alusuisse. 

I maj 2001 kom den första av de sex provvagnarna till Zürich. Vid 
provkörningar och följande linjetrafik uppdagades framförallt problem med 
buller, vilket krävde ljuddämpande åtgärder. Också problem med dörrar och 
utfällbara fotsteg föranledde omkonstruktioner (Hondius, 2002e). 

I juli 2003 beställde VBZ formellt de resterande 68 Cobra-spårvagnarna till ett 
pris som ursprungligen uppgavs till 3,4 miljoner schweizerfranc per styck (ca 
20 miljoner kronor) (Johansson, 2003b). Det motsvarar ca 21 000 euro/m2. Dock 
visar senare uppgifter att priset har höjts och nu snarare är 25 900 euro/m2, vilket 
innebär en 23-procentig höjning jämfört ursprungliga uppgifter, men motsvarar ett 
medelvärde av samtidigt beställda låggolvsspårvagnar (Hondius, 2004). 

Vagntypen har ett modernt utseende och är formgiven av Pininfarina. Trots 
mycket avancerade tekniska lösningar, och komplicerat utvecklingsarbete hos de 
inblandade tillverkande företagen, får nu Zürich sannolikt en välfungerande och 
komfortabel spårvagn med 100 procent lågt golv till en förhållandevis rimlig 
kostnad. Sannolikt har den relativt stora serien bidragit till ett gynnsamt pris; dock 
inte lika gynnsamt som ursprungligen kungjordes. 
 
7.2 SGP-Siemens ULF (Wien) 
I början av 1990-talet stod trafikbolaget i Wien (WSB) inför beslut om ny 
innerstadsspårvagn. Enligt lag får plattformsrefuger i gatunätet inte byggas högre 
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än 18 cm, vilket omöjliggjorde de ursprungliga planerna på konventionella 
spårvagnar med konventionella boggier, golvhöjd ca 55 cm och ca 35 cm höga 
plattformar. Företaget Semmering-Graz-Pauker AG, SGP, lanserade en idé till en 
spårvagnskonstruktion som döptes till ULF, vilket ska uttydas Ultra Low Floor. 
SGP är numera en del av Siemenskoncernen. 
 

 
Bild 37 Den originella spårvagnsmodellen ULF, Ultra Low Floor, i Wien. 
 
Tillsammans med WSB utvecklades en första försöksvagn och därefter några 
prototyper vilka grundligt testades. Elektrisk utrustning i ULF kommer från 
Siemens och det österrikiska företaget Elin. För formgivning svarade Porsche 
Design. Golvnivån i ULF är extremt låg: endast 20 cm som med ramp sänks till 
18 cm vid dörröppningarna. Dessutom kan vagnens framdel sänkas hydrauliskt 
med 8 cm så att instegshöjden blir endast 10 cm. Vid behov, t.ex. kraftigt snöfall, 
kan vagnen även höjas 4 cm för att säkerställa tillräcklig frigång. Vagnskorgarnas 
stommar är utförda i konventionellt stål och sammansvetsas i Bombardiers 
spårvagnsfabrik i Wien som tjänar som underleverantör. Golv och tak är i 
aluminium medan front- och bakpartier på konventionellt sätt utförs i 
kompositmaterial. 
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Bild 38 Korgstomme i stål svetsas samman hos underleverantören Bombardier 
i Wien. 
 
Under vagnskorgarna finns givetvis ingen plats för teknisk utrustning. Denna har 
som på konventionella låggolvsspårvagnar placerats på taket, medan 
drivutrustningen placerats dels i ledpartierna, dels i främsta och bakersta modulen. 
De vattenkylda motorerna (60 kW) är monterade vertikalt i en kraftig 
portalliknande konstruktion och driver via en vinkelväxel på vardera sidan ett 
friroterande hjul. Konstruktionen är ett slags enkelaxlig boggi, utan genomgående 
hjulaxel. Portalramverket är slutet i övre änden likt ett upp-och-ned-vänt ”U”. 
Med hjälp av länkarmar vrids portalerna med hjul i förhållande till de närmaste 
vagnskorgarna. Hjulen ställs in radiellt, således till halva vinkelmåttet mellan de 
båda vagnskorgarna. Första och sista portal har löphjul. 
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Bild 39 ULF: Moduluppbyggnad. Illustration: SGP. 
 

 
Bild 40 ULF: Vertikalt motorarrangemang i ledparti. Illustration: SGP. 
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Bild 41 ULF: Hjulinställning vid kurvkörning. Illustration: SGP. 
 
WSB har successivt beställt sammanlagt 150 st. ULF i två olika längder, en 
kortare A-modell i 23,6 m längd och en längre B-modell med 34,8 m längd, båda i 
2,34 m bredd. A-modellen drivs av sex motorer, B-modellen av åtta (SGP, 1993). 
Priserna angavs 1998 till motsvarande 25 miljoner österrikiska schilling för den 
kortare och 34 miljoner för den längre, vilket ungefär motsvarade 12,5 respektive 
17,5 miljoner svenska kronor. I jämförelse med den just nyutvecklade Siemens 
Combino angavs att ULF var ca 30 procent dyrare (Hondius, 1998). 

ULF uppges vara en omtyckt spårvagnsmodell, med god tillgänglighet, också 
för rullstolsburna, som via en utfällbar ramp vid framdörren lätt kan ta sig 
ombord. De ursprungliga farhågorna om höga underhållskostnader som en följd 
av den udda och komplicerade drivtekniken med vertikala motorer i ledpartierna 
har inte kunnat bekräftas i tillgänglig litteratur. 
 
 
8 Tram-train allt dyrare 
Oroväckande höga priser noteras särskilt för Tram-train-fordon, vilket kan 
komma att riskera denna uppmärksammade trafikforms framtida utbredning. 
Dessa spårfordon kan trafikera både ordinarie spårvägsnät i stadsmiljö och 
angränsande elektrifierade järnvägssträckor. De har därför utrustning för två 
strömmatningssystem, oftast spårvägens 750 V DC och järnvägens 15 kV, 16 2/3 
Hz AC. De utrustas ofta med järnvägens signalsäkerhetssystem, i Tyskland s.k. 
Indusi, och har gentemot spårvagnar förhöjd krocksäkerhet så att de kan motstå 
600 kN kraft mot frontpartiet, att jämföra med järnvägens UIC-bestämmelser om 
1 500 kN. I exempelvis Frankrike gäller 200 kN för spårvagnar (Groff, 2001). 

Hondius (2003b) har studerat prisutvecklingen för Tram-train mellan 1991 och 
2002. Alla fordon är runt 36,5 m långa och 2,65 m breda, byggda för två 
strömmatningssystem (15 kV, 16 2/3 Hz AC och 750 V DC) och kan därför med 
relativt gott samvete jämföras. De första 36 vagnarna för Karlsruhe har höga golv 
och byggdes av Bombardier/Siemens för en kostnad av motsvarande 2,2 miljoner 
euro styck, medan en följande order 1997 visar prislappen 2,4 miljoner euro styck. 
Saarbrückens Tram-train levererades av Bombardier, Siemens och Elin 1996 och 
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kostade motsvarande 2,6 miljoner euro per vagn. Här ska dock påminnas att dessa 
vagnar har samtliga axlar drivna och sammanlagd motoreffekt 960 kW, vilket är 
fördyrande jämfört med ett mindre antal drivande axlar. 
 

 
Bild 42 Saarbrückens Tram-train har samtliga axlar drivna, vilket är 
fördyrande jämfört med ett mindre antal drivande axlar. Sammanlagd motoreffekt 
960 kW. Här vid besök i Göteborg 1997. 
 
Kassel beställde 2002 28 st. RegioCitadis från Alstom (LHB) till priset 
2,9 miljoner euro per styck, medan ytterligare en uppföljningsorder på vagnar för 
Karlsruhesystemet nu ökat till 3,1 miljoner euro per vagn. Samma år beställde 
franska statsjärnvägen, SNCF, 15+20 Siemens Avanto för strömmatning 25 kV, 
50 Hz AC/750 V DC för en kommande Tram-train-förbindelse i Paris-området. 
Nu visar prislappen 3,5 miljoner euro per vagn. Hondius betecknar denna 
prisutveckling som ”formidabel”, speciellt i jämförelse med konventionella  
S-Bahn-tåg (pendeltåg) som byggs i stort antal för Deutsche Bahn (ET423) 
(Hondius, 2003c). 

På 11 år noteras en 60-procentig prishöjning för i princip samma vagn-
konstruktion. Vid 3 procents inflation skulle 38 procents prishöjning ha varit 
tillräcklig som kompensation (Hondius, 2002c).  
 
9 Ytterligare faktorer 
Inledningsvis påpekades att anskaffningskostnader för Light rail-fordon endast är 
en del i den totala ekonomiska bilden och att denna kostnad vid första anblick kan 
verka avskräckande. För att bättre bedöma den totala kostnadsbilden brukar s.k. 
LCC, Life Cycle Cost, (livslängdskostnader) tillgripas. LCC-principen baseras på 
det faktum att anskaffningskostnaderna inte är avgörande, utan istället den totala 
kostnaden under fordonets livlängd. Höflinger (2000) anger tre viktiga punkter: 

 
1. Endast en liten del av totalkostnaderna kan direkt hänföras till 

anskaffningspriset; likt ett isberg är det mesta dolt, i relationen 1:2 eller 1:3. 
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Valet av den ”billigaste” spårvagnen ger därför inte nödvändigtvis den bästa 
totalekonomiska lösningen. 

2. Vid leveransen har upp till 90 procent av livscykelkostnaderna oåterkalleligen 
fastställts. Därför måste konstruktörerna vid konstruktionsarbetet känna till 
fordonets kommande förutsättningar och ta hänsyn till dessa så att underhåll 
och service underlättas. 

3. Med LCC-principen försvinner den ursprungligen skarpa gränsen mellan 
kostnader för investering och kostnader för löpande underhåll. Avgörande är 
istället fordonets totalkostnader under livstiden, och därvid inte med tonvikt 
på just kapitalkostnader; underhålls- och servicekostnader får ökad betydelse. 

 
Därmed inses betydelsen av att 

 
• vissa viktiga system i fordonet dubbleras (s.k. redundans) så att det inte blir 

ohjälpligt stillastående vid eventuellt fel  
• låg vikt eftersträvas vilket ger lägre slitage på spår och lägre energikostnader  
• god åtkomlighet till viktiga aggregat säkerställs så att service och underhålls-

arbeten kan genomföras på kort tid 
• moduluppbyggnad nyttjas så att reparation underlättas (enkelt modulbyte) 
• välbeprövade konstruktioner och tillförlitliga material kommer till användning 

och  
• omborddator installeras för kontinuerlig övervakning av funktioner och 

prestanda (Höflinger, 2000). 
 
Höga investeringskostnader för spårvägssystem kan kompenseras genom låga 
driftskostnader och framförallt genom att kostnadsökningen blir måttlig när 
kapacitet ska höjas. I exempelvis Nantes invigdes den nya spårvägen 1985 som 
1987 hade 46 000 dagliga trafikanter. Spårvägssystemet ersatte busstrafik och 
lockade även många tidigare bilister. Enligt en enkät 1986 hade en tredjedel av 
spårvagnspassagerarna tidigare inte nyttjat kollekivtrafik. Mellan 1984 och 1986 
(sista år före spårväg resp. första år med full spårvägstrafik) ökade utbudet av 
platskilometer med 6 procent, utan att antalet anställda ökade. Första året med full 
spårvägstrafik innebar ökning i antalet kollektivresor med 19 procent, ökning av 
intäkter med 14 procent och ökning av driftskostnader med 3 procent. 
Kostnadstäckningen i kollektivtrafiken ökade från 48,6 till 53,8 procent 
(Hellewell, 1991). 
 
 
10 Prognoser 
Priser på spårvagnar och LRV har under det senaste decenniet varierat. Med 
introduktion av systemspårvagnar noterades inledningsvis viss prissänkning, men 
de senaste åren har priserna åter stigit, i vissa fall kraftigt. Hondius (2003b) 
kommenterar detta så att 2003 års priser ligger 20–50 procent över dem år 2000. 
Förhoppningen att med modulbyggnation kunna hålla priserna nere har 
uppenbarligen gått om intet. Prisnivån är tillbaka till 1993 års, således i vissa fall 
mellan 27 000 och 30 000 euro/m2. Också systemspårvagnar blir mycket dyra om 
de beställs i små serier, vilket visas av en serie om 10 Siemens Combino (31,5 m 
längd, 2,4 m bredd) för Alicante som betingar ett pris på 35 714 euro/m2. Lika 
uppseendeväckande är prisbilden för de nio specialkonstruerade Tram-train-
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fordon för den 50 km långa meterspåriga sträckan Alicante–Altea–Garganes:  
5,1 miljoner euro, vilket ger 54 171 euro/m2 (37,5 m längd, 2,55 m bredd).  

Å andra sidan kan ett stort trafikbolag erhålla gynnsamt pris genom att beställa 
en stor flotta. Det visas av att exempelvis RATP i Paris beställt 70 st. Alstom 
Citadis (45 m längd, 2,65 m bredd) för den nya stadsspårvägen på Boulevards des 
Maréchaux Sud (TMS) till ett blygsamt pris om 21 683 euro/m2 (Hondius, 
2003b). 

Beträffande kostnadsdrivande ny teknik kan påpekas att i Frankrike har 
intresset ökat för strömtillförsel via tredje skena (APS, Alimentation Par le Sol) 
vid spårvägsanläggningar. Den 21 december 2003 öppnades i Bordeaux det första 
kommersiella systemet, med total längd på 24,5 km och 8,5 km med APS-trafik. 
Till 2006 ska systemet byggas ut till 43,3 km och trafikeras av 70 Alstom Citadis i 
två olika längder. Då ska även ca 10 km trafikeras med APS. APS kostar ca tre 
miljoner euro per kilometer, ca sex gånger mer än konventionell kontaktledning. 
Spårvagnarna får en icke obetydlig extrautrustning (bl.a. två släpskor med 
kontrollutrustning) vilket ökar vikten med ca tre ton (Hondius, 2004). Alstom 
anger att för anläggningen i Bordeux beräknas en femprocentig ökning av 
totalkostnader som följd av installation av APS (Dansart, 2004). 
 
10.1 Gummihjulsspårvagnar TVR/GLT 
Prognosbilden avseende kostnader för spårvagnar påverkas också av de nya s.k. 
mellanformerna (Systèmes intermédiaires) som utvecklats i Frankrike. Dessa 
benämns på franska TVR (system de Transport sur Voie Réservée) (Certu, 1999). 
På engelska används beteckningen GLT (Guided Light Transit). Den höga 
kostnadsnivån för nya spårvägar har engagerat industrin under många år. Därför 
inleddes från mitten av 1990-talet omfattande utveckling och marknadsföring av 
s.k. gummihjulsspårvagnar (Tramway sur Pneu). Förhoppningen var att till 
gynnsam kostnad, med en blandning av buss- och spårvägsteknik, uppnå de 
fördelar som en klassisk spårväg eller Light Rail har. Målet var att kunna anlägga 
gummihjulsspårväg till runt 30 procent lägre kostnad än vad som gäller för 
konventionell spårväg (Tutzauer, 2003). 

Erfarenheterna från de två system som hittills tagits i trafik, Nancy och Caen, 
visar att infrastrukturkostnaderna är lägre, men att kostnaderna för fordonen, 
Bombardier TVR (24,5 m lång och 2,50 m bred dubbel-led-”buss”), är i paritet 
med de mest exklusiva spårvagnskonstruktionernas kostnader (tabell 2).  
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Bild 43 TVR i Caen centrum. 
 
Till detta kommer åtskilliga tekniska problem som har äventyrat driftsäkerheten 
(framförallt urspårningar) och som med största sannolikhet på sikt kommer att ge 
höga underhållskostnader. Exempelvis är slitage av styrspår och styrhjul mycket 
större än förväntat (Ventéjol, 2004). 

Ytterligare ett spårstyrt system finns på marknaden: Translohr från företaget 
Lohr. Den första Translohr-banan ska inom något år tas i bruk i Clermont-
Ferrand; ytterligare anläggningar tillkommer i Italien. Driftserfarenheter från 
Translohr saknas ännu. 
 
 
11 Sammanfattande diskussion 
De höga anskaffningskostnaderna för spårvagnar och LR-fordon, jämfört med 
motsvarande kostnader för bussar, måste ställas i relation till fordonens generella 
egenskaper, exempelvis kapacitet, livslängd och miljöpåverkan. Också uttryckt 
som pris per kvadratmeter golvyta överstiger moderna spårvagnars kvadratmeter-
kostnad motsvarande kostnader för låggolvsbussar. Uttryckt i euro/m2, varvid 
ytmåttet anger det antal kvadratmeter som vagnens yttermått ger, skiljer en faktor 
tre. I låggolvsfordon kan dock passagerarkapaciteten förmodas vara högre per 
ytenhet i spårvagnar än i bussar, beroende på att golvytan kan utnyttjas bättre i en 
spårvagn, tack vare bl.a. mindre hjulstorlek och att en stor del av framdrivnings-
utrustningen kan placeras på fordonstak.  

Bilden kompliceras av att ett spårfordons livslängd visserligen överstiger ett 
vägfordons åtskilliga gånger, men att detta inte alltid är till fördel eftersom allmän 
teknikutveckling kan göra ett spårfordon omodernt. Miljömässigt noteras dock att 
från ett elektriskt drivet fordon, exempelvis spårvagn, sker inga utsläpp till luft i 
den miljö där spårvagnen framförs. 
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Det finns en övervägande samstämmighet i de inhämtade uppgifterna om att 
det främst är de små serier, som spårvägsfordon normalt levereras i, som driver 
kostnader. Detta bekräftas till del i prisuppgifter beträffande leveranser som 
överstiger 40 à 50 enheter, då specifika priset visar en tendens att sjunka. Under 
denna seriestorlek tycks minst ca 25 000 euro/m2 snarast vara regel. 

Det har endast undantagsvis visat sig att spårvagnar av identiskt lika 
konstruktion upphandlats av fler än en kund (stad). Trots idoga försök under 
decennier att nationellt samordna spårvagnskonstruktioner har det visat sig att en 
stad ofta accepterar de merkostnader som följer med unika lösningar. Ett exempel 
är den spårvagnstyp som utvecklades under 1980-talet och var avsedd att bli den 
framtida franska standardspårvagnen, TFS 1. Första serien omfattade 46 vagnar, 
medan den starkt modifierade efterföljande modellen TFS 2 byggdes i 
sammanlagt 83 enheter. Totalt tillverkades således endast 129 vagnar av strängt 
taget två olika typer. 

Många nya spårvägssystem etableras som ett slags prestigeprojekt för staden i 
fråga. Stor möda läggs vid att arrangera stadsmiljöbilden på ett harmoniskt sätt. 
De nya spårvagnarna bedöms därvid vara ett mycket viktigt inslag i denna nya 
miljö, som i cityområden ofta har befriats från biltrafik. Därför är det inte ovanligt 
att vagnarna är föremål för avancerad formgivning i renommerade designateljéer. 
Exempelvis har Idpo formgivit Eurotram och även Citadis i grundutförandet. För 
Citadis i Lyon arbetade Porsche Design och för Citadis i Rotterdam designhuset 
Enthoven Associates. Pininfarina ritade Cobra i Zürich och grundutförandet av 
Sirio. Porsche Design formgav även ULF i Wien. Den brittiske formgivaren 
Jasper Morrisons designkontor engagerades för att 1996 skapa Hannovers nya 
vagntyp TW2000, ett prestigeprojekt inför världsutställningen Expo 2000 år 2000. 
Man kan ana hur prisbilden för dessa vagnar, ofta benämnda designerspårvagnar, 
påverkats av att framställningsprocessen skett i nära samarbete med välrenom-
merade industridesignföretag. 

En förklaring till att dessa extra utgifter accepteras kan vara att om en stad 
anammar en så exklusiv trafikform, som spårvägsdrift ofta anses vara, ses det 
naturligt att den nya spårvagnsmodellen – mot en viss merkostnad – också 
utformas exakt så som önskas. Detta motiveras med att den ska fullgöra 
ytterligare en uppgift förutom den rent transportmässiga, nämligen som ett 
varumärke för staden. 

För att kunna möta ökande krav på bl.a. hög tillgänglighet för rörelsehindrade, 
varierande önskemål om längder, bredder, dörrarrangemang, en- och tvåriktnings-
utförande, spårvidd m.m. har spårfordonstillverkarna under det senaste decenniet 
genomfört en omfattande utveckling av modulariserade spårvagnskonstruktioner, 
s.k. systemvagnar, som sätts samman med konstruktionsdetaljer ur en arsenal som 
bäst kan betecknas som en bygglåda.  

Systemvagnar har utvecklats för att medge tillverkning av fordon med lågt golv 
från ca 70 till 100 procent. Åtskilliga innovativa boggikonstruktioner med stor 
variation av framdrivningsteknik har sett dagens ljus. Däremot är det märkligt att 
så ytterst få spårvagnskonstruktioner har luftfjädring, vilket hade förbättrat 
komforten och bidragit till lägre ljudnivå inne i vagnen och utanför. Knappast 
någon stadsbuss har i västvärlden sålts utan luftfjädring de senaste 25 åren!  

Data om de nya systemvagnarna visar dessvärre att ytterst få serier byggts 
enligt samma kravspecifikation. Således är även systemvagnarna i praktiken nog 
så individuellt specificerade. Med rätta kan man ställa frågan om denna mångfald 
är motiverad. Modulbyggnadsprinciperna har sannolikt endast obetydligt kunnat 
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sänka anskaffningskostnaderna för spårvägsfordon, åtminstone sett över längre 
tid. Det finns dock ingen jämförbar referensgrupp, som skulle kunna visa hur 
liknande spårvagnskonstruktioners prisbild hade utvecklats, utan modulsystem. 
Sannolikt hade sådana vagnar blivit ännu dyrare. 

Det är inte troligt att fordonstillverkarna förmår motverka tendensen att allt fler 
speciallösningar efterfrågas, också beträffande systemvagnar. Tillverkarna kan 
motverka prishöjningar främst genom ytterligare rationalisering i tillverknings-
processen, speciellt genom modularisering, som därför kommer att öka i 
betydelse. Sannolikt blir det dock i framtiden dyrare än idag för den stad som vill 
specificera sin ”egen” spårvagnsmodell; den hittillsvarande prisutvecklingen 
antyder detta, särskilt för små och medelstora serier. Till detta kommer att 
fordonstillverkarna uppvisar små vinstmarginaler, om överhuvudtaget några. 

Sannolikt förblir antalet spårvagnstillverkare konstant på västvärldens 
marknader under längre tid framöver; ett slags konsolideringsfas har nu inträtt. 
Däremot är det troligt att antalet verkstäder av rationaliseringsskäl kommer att 
minska. Någon trend att flytta produktion till låglöneländer kan inte förmärkas, så 
som sedan en längre tid varit fallet inom bussindustrin. Man kan anta att antalet 
dubblett-spårvagnsmodeller inom koncernerna kommer att minska; intern 
konkurrens med identiska eller mycket snarlika modeller synes inte rationellt.  

En viss andrahandsmarknad för spårvagnar noteras. Främst har välskötta, något 
äldre spårvagnar med högt golv i Västeuropa exporterats till spårvägssystem i 
östra Europa, i samband med anskaffning av helt nya låggolvsspårvagnar i 
exportstaden. Undantag är de fyra prototyp- och förserievagnar som från Tyskland 
exporterats till Sverige (Norrköping) och som till 100 procent är i låggolvs-
utförande. I övrigt förmärks inte någon utveckling som visar att begagnade 
spårvagnar skulle vara av något intresse för helt nya spårvägsystem. 

Avslutningsvis noteras att Alstoms spårvagnstillverkning i La Rochelle 
förutom fabrik också omfattar en FoU-spårväg som byggts med kostnadseffektiva 
metoder (Appitrack); ett intressant helhetsgrepp för att sänka totalkostnaderna för 
nya spårvägar. Detta är en följd av prispress från utveckling av de konkurrerande 
s.k. mellanformerna, gummihjulsspårvagnarna (avsnitt 10.1). 

 
 
12 Fortsatt arbete 
Det har i denna studie förutsatts att de höga investeringskostnaderna för 
spårvägssystem verkar avskräckande när val mellan spår- och vägbaserade 
kollektivtrafiksystem görs. Det vore av intresse att granska hur pass stor betydelse 
sådana avvägningar egentligen har när val görs. Väger andra skäl tyngre än de 
rent ekonomiska? Hur är inställningen generellt till att genomföra upphandlingar 
enligt LCC-princip, således med beaktande av totala livstidskostnader för 
respektive trafikslag? Hur omfattande samhällsekonomiska bedömningar görs och 
hur stor vikt fästs vid dessa? 

En granskning bör omfatta minst 15 års utveckling – och flera länder – för att 
kunna fastställa om förändrat synsätt med tiden etablerats. Om ett ändrat synsätt 
kan fastställas, kan detta i så fall kopplas till de ofta anförda framgångar som 
rapporteras från nyanlagda spårvägsystem?  

Flera nya spårvägsystem har under senare år anlagts som s.k. nyckelfärdiga 
anläggningar, med en enda part ansvarig gentemot upphandlade stad. Denna part 
kan även vid senare drift under längre tid vara ansvarig för service och underhåll. 
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Påverkar detta hur stor vikt som läggs vid att säkerställa låga kostnader för 
infrastruktur, respektive för fordon? Bedöms det ena viktigare än det andra? 
Kommer utvecklingen av fordonspriser att förlora i betydelse i samband med 
totalentreprenad? Frågan är angelägen mot bakgrund av att ofta ett fordonstill-
verkande företag (koncern) som huvudansvarig offererar den nyckelfärdiga 
anläggningen; mer sällan innehas den rollen av ett anläggningsföretag (koncern). 

Påverkar detta i sin tur den i denna studie omtalade utvecklingen av s.k. 
systemvagnar? Sådana utvecklades för att till måttliga kostnader erbjuda 
möjligheter till starkt varierande utföranden av spårvagnar. Dock kan ifrågasättas 
om kostnadsmålet har uppnåtts – de stora variationerna finns förvisso. 

Ytterligare frågor att belysa är hur prisutvecklingen för stadsbussar påverkar 
synen på kostnader för spårvagnar. Visserligen är prisskillnaden per fordon stor, 
liksom specifikt pris i euro/m2, men busspriserna visar en stigande tendens, 
särskilt för bussar med s.k. alternativa bränslen såsom natur- och biogas. 
Prisutvecklingen på den ytterst begränsade marknaden för alternativa 
drivtekniker, således batteri-, hybrid- och bränslecellsbussar m.fl., liksom den 
något större för trådbussar, visar stabilitet, dock på en hög nivå. I sammanhanget 
är det angeläget att också granska hur kostnadsbilden för konventionella 
spårvagnar påverkas av de s.k. mellanformerna (gummihjulsspårvagnar), som 
marknadsförs som mer prisvärda trafiksystem än konventionella spårvägar, vilket 
dock tycks kunna ifrågasättas. 
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