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Omslag: Katja Kircher, VTI och VTI/Hejdlösa bilder 

Förord 

Sedan senare delen av 1900-talet har intresset för modern spårvägstrafik ökat, både 
internationellt och nationellt. I de svenska spårvägsstäderna, Göteborg, Norrköping och 
Stockholm, pågår utbyggnader av befintliga spårvägsnät och i flera andra städer, bl.a. 
Malmö, Lund, Helsingborg och Linköping pågår diskussioner och planering för 
införande av spårvägstrafik.  

En gemensam översiktsplan har tagits fram för Linköping och Norrköping i vilken 
övergripande riktlinjerna för framtida bebyggelseutveckling, transportsystemet och 
markanvändning redovisas. I översiktsplanen för Linköping diskuteras ett högkvalitativt 
kollektivtrafiknät, det så kallade LinkLink, där planerna är att spårväg skall utgöra 
stommen i den framtida kollektivtrafiken i Linköping. Ett flertal interna och externa 
utredningar har genomförts där konceptet LinkLink analyseras och redovisas utifrån 
olika aspekter.  

I denna rapport som genomförts av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, på 
uppdrag av Linköpings kommun, redovisas hur det fortsatta implementeringsarbetet för 
spårvägstrafik skulle kunna genomföras utifrån det planeringsunderlag som hittills tagits 
fram inom ramen för LinkLink.  

Kontaktperson på Linköpings kommun har varit Gunnar Lönn. 

VTI:s projektledare har varit Ragnar Hedström som tillsammans med Tomas Svensson 
(VTI) och Thomas Johansson (TJ Kommunikation) skrivit rapporten. 

Ett flertal möten med representanter från Kollektivtrafiknämnden och Stadsbyggnads-
enheten har genomförts under projektets gång. 

 

Linköping i oktober 2011 

 

Ragnar Hedström 
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Granskningsseminarium genomfört 2011-09-26, där Mattias Haraldsson vid VTI var 
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Spårburen kollektivtrafik i Linköping – förslag till en implementeringsmodell 

av Ragnar Hedström, Thomas Johansson1 och Tomas Svensson 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 

I den nya översiktsplanen för Linköpings stad och i trafikstrategin diskuteras bl.a. ett 
högkvalitativt kollektivtrafiknät i staden, det så kallade LinkLink. Högkvalitativ 
kollektivtrafik förutsätter att kollektivtrafikens utveckling ses som en viktig del av 
stadens och kommunens utveckling i övrigt. Vid planeringen av nya bostadsområden, 
förtätningsprojekt, handelsområden och andra verksamheter kopplade till stadens 
markanvändning måste kollektivtrafiken vara en integrerad del.  

Även andra politiska beslut med transportkonsekvenser som upptagningsområden för 
skolor och samhällelig service bör göras med kollektivtrafikens funktionsförmåga och 
möjligheter i beaktande. Detta förutsätter i sin tur att de lokala politiska organen har full 
rådighet över kollektivtrafiken så det finns möjlighet att använda den som ett verktyg 
för att nå olika målsättningar. En komplikation i det svenska sammanhanget är att 
kollektivtrafiken inte är integrerad som delområde i den kommunala planeringsorga-
nisationen på samma nivå och med samma omfattning som stads- och trafikplaneringen. 
Kompetens och kunnande om kollektivtrafikens förutsättningar och utformning har 
samlats hos trafikhuvudmännen och delvis försvunnit från den kommunala 
organisationen.  

Traditionellt är den kommunala planeringen indelad i en ingenjörsmässig, teknisk 
trafikplanering och en arkitektonisk, humanistisk stadsplanering med olika perspektiv 
och kunskaps- och utbildningstraditioner. Planeringsorganisationen för kollektivtrafik 
inom kommunen bör därför bestå av samlad, integrerad kompetens om trafikplanering, 
stadsplanering och kollektivtrafikfrågor, med ett betydande strategiskt innehåll och 
uppkopplad mot en politisk styrelse, eller nämnd, med ett samlat ansvar för stadens 
utveckling i sin helhet. Att föra samman dessa delar i en fungerande helhet är en stor 
utmaning som få svenska städer kan sägas ha lyckats med fullt ut, men är en 
förutsättning för att kunna driva spårvägsutbyggnader som framgångsrika stadsut-
vecklingsprojekt. 

I rapporten beskrivs översiktligt en process som också kan fungera som en checklista 
för kommunen. Processmodellen baseras på de forskningsresultat om moderna 
spårvägssystem som har tagits fram i Sverige och internationellt under den senaste 
tioårsperioden och på intervjuer med tjänstemän och politiker i svenska städer och 
regioner där planering för utbyggnad av befintlig eller ny spårväg pågår. Vägledande för 
processmodellen är en bedömning av hur implementering av spårväg kan göras utifrån 
de förutsättningar som gäller för svenska städer i allmänhet och en stad av Linköpings 
storlek i synnerhet. 

Processmodellen är indelad i olika successiva steg som bör tas för att kunna realisera en 
framtida spårvägsutbyggnad. Genomförandet av processmodellens olika moment 
innebär också att kunskaps- och beslutsunderlaget blir tillräckligt utförligt för att 

                                                 
1 TJ Kommunikation, Stockholm 



 

6 VTI rapport 730 

kommunen ska kunna besluta om den framtida inriktningen och om/när nästa steg i 
implementeringsprocessen ska tas. 

Den förändring som kommunen måste arbeta för är att inte låta trafikplaneringen, med 
kollektivtrafiksatsningar och andra åtgärder som följer av den antagna trafikstrategin, 
utgöra en separat del av översiktsplanen och planeringen generellt. I den nya översikts-
planen för Linköpings stad behandlas trafik- och transportplaneringen i huvudsak 
”horisontellt” dvs. på samma nivå och i sekvens med andra delar av planeringen. Av 
detta följer att översiktsplaneringen istället måste bli mer ”vertikal” med en tydlig grund 
eller bas där planförslagen byggs på som komponenter eller byggstenar som är tydligt 
förankrade i och integrerade med basen. För att investeringar i spårväg ska kunna 
motiveras måste trafikplaneringen, med det framtida spårvägsnätet, utgöra basen och 
grunden för planeringen. Detta förutsätter i sin tur att kommunen tidigt bestämmer med 
så stor precision som möjligt hur det framtida spårvägsnätet ska se ut. Det första steget 
är sedan att trafikera LinkLink-nätet med prioriterad busstrafik och sedan konsekvent 
arbeta för en framtida sekventiell konvertering av nätet till spårvägstrafik. 

Utifrån de diskussioner som förs i föreliggande rapport kan följande slutsatser lyftas 
fram inför det fortsatta utvecklingsarbetet med LinkLink.  

 Skapa en ändamålsenlig projektorganisation inom kommunen som tydligt 
lanserar arbetet med att prioritera kollektivtrafiken som ett stadsutvecklings-
projekt för att medverka till den fortsatta utvecklingen av Linköpings stad. 
Projektgruppens målsättning måste vara tydlig och väl politiskt förankrad och 
det måste skapas nödvändiga personella och ekonomiska resurser för projekt-
gruppens fortsatta arbete. Helhetsperspektivet måste genomsyra projektgruppens 
arbete vilket innebär att kompetens inom områdena trafik, stadsplanering, 
kollektivtrafik, ekonomi, etc. måste finnas inom gruppen.  

 Genomför en fördjupad förstudie som fokuserar på den busslinje som har störst 
potential att utgöra en stomme för fortsatt utveckling. I detta skede måste 
helhetsperspektivet beaktas vilket kan innebära att andra mindre åtgärder kan 
vara aktuella för att stötta utvecklingspotentialen för den mest attraktiva 
busslinjen. Det kan vara frågan om åtgärder i övriga busslinjenätet, trafik-
restriktioner för biltrafiken, frigörande av gatumark, åtgärder för gång- och 
cykeltrafik, etc. En förutsättning för att detta arbete ska vara framgångsrikt är att 
en linjestruktur kan läggas förhållandevis fast och att infrastrukturen och den 
fysiska utformningen i övrigt signalerar var kollektivtrafiken går. I förstudien 
ingår även att analysera kostnaderna för och finansieringen av de förändringar 
som är aktuella. Det kan även vara lämpligt att göra en grov uppskattning av 
kostnaden för en eventuell framtida konvertering till spårburen kollektivtrafik. 

 Samrådsmöten och information till allmänheten, näringsidkare och andra 
intressenter är en viktig del i detta arbete för att stärka kollektivtrafikens identitet 
och öka medvetenheten bland stadens invånare om de antagna målsättningarna 
för kollektivtrafikens utveckling och potential för stadsutveckling och stadsför-
nyelse. Genom att konsekvent arbeta för ett tydligt visualiserat system där både 
fordon och infrastruktur kan synliggöras med design, färgsättning m.m. under-
lättas dialogen med stadens invånare och andra intressenter om kollektivtra-
fikens funktion i staden.  

 Genomför planerade förändringar och analysera effekterna. Den förändring 
som förstudien resulterar i bör implementeras på ett kraftfullt sätt för att på så 
sätt tydliggöra kommunens uttalade målsättning och vilja att utveckla ett 
högkvalitativt kollektivtrafiknät i Linköping. Planeringen och kontinuerlig 
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information till allmänheten och andra berörda parter blir ett viktigt moment i 
det konkreta genomförandet. Att skapa resurser för kontinuerlig uppföljning av 
genomförda åtgärder och deras effekter är en viktig aspekt inför fortsatt 
utveckling av LinkLink. 

 Analysera förutsättningarna att konvertera till spårburen kollektivtrafik. Om 
kollektivtrafiken kan få den funktion i staden och i trafiksystemet som vi 
beskriver i processmodellen kommer resandet i de mest trafikerade kollektiv-
trafikstråken förhållandevis snart att aktualisera en diskussion om konvertering 
från prioriterad busstrafik till spårväg av i första hand kapacitetsskäl och andra 
trafikekonomiska förutsättningar. Det krävs dock att en sådan möjlig konver-
tering finns med i planeringen från början och inte har ”byggts bort” genom de 
beslut som successivt har tagits för utformningen av trafiksystemet. 

 

Avslutningsvis bör påpekas att utvecklingen av LinkLink är en långsiktig process vilket 
innebär att nu rådande förutsättningar kan komma att förändras. Detta innebär i sin tur 
att vissa förändringar från de ursprungliga planerna om LinkLink kan vara nödvändiga 
att genomföra. Genom att beakta helhetsperspektivet i kombination med tydlig verbal 
och visuell kommunikation gentemot allmänhet, beslutsfattare och andra intressenter 
finns dock möjlighet att skapa förståelse för de förändringar som kanske är 
nödvändiga att genomföra. 
 



 

8 VTI rapport 730 



 

VTI rapport 730 9 

Rail bound public transport in Linköping – proposal for an implementation model 

by Ragnar Hedström, Thomas Johansson2 and Tomas Svensson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 

LinkLink, a high quality city public transport network, is discussed in Linköping’s new 
strategic plan and transport strategy. High quality public transport is seen as an 
important part of city and municipal development in general. When planning new 
residential areas, commercial areas and other issues linked to the city's land use, public 
transport must form an integrated part of the planning process. 

Even other policy decisions, that impact transportation, such as catchment areas for 
schools and social services, should take into account public transport mobility and 
opportunities. This implies that local political bodies should have full control over 
public transport decisions and can be used as a tool to achieve various objectives. A 
complication in Sweden is that public transport planning is not an integrated part of the 
municipal planning organisation, at least not at the same level and extent as urban and 
traffic planning is. Expertise and knowledge of public transport requirements and design 
have been collected under a Public Transport Authority and partly disappeared from the 
municipal organisation. 

Traditionally, municipal planning is divided into engineering, technical transport 
planning, and an architectural, humanistic town planning with different perspectives and 
knowledge and educational traditions. The planning organisation for public transport 
within the municipality should therefore consist of a collective, integrated body with 
expertise on traffic, town and transport planning issues. The body should encompass a 
significant strategic content and be connected to a political board that has an overall 
responsibility for the development of the city. Bringing together these elements in a 
functional entity is a major challenge that few Swedish cities have achieved, but this is a 
fundamental requirement if tramway projects are to be a successful part of urban 
development projects. 

The report briefly describes a process that can serve as a checklist for the municipality. 
The process model is based on research of modern light tramway system, that was 
developed both in Sweden and internationally during the past decade, and on interviews 
with officials and politicians in the Swedish towns and regions where planning for the 
expansion or new build of tramway networks is in progress. The lead process in the 
model is an assessment of how the implementation of a tramway network can be 
achieved based on the conditions that apply to Swedish cities in general and with a city 
of Linköping size in particular. 

The process model is divided into different stages that should be taken in order to be 
able to implement a future network. The implementation of the process model’s 
different elements also means that knowledge and decisions are sufficient for the 
municipality to decide on future direction and if or when the next step in the 
implementation process should be taken. 

                                                 
2 TJ Kommunikation, Stockholm 
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The change which the municipality must work for is to not allow traffic planning, 
associated with public transport initiatives or other measures resulting from the assumed 
traffic strategy, to be developed separate from the strategic plan. Linköping’s new 
strategic plan addresses traffic and transport planning "horizontally". It is considered at 
the same level and in sequence with other parts of the planning process. The strategic 
plan should instead be more "vertical" with a clear foundation in which proposals can be 
built upon. To ensure that investment in tramways will be motivated, transport planning 
should ensure that a future public transport network forms part of this foundation. This 
implies in turn that the municipality determines early with as much precision as 
possible what the future tramway network should look like. The first step is then to 
operate the LinkLink network with a priority bus service and then work towards 
conversion of the network to a tramway system. 

Based on the discussions in this report, the following conclusions can be highlighted for 
further development with LinkLink. 

 Creation of a suitable project organisation within the municipality. The group 
would clearly announce their efforts in prioritising public transport as a 
development project to help assist in the further development of Linköping city. 
The project group's goal must be clear and well politically entrenched. It must 
have access to the necessary human and financial resources required to carry out 
the project team's future work. The overall perspective must permeate through 
the project team's work, which means that expertise in areas such as transport, 
urban planning, public transport, and economy must be contained within the 
group. 

 Conduct a detailed feasibility study that focuses on the bus route that has the 
greatest potential to provide a framework for further development. At this stage, 
the total perspective should still be kept. This may mean that other smaller 
measures could be important in helping to support the development potential of 
the most popular bus route. These may include developments in other bus route 
networks, restrictions on car traffic, segregation of street areas, and measures for 
pedestrian and bicycle traffic. A condition ensuring that this work will be 
successful is that a line structure should remain relatively fixed and that the 
infrastructure and the physical design of the other measures can be determined 
by the public transport network. The pilot study also includes an analysis of the 
costs and financing required for the changes. It may also be appropriate to make 
a rough estimate of the cost of a possible future conversion to a tramway 
network. 

 Consultation and information meetings with the public, traders and other 
relevant bodies is an important part in the effort to strengthen public transport 
identity and raise awareness of the goals of public transport development and the 
potential for urban development and renewal. By consistently working towards a 
clearly visualised system, in which both vehicles and infrastructure can be 
shown with designs, colours, etc., a dialogue around the city’s public transport 
function can be facilitated with city residents and other relevant bodies. 

 Implement planned changes and analyse the effects. The changes resulting from 
the pilot study should be implemented in a robust manner in order to clarify the 
City's stated goal and desire to develop a high quality public transport network 
in Linköping. The planning and continuous information to the public and other 
relevant bodies will play an important role for permanent implementation. 
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Creating resources for continuous monitoring of the measures implemented and 
their effects is an important aspect for developing LinkLink. 

 Analyse the conditions required to convert to a tramway transport network. If 
public transport can adopt the city and traffic function that we describe in the 
process model, travellers on the busiest public transport routes will, relatively 
quickly, appreciate a discussion for a conversion from priority bus service to 
tramway. However, such a conversion is only possible if planning has been 
considered from the beginning and has not been "built out" by the decisions 
taken during the design of the traffic network. 

 

Finally, it should be noted that the development of LinkLink is a long term process 
which means that prevailing conditions may change. This could result in some changes 
to the original LinkLink plans. By keeping the total perspective in view, combined with 
clear verbal and visual communication to the public, policy makers and other relevant 
bodies, there is the possibility to create an understanding of the necessary changes. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Föreliggande studie ska bidra till att Linköpings kommun ska vara väl förberedd inför 
ett beslut om fortsatt utveckling av kollektivtrafiken med en spårvägsutbyggnad som 
målsättning. 

I den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping och översiktsplanen 
för staden Linköping anges övergripande riktlinjer för framtida bebyggelseutveckling, 
transportsystem och markanvändning. Där går att läsa att bebyggelseutveckling och 
transportsystemets utbyggnad ska genomföras i integration om syftet är att tillvarata det 
utvecklade transportsystemets potential för hållbar tillväxt samt för Linköpings och 
regionens förmåga att attrahera och behålla både invånare och verksamheter. 

I översiktsplanen för staden ingår en trafikstrategi som baseras på en hållbar tillväxt i 
Linköping där trafiksystemet ska användas som ett kraftfullt utvecklingsverktyg för 
ökad konkurrenskraft hos näringslivet och regionen samtidigt som miljön förbättras. 
Trafik- och stadsmiljön ska bidra till stadens positiva karaktärsdrag som en attraktiv och 
trivsam stad. 

I trafikstrategin ska färdmedelsfördelningen ändras och mer satsningar göras på gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. I framtidens attraktiva Linköping är en effektivt fungerande 
kollektivtrafik en viktig förutsättning för att kunna utveckla stadens urbana kvalitéer.  

Spårburen trafik i form av stadsspårvägar växer sig allt starkare i Europa och även i 
Sverige där Malmö, Helsingborg, Lund m.fl. planerar för spårvägstrafik. I de befintliga 
spårvägsstäderna Stockholm, Göteborg och Norrköping investeras i utbyggnader av 
spårvägssystemen. I Norrköping invigdes, i oktober 2010 den första etappen till 
Hageby, av linjen till Navestad/Ringdansen. Helt klar blir linjen sannolikt hösten 2011. 

Det har också bildats en intresseförening, Spårvagnsstäderna, där städer som planerar 
för spårvägstrafik, t.ex. Linköping, samverkar. 

I bl.a. den nya översiktsplanen för Linköpings stad och i Trafikstrategin diskuteras ett 
högkvalitativt kollektivtrafikstråk i staden, det så kallade LinkLink vars utformning 
framgår av figur 1. 
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Figur 1  LinkLink, ett högkvalitativt kollektivtrafikstråk i Linköping (Bild: Linköpings 
kommun). 

 

I en framtid kan spårväg utgöra stommen för kollektivtrafiken i staden. Det har också 
gjorts flera interna och externa utredningar kring spårburen trafik på uppdrag av 
Linköpings kommun. Det är därför angeläget att kunskaps- och beslutsunderlag inför 
den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken kan stärkas. 

 
1.2 Syfte och metod 

Studien avrapporteras i en sammanhållen rapport som beskriver spårburen trafik i 
Linköping som utgår från det s.k. LinkLink konceptet som är det högkvalitativa 
kollektivtrafiksystem som diskuteras i Linköping.  

Syftet är att med utgångspunkt från det samlade aktuella planeringsläget för utveck-
lingen av Linköpings kollektivtrafik förbättra kunskaps- och beslutsunderlag inför 
kommunens fortsatta utvecklingsarbete där spårburen trafik kan komma att aktualiseras 
i framtiden. 

Studien baseras dels på europeisk best practice inom kollektivtrafikområdet med fokus 
på spårväg och med beaktande av de förutsättningar som gäller för spårvägsutbyggnad i 
Sverige, dels på det aktuella planeringsläget inom Linköpings kommun med relevans 
för utvecklingen av stadens kollektivtrafik. Best practice kunskapen kan därmed knytas 
till pågående och kommande kollektivtrafikplanering i Linköping.  

Resultaten från studien kan fungera både som en allmän källa för att höja kunskaps-
nivån och förbättra kunskapsunderlaget inom kommunen vad gäller kollektivtrafik-
planering, men kan också användas som en checklista som beskriver vilka faktorer och 
komponenter som kommunen bör utveckla och ha rådighet över för att kunna genom-
föra utvecklingsarbetet och förbättra kollektivtrafikens funktionsförmåga. 
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Rapporten är indelad i två delar. Den första delen rör basinformation om faktorer som är 
centrala att beakta vid planering och beslut om spårvägsutbyggnad. Utgångspunkten är 
att spårvägsutbyggnad bör uppfattas som ett ytterligare steg i utvecklingen av kollektiv-
trafik baserad på prioriterad busstrafik. Diskussionen kommer därför också att gå in på 
spårvägens egenskaper i jämförelse med vissa andra kollektivtrafiksystem. 

Informationen rör inte förutsättningarna i Linköping specifikt utan är hämtade från det 
samlade kunskapsläget och kan därför fungera som referenskunskap i det samlade 
underlaget för den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i Linköping. Basinforma-
tionen behandlar följande faktorer: 

 Spårvägens kapacitet i förhållande till busstrafik. Vilka flöden motiverar spårväg 
av kapacitetsskäl? Hur långt räcker det med busstrafik? 

 Fordon och infrastruktur 

 Organisationsmodeller för hur kollektivtrafiken kan drivas, den lokala politikens 
roll och rådighets- och ansvarsfrågor 

 Uppskattning av ungefärliga investerings- och driftskostnader genom jämförel-
ser med relevanta system som är i drift 

 Finansieringsformer, tänkbara finansieringslösningar och möjligheter att få 
finansieringsbidrag från såväl offentliga som privata intressenter 

 Samhälls- och regionalekonomiska bedömningar av spårvägssystem. 

 

Den andra delen av rapporten beskriver en processmodell för hur kommunen kan arbeta 
vidare med slutmålet att implementera spårväg i det lokala kollektivtrafiksystemet. 
Processmodellen är indelad i olika successiva steg som bör tas för att kunna realisera en 
framtida spårvägsutbyggnad. Genomförandet av processmodellens olika moment inne-
bär också att kunskaps- och beslutsunderlaget blir tillräckligt utförligt för att kommunen 
ska kunna besluta om den framtida inriktningen och om/när nästa steg i implemente-
ringsprocessen ska tas. 

Processmodellen är baserad dels på det befintliga kunskapsläget om spårvägsutbyggna-
der i olika dokument, dels på intervjuer med tjänstemän i svenska spårvägsstäder och i 
städer där en planering för spårvägsutbyggnad har inletts. Vägledande för process-
modellen är vår bedömning av hur implementering av spårväg kan göras utifrån de 
förutsättningar som gäller för svenska städer i allmänhet och en stad av Linköpings 
storlek i synnerhet.  

Det är vår uppfattning att det numera efter en tioårs-period av forskning om moderna 
spårvägssystem finns tillräckligt med kunskap om spårväg i allmänhet och gott om 
exempel på ”best practice” sammanställningar. Vilka faktorer som i generella termer är 
avgörande för hur bra olika spårvägsutbyggnader kommer att fungera är allmänt kända, 
vilka vi kommer att återkomma till i rapporten. Men det är också vår uppfattning att 
varje enskild stad måste påbörja den processmodell som vi beskriver här för att komma 
i verklig närkontakt med de förutsättningar och den utformning som gäller för spårvägs-
utbyggnad i den egna staden. I en sådan faktisk implementeringsprocess är värdet av 
kunskapssammanställningar och ”best practice” begränsat. 
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Den andra delen av rapporten kommer att beskriva följande steg i processmodellen: 

 Steg 1: Planeringsorganisationen i kommunen 

 Steg 2: Kollektivtrafik som stadsutvecklingsprojekt – underlag för projektering 
av spårväg 

 Steg 3: Projektorganisation för spårvägsutbyggnad 

 Steg 4: Projekteringsfasen  

 Steg 5: Byggandefasen 

 Steg 6: Driftsfasen. 

 

Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion och rekommendationer för den 
fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i Linköping. 
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2 Olika perspektiv på spårväg 

2.1 Spårvägens kapacitet och egenskaper 

Med kollektivtrafiksystem avses kollektivtrafiklösningar med nära samspel mellan 
fordon och infrastruktur; de förstnämnda kan inte fungera utan nära samverkan med den 
sistnämnda. Detta systembegrepp är viktigt att inse när planering för spårtrafiksystem 
inleds och dessa vägs mot alternativa busstrafiklösningar, där kravet på infrastruktur 
kan vara väsentligt mindre. 

Kollektivtrafiksystem kan ha större eller mindre strukturerande egenskaper. Delvis 
hänger detta samman med utformning och omfattning av den infrastruktur som krävs 
för att upprätthålla trafiken. Om mer avancerad infrastruktur krävs, vilket innebär stora 
investeringar, är den strukturerande effekten större än när en mindre investerings-
intensiv infrastruktur är aktuell. Anledningen är att med större investeringar markeras 
ett mer långsiktigt engagemang beträffande kollektivtrafiksystemet.  

Ett typiskt exempel är etablering av ny spårväg, som innebär ett engagemang under 
åtskilliga decennier: ”Lagt spår ligger”. Detta visar sig – särskilt på något längre sikt – 
ge incitament till etableringar av bostäder, företagande och andra aktiviteter utmed 
linjen. Därmed noteras ofta stigande mark- och fastighetsvärden i den aktuella 
korridoren (Hass-Klau et al., 2004). Även bussbaserade lösningar kan ha strukturerande 
egenskaper, dock svagare än för spårtrafiksystem. 

Beträffande ”lätta” spårtrafiksystem, som kan vara aktuella för Linköping och som 
beskrivs i denna förstudie, kan det vara svårt att tydligt skilja mellan tillgängliga 
lösningar, eftersom flera av dem har egenskaper som även andra har; gränserna är 
flytande. Det finns således inga entydiga internationellt accepterade definitioner 
beträffande lätta kollektivtrafiksystem. Det är särskilt gränsen mellan de engelska 
begreppen tram och light rail, på svenska närmast motsvarande spårväg och 
snabbspårväg (tyska: Strassenbahn och Stadtbahn) som kan skapa osäkerhet. Nedan 
följer en ansats till övergripande beskrivning. 

 
2.1.1 Spårväg 

Spårväg är ett spårburet transportsystem som till stor del framgår i gatumiljö och i de 
hastigheter som tillåts där. Det trafikeras av spårvagnar, där föraren kör ”på sikt” utan 
andra signalhjälpmedel än vad som i övrigt finns i gatumiljön. I Sverige är spårvägen i 
Göteborg, Norrköping samt Spårväg City i Stockholm de typiska exemplen. 

 
2.1.2 Snabbspårväg 

Snabbspårväg är ett spårburet transportsystem med lägre kapacitet än tunnelbana, men 
som i övrigt har flera av tunnelbanans egenskaper, exempelvis till stor del inhägnat 
spårområde och spår som medger högre hastigheter, upp till 80 km/h.  

Korsningar med gata eller väg i plan kan förekomma och ska i så fall vara signal-
reglerade så att spårtrafiken ges företräde. Fordonen utgörs vanligen av spårvagnar, 
vilket gör att även gatumiljöer kan trafikeras vid behov. I Sverige är Tvärbanan i 
Stockholm det typiska exemplet. 

 



 

18 VTI rapport 730 

2.1.3 Systemegenskaper 

Spårtrafik ger tack vare spårstyrning möjlighet till större passagerarkapaciteter än 
vägtrafik. Vid stora kapacitetsbehov kan spårfordon sammankopplas till tåg, alltjämt 
framförda av endast en förare. Vid spårvägar kan även långa ledade fordon vara 
aktuella, upp till 50 m och mer. En viktig fördel är också att fordonstågets samtliga 
vagnar – och spårvagnens samtliga vagnsdelar – följer ett väl definierat utrymme, 
särskilt viktigt i stadstrafik, där gatuutrymme i regel är bristvara. För bussar gäller 
däremot en oftast väsentligt större s.k. svepyta.  

Några exempel på fordonsmått: Vanlig bredd på bussar är 2,55 m, medan spårvagnar för 
trafik på allmänna vägnätet kan vara upp till 2,65 m. Europas längsta spårvagnsmodell 
finns i Budapest och är 54 m lång. I Tyskland tillåts 75 m långa spårvagnståg för trafik 
på eller i anslutning till allmän väg.  

Längdbegränsningsmått för vägfordon är däremot generellt ca 25 m, vilket också 
utnyttjas för s.k. dubbelledbussar, som i Sverige finns i trafik i Göteborg. Dylika finns 
även i större antal som trådbussar i Schweiz. För vägtrafiken finns således ingen annan 
möjlighet att på en linje öka passagerarkapaciteten än att sätta in ytterligare bussar. 

Vidare ger spårtrafik fordonen en stabil och i regel komfortabel gång, vilket inte är lika 
enkelt att åstadkomma med vägbaserade fordon.  

Att driva ett spårtrafiksystem, exempelvis spårväg, ställer helt andra krav än vid ett 
busstrafiksystem. Spårtrafikens stora nackdel i form av bundenhet till spår gör sig 
omedelbart påmind vid trafikstörningar. Ett spårtrafiktrafiksystem visar sig då stelt och 
föga flexibelt, jämfört med ett bussbaserat system. En enda felaktig spårvagn orsakar 
snart stopp på hela linjen, om inte alternativa färdvägar står till buds, vilket naturligtvis 
är möjligt endast om spåranläggningen medger detta. Därför är det absolut nödvändigt 
att från början planera in vändmöjligheter och gärna alternativa färdvägar i ett eventuellt 
kommande spårvägsnät. Det är också nödvändigt att trafikpersonal och trafikledning 
övar hur trafik ska kunna upprätthållas vid störning och hur trafik snabbt ska kunna 
återställas när störningen har upphört. 

Kollektivtrafiksystem av de slag som är aktuella i denna förstudie kräver ett förhåll-
andevis stort passagerarunderlag för att kunna motiveras. Det finns starkt varierande 
uppgifter på hur många passagerare per dag, alternativt per timme och riktning, som 
krävs för att spårväg ska kunna anses vara det rätta trafikmedelsvalet. En tumregel kan 
vara att när fullsatta ledbussar i tre-minuterstrafik måste lämna passagerare vid håll-
platser är det dags att överväga nästa kapacitetsnivå. 

Spårväg kan emellertid även motiveras i relationer med betydligt lägre resande än vad 
som beskrivs ovan. Om spårväg är ett bra alternativ bestäms av helhetsbilden i varje 
unikt fall, vilket förklarar spännvidden i de uppgifter som finns om hur många som reser 
med spårvägen i olika faktiska exempel. I den samhällsekonomiska kalkylen för spår-
vägsutbyggnaden till Navestad/Ringdansen, se nedan, beräknas den nya spårvägen 
maximalt ge upphov till ca 4 200 nya resor per dag vilket motsvarar en ökning av den 
samlade tätortstrafiken i Norrköping på knappt 9 %. Kalkylen uppvisar ett kraftigt 
samhällsekonomiskt överskott. Även vid den betydligt lägre ökningen av resandet som 
blir resultatet om den s.k. spårfaktorn rensas bort från prognosen (5 % ökning av 
tätortstrafiken) blir investeringen klart samhällsekonomiskt lönsam (Trivector, 2004).  

Till bilden hör att internationellt transporterar många nya spårvägar fler passagerare än 
som beräknades i planeringsfasen. Antalet passagerare tycks dessutom stiga successivt 
över en längre tid innan volymen stabiliseras. 
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Generellt för både spår- och vägbaserade lätta kollektivtrafiksystem gäller att de vid 
nyanläggning oftast etableras på reserverat men ej inhägnat område. Detta är regel i 
exempelvis Frankrike och en förutsättning för de olika formerna av offentlig finansie-
ring. Det borde även i Sverige ses som kardinalfel att etablera förhållandevis dyrbara 
kollektivtrafiksystem i blandtrafik. Spårvagnar är alldeles för dyrbara för att ha stående i 
bilköer. Detta kräver dock en, inom det aktuella området, övergripande trafikplan som 
tydligt uttalar prioritet för just kollektivtrafik och gärna även för gång- och cykeltrafik. 

 
2.2 Fordon och infrastruktur 

2.2.1 Spårfordon 

För den i Linköping aktuella spårtrafiken är i första hand lätta spårvägsfordon aktuella. 
Med begreppet lätt avses axellaster på maximalt 10 ton, att jämföra med den tyngre 
järnvägstrafikens dubbla värden, eller mer. 

En annan viktigt skillnad är vagnkorgens motstånd mot deformering vid eventuell 
sammanstötning, s.k. buffer load. Järnvägsmotorvagnar konstrueras för 1 500 kN, lätta 
motorvagnar för järnvägstrafik måste klara 600 kN, medan spårvagnar i vissa länder 
godkänns för 200 kN. Frågan kan bli aktuell i samband med duospårvagnstrafik, där 
ofta högre buffer load krävs, vilket negativt påverkar fordonens vikt och pris. 

Spårvagnar: Moderna spårvagnar byggs i princip som mångledade, lätta motorvagnar 
och är till absolut övervägande del elektriskt drivna. De kan framföras antingen som 
enkelvagnar eller vara sammankopplade med andra vagnar, oftast av motsvarande 
utförande med framdrivningsförmåga. I äldre spårvägssystem förekommer även släp-
vagnar, utan framdrivningsutrustning. Finns förarplats i släpvagn kan dessa även 
benämnas manövervagn. Moderna spårvagnar är ofta byggda som tvåriktningsvagnar, 
således med förarhytt i båda ändar och med dörrar på båda sidor. Därmed krävs inte 
vändslingor för färdriktningsbyte. Spårvagnar kan vanligen framföras även på snabb-
spårvägar medan snabbspårvagnar inte alltid kan framföras på spårvägar, exempelvis i 
gatumiljö med snäva kurvradier.  

Duospårvagnar, Tram-train: Dessa är spårfordon som kan framföras såväl på konven-
tionell järnväg som på snabbspårväg och/eller spårväg. Duospårvagnar har således 
alternativa framdrivningssystem beroende på i vilken spårmiljö de framförs. Exempel: 
Duospårvagn med utrustning för 15 kV växelspänning (järnväg) respektive 750V lik-
spänning (spårväg).  

Hybridfordon kallas ibland ett fordon som har ett system för elektrisk drift, något av 
ovanstående, jämte ett system för dieselelektrisk drift för icke elektrifierade banor. 
Detta kan också avse annan form av förbränningsmotorgenererad elkraft, exempelvis 
från naturgas- eller biogasdriven motor. 

Hur ett regionalt kollektivtrafiksystem med duospårvagnar, pendeltåg och bussar skulle 
kunna vara utformat i Östgötaregionen beskrivs utförligt i Svensson (2008) där också 
systemets, drifts-, samhälls- och regionalekonomiska konsekvenser analyseras. Vidare 
diskuteras planeringsförutsättningar och planeringsmodeller för effektivt fungerande 
regionala kollektivtrafiksystem. 
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2.2.2 Infrastruktur för spårfordon 

Spårburna transportsystem, exempelvis järnväg, tunnelbana och spårväg, använder som 
bekant två parallella räler som utgör underlag och styrning för fordon som rullar på 
flänsförsedda hjul.  

Traditionellt anlades spårvägar i gaturummet och delade detta med den övriga trafiken, 
som vid tiden för förra sekelskiftet ännu var mycket sparsam. Med tilltagande motorise-
ring, särskilt efter andra världskriget, ökade konflikterna mellan de båda trafikslagen. 
Spårvägstrafiken avvecklades i många städer och ersattes med främst biltrafik och i viss 
mån med bussar. 

I de städer där spårväg nu återkommit under de gånga 25 åren har i majoriteten av fallen 
separat färdväg skapats. Med detta begrepp avses avskilt, men ej inhägnat, område. 
Spårvägstrafik och biltrafik har således skilda färdvägar, också i samma gaturum. Det är 
mycket viktigt att inse att detta innebär begränsningar för biltrafikens framkomlighet, 
vilket i de flesta fall också varit avsikten med spårvägsintroduktionen. 

Grovt sett kan spårvägsspår klassificeras efter dess tekniska konstruktion, deras relation 
till annan trafik eller deras legala status (Fredén & Hedström, 2008).  

Gatuspår anläggs företrädesvis i gatumiljö och spårområdet är ofta tillgängligt för andra 
trafikantgrupper, figur 2. 

Figur 2  Exempel på gatuspår från Oslo (foto:VTI). 

 

Kännetecknande för gatuspår är att rälernas farbana (överkant) ligger på samma nivå 
som gatuplanet för övrigt vilket gör det möjligt för andra trafikantgrupper att trafikera 
spårområdet.  

Avskilt spår är helt eller till viss del separerat från övrig trafik, ofta genom någon form 
av fysiskt hinder (t.ex. via förhöjd kantsten) vilket visas i figur 3. Denna spårtyp känne-
tecknas av att hela spårområdet är avskilt från övrig trafik. Vid avskilt spår är det inte 
nödvändigt att rälerna ligger i jämnhöjd med spårområdet eftersom ingen annan trafik 
skall utnyttja spårområdet. I vissa fall och med hänsyn till exempelvis utrycknings-
fordon placeras rälerna i jämnhöjd med spårområdet vilket då även kräver någon form 
av hårdgjord yta på spårområdet. 
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Figur 3  Exempel på avskilt spår i Oslo (foto:VTI). 

 

En variant på avskilt spår är så kallat spår på egen banvall vilket innebär att spåret är 
helt avskilt från övrig trafik vilket framgår av nedre delen i figur 4. 

 

 
Figur 4  Exempel på spår på egen banvall i nedre delen av figuren 
(foto: VTI). 

 
2.3 Olika perspektiv på busstrafik 

Bussar är världen över den helt dominerande formen av kollektivtrafik. Bussar finns i 
många olika storlekar och utföranden och kan användas för de flesta trafikuppgifter. De 
används mest i blandtrafik, således på samma körbanor som övrig vägtrafik, blandad 
med biltrafik. I denna form är busstrafik småskalig och dess strukturerande effekt svag.  
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Kollektivtrafik som utförs med bussar som helt eller delvis trafikerar reserverat 
utrymme på gator (busskörfält), särskilda bussgator eller bussvägar blir tydligare än 
bussar i blandtrafik och får därmed starkare strukturerande effekt. Sådana busstrafik-
lösningar väljs bland annat för att ge busstrafiken bättre framkomlighet och därmed 
högre medelhastighet. Den får då del av spårtrafikens fördelar i form av tydligare 
systemstruktur och stabilare identitet. 

Exempel på busstrafik i systemliknande former är stombusstrafik, trådbussar och 
spårstyrda bussar på egna banor. Ett ofta använt internationellt uttryck är Bus Rapid 
Transit, BRT. Begreppen beskrivs närmare längre fram.  

Busstrafik anses vara flexibel och kräva låga investeringar i infrastruktur och fordon. 
Den ses därmed som kostnadseffektiv. Som stor fördel brukar anges att linjesträck-
ningar lätt kan förlängas, förkortas och läggas om, provisoriskt eller permanent. Med så 
kallad stombusstrafik närmar sig busstrafikens trafikeringsprinciper spårvägstrafikens. 
Reserverade körfält, signalprioritering, väl utrustade hållplatser med bland annat real-
tidsinformation ger dock stombusstrafik inte obetydliga kostnader för infrastruktur.  

Busstrafik betraktas som jämförelsevis enkel att bedriva. Som nackdelar brukar anges 
att linjenätet riskerar att bli utspritt och svåröverskådligt; nätet får otydlig struktur. Med 
ett spritt nät blir trafiken på de enskilda linjerna i praktiken inte särskilt tät. Ska trafiken 
förtätas finns risk att kostnaderna ökar rejält, eftersom varje tillkommande buss kräver 
en förare; marginalkostnadseffekter kan bli kännbara.  

En buss kan vara ett låg- eller nollemissionsfordon, men de flesta stadsbussar är alltjämt 
dieseldrivna, vilket trots filter- och katalysatorutveckling kan ge oönskad hälsopåverkan 
på de människor som vistas i trånga gaturum. Användning av alternativbränslen, främst 
natur- och biogas, ger förbättringar. 

Trådbussar kan ses som ett mellanting mellan buss och spårvagn så tillvida att de med 
viss infrastruktur får en relativt tydlig systemkaraktär och dessutom är nollemissions-
fordon.  

Ett problem för nya busstrafiksystem är komforten. Moderna dieseldrivna låggolvs-
bussar är bullrigare än något äldre bussar, särskilt vid acceleration. Det beror dels på att 
nya dieselmotorer på grund av högre bränsleinsprutningstryck har kraftigare ljudut-
veckling än äldre, dels på problem att ljudisolera motorer när utrymmet mellan motor 
och omgivning är starkt begränsat, så som fallet är i en låggolvsbuss. Även gasbussar 
har ofta en uppseendeväckande hög bullernivå. Det pågår dock utveckling av bränsle-
insprutningssystem som kan minska bullret från förbränningsmotorer. Buller och vibra-
tioner är negativa egenskaper som förknippas med busstrafik, särskilt om den är 
intensiv. Likaså är fjädringskomforten pga. kortare fjädringsväg (konstruktionsbetingat) 
oftast sämre än hos konventionella bussar. 

Busstrafik har således oftast en svag systemkaraktär med ett antal enstaka vägfordon 
med förhållandevis enkel egen infrastruktur. Med ökat inslag av busskörfält, bussvägar, 
väl utrustade hållplatser med trafikantinformationssystem, signalprioritet m.m. ökar 
emellertid busstrafikens systemkaraktär. Under senare år har flera busstrafiklösningar 
med systemkaraktär tagits i drift, ofta enligt mottot: ”Tänk spårvagn – kör buss!” 
Utgångsfrågan man ställer sig är: ”Hur skulle gaturummet ha gestaltats om en spårväg 
skulle ha anlagts”?  

En spårvagn kräver vissa minimiradier och mer svepande geometri än den som vanligen 
används för busstrafik i gatuutrymme bland personbilar. Om man tillämpar spårvägens 
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geometri också för bussbanor får busstrafiken bättre passagerarkomfort, bland annat 
eftersom snabba sidorörelser (ryck) minskas.  

Till idéerna om förbättrad busskomfort hör också att undvika hållplatsfickor och att 
hellre anlägga hållplatserna som i körbanan utstickande trottoarbreddningar, s.k. klack-
hållplatser. Därmed erhålls en i det närmaste rak färdväg för bussarna, också vid håll-
platsangöring. Klackhållplatser avhåller förhoppningsvis bilister från att parkera på 
hållplatsområden.  

För att höja medelhastigheten används något längre hållplatsavstånd än vad som 
normalt används, jämte signalprioritering. Just restidsförkortningar kan bli den stora 
vinsten för ett nytt busstrafiksystem. Låggolvsbussar bidrar till att förkorta den effektiva 
restiden, eftersom extra steg inte förekommer innanför dörrarna; passagerarväxlingen 
går snabbare. Om på- och avstigning tillåts i alla dörrar kan hållplatstiderna förkortas 
ytterligare. Hållplatser utrustas med trafikantinformationssystem i realtid.  

Utomlands finns flera väl fungerande bussbanesystem, exempelvis i Nantes (BusWay), 
Rouen (Teor), Amsterdam (Zuidtangent) och Utrecht. Gemensamt för dem är att 
konventionella, manuellt styrda bussar används, endast i Rouen används optiskt 
styrning vid angörning av hållplatser. 

 
2.3.1 Fordon för busstrafik 

I detta avsnitt ges en mycket kortfattad beskrivning av olika typer av vägfordon som 
används i kollektivtrafiksammanhang. 

Förbränningsmotordrivna bussar drivs med flytande eller gasformigt bränsle, 
exempelvis dieselolja, etanol, naturgas eller biogas. Gemensamt för dessa är att de 
måste ha drivmedel med ombord. 

Trådbussar är elektriskt drivna bussar som kontinuerligt tillförs elkraft efterhand som 
den utnyttjas, från en kontaktledning utförd i form av två parallella trådar som är upp-
hängda ovanför körfältet. Vissa trådbussar kan också köras trådlöst kortare sträckor, 
exempelvis förbi hinder eller till och från depåområde, med hjälp av batterier eller en 
mindre förbränningsmotor. En utförligare beskrivning av trådbussar ges senare i detta 
avsnitt. 

Duobussar är bussar som kan köras både som konventionell buss med fullstor för-
bränningsmotor och som trådbuss.  

Övriga busstyper. Till de elektriskt drivna bussarna räknas också batteribussar som 
ännu spelar en ytterst obetydlig roll i stadstrafiken. Dessa är oftast utförda som midi- 
eller minibussar och används främst vid små passagerarströmmar i städernas miljö-
mässigt känsliga områden. Likaså finns bränslecellsbussar, som utgörs av en handfull 
fordon inom olika utvecklings- och demonstrationsprojekt. En viktigare grupp är olika 
typer av hybridbussar, med elektrisk framdrivning. Den elektriska kraften lagras 
ombord på fordonet i batterier eller superkondensatorer. Vid bromsning lagras även den 
genererade bromsenergin. För att förstärka dessa källor används en förbränningsmotor 
förbunden med en generator. Genom att sinnrikt avväga dessa källors utnyttjande anges 
att en energibesparing på mellan 10 och 20 procent ska vara möjlig, jämfört med en 
dieselmotordriven buss i samma storlek. 
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2.3.2 Systemstyrda bussar 

Bussbranschen har under åren inspirerats till att på olika sätt anamma spårtrafikens goda 
egenskaper. Olika former av spårstyrning för bussar har utvecklats. Samtidigt har buss-
trafikens fördelar i form av massproducerade fordon till gynnsamma kostnader kunnat 
bibehållas. Dessutom har de flesta spårstyrda bussystemen bibehållit möjligheten att 
kunna frikoppla fordonen från banan så att den inom bussbranschen ofta prisade 
flexibiliteten har kvarstått. 

Det finns många varianter inom området bussbaserade kollektivtrafiksystem där 
bussarna styrs oberoende av föraren på hela eller delar av linjen. Här några aktuella 
exempel: 

Mekaniskt styrda bussar (O-Bahn, kantstödsstyrda bussystem) är bussar som styrs med 
hjälp av horisontella små rullar som är monterade vid hjulen och som ligger an mot 
vertikala styrbalkar (jmf. eng: kerb, ty: Leitplanke). Trafiksystemet marknadsfördes som 
O-Bahn (Omnibus-Bahn). I Essen används begreppet Spurbus. Det kallas på engelska 
kerb guided bus system.  

Optiskt styrda bussar är bussar vars styrning kontrolleras av ett kamerasystem som 
läser av målade linjer i gatubeläggningen och positionerar bussen i önskat läge. Det är 
oklart om optisk styrning kan vara aktuell för svenska förhållanden. Styrningen är 
beroende av att dubbla målade linjer på vägbanan är tydligt läsbara för en i bussfronten 
monterad videokamera. Vid exempelvis snöbelagd bana fungerar av naturliga skäl inte 
den optiska styrningen. 

Spårstyrda trådbussar (GLT/TVR) kan sägas vara en sorts utvecklade trådbussar och 
som mekaniskt styrs av dubbelflänsade styrhjul som löper mot en räl i gatan centralt 
mellan gummihjulen. De har elektrisk krafttillförsel från kontaktledning och marknads-
förs som gummihjulsspårvagnar, Tram sur pneu.  

Elektroniskt styrda bussar styrs genom kabel eller kablar som ligger under vägbanan. 
Från dessa sänds signaler till bussens styranordning. Magnetiskt styrda bussar styrs av 
ett system av magneter inbäddade i gatubeläggningen, vilkas positioner stäms av mot 
styrinformation som lagrats i en dator ombord.  

Av de ovanstående busstrafiksystemen har endast de båda förstnämnda nått någon form 
av kommersiellt genomslag. Övriga tre är alltjämt under utveckling, alternativt har 
utvecklingen snarast avstannat.  

En viktig lärdom av det senaste decenniets utveckling vad avser de tre senare buss-
trafiksystemen är att de endast erbjuds, respektive har erbjudits, av vardera en enda 
tillverkare. En kommun som gör sig beroende av en enda leverantör löper risk att få ett 
trafiksystem där fortsatt utbyggnad, eller modernisering, inte kan ske på en öppen 
marknad. Utan konkurrens blir prisbilden därefter. Om tillverkaren avvecklar verk-
samheten blir fortsatt drift och utveckling av trafiksystemet mycket problematisk. 

För Linköpings vidkommande är det bland annat mot denna bakgrund mycket svårt att 
se att dessa spårstyrda busstrafiksystem skulle kunna erbjuda någon realistiskt alternativ 
till konventionell spårvägstrafik, eller prioriterad busstrafik med konventionella 
förbränningsmotorbussar, eller med trådbussar. 
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2.3.3 Trådbussar 

Bussbanor och spårstyrda bussar ses ibland som ett alternativ till spårtrafik. För att 
närma sig spårtrafikens kapacitet krävs dock tät busstrafik vilket kan ge upphov till 
störningar i form av buller, vibrationer och emissioner. Bussar är ofta drivna av fossila 
bränslen, vilket ger ökande problem vid minskande tillgång på olja.  

Trådbuss är en väl beprövad trafikform som erbjuds av en mängd tillverkare världen 
över. Också utrustning för kontaktledning och strömmatning finns hos många 
leverantörer. I världen finns trådbusstrafik i ca 317 anläggningar i 47 länder, med 
omkring 33 000 fordon. Trådbuss fanns i Sverige i en första epok 1940–1964, i 
Göteborg och i Stockholm. I Landskrona finns i den andra epoken sedan 2003 landets 
enda trådbusslinje, 3 km, mellan nya stationen och centrum, trafikerad med fyra 
låggolvstrådbussar.  

Trådbussar representerar ett mellanting mellan spårvagn och dieselbuss, men är i 
praktiken ett eget transportslag. Man vågar dock påstå att trådbussar har så mycket 
gemensamt med spårvagnar att de kan ses som ett särskilt intressant komplement i 
städer med befintlig spårvägstrafik. Trådbussar tillförs den elektriska energin genom två 
parallella trådar upphängda 5–6 m över körbanan. Via två vridbara strömavtagarstänger 
förs elkraften till reglerutrustning för fart och broms och vidare till den elektriska 
motorn som är ständigt förbunden med drivaxeln. 

Trådbussars infrastruktur betingar en inte obetydlig initial investeringskostnad. För att 
rättfärdiga denna bör trådbuss väljas endast för linjer med hög passagerarbelastning. 
Trafikupplägg som ger högt utnyttjande av fordonen är positivt. Av detta följer också att 
trådbussar av ekonomiska skäl helst bör byggas som ledbussar. Trådbussarna bör 
utnyttjas effektivt liksom infrastrukturen. Då kan en förhållandevis ringa merkostnad 
per transporterad passagerare redovisas, jämfört med konventionell dieselbusstrafik.   

Välbyggda trådbussar som sköts på rätt sätt uppnår minst 20 års livslängd. I princip är 
skötsel och underhåll enklare än för dieselbussar eftersom trådbussar har färre rörliga 
delar. Å andra sidan krävs specialutbildad personal som klarar elektrisk utrustning. 
Infrastrukturen byggs för en livslängd på 60 år, även om slitdetaljer givetvis måste bytas 
successivt. Jämfört med infrastruktur för spårväg är motsvarande för trådbuss fem till 
tio gånger mindre kostsam och tar tio gånger kortare tid att få på plats.  

Jämfört med spårvagn kostar en trådbuss fem till sju gånger mindre, men 80 procent 
mer än en dieselbuss. Jämförelsen med spårvagn haltar dock, eftersom en spårvagn har 
avsevärt större kapacitet och längre livslängd. Trådbusspriserna har sjunkit med tio 
procent de senaste åren, en effekt av gynnsam marknadsutveckling med konkurrens-
tryck. Likaså har EU:s utvidgning till att omfatta länder bakom den tidigare järnridån 
påverkat trådbusspriserna positivt. Där finns av tradition åtskilliga trådbussystem vars 
fordonsparker nu successivt förnyas. 

 
2.4 Organisationsmodeller 

För att kunna bygga och driva spårvägssystem och annan högkvalitativ lokal och 
regional kollektivtrafik krävs en ändamålsenlig organisation som förmår att integrera 
planering och utveckling av kollektivtrafik med planering och utveckling av andra 
samhällsområden. Investeringar i spårväg och spårburen kollektivtrafik görs inte enbart 
för att kunna hantera en viss trafikeringsuppgift, utan motiveras i första hand av att 
kunna ge ett bidrag till den lokala och regionala ekonomiska utvecklingen genom att 
öppna upp nya och bättre resmöjligheter för fler individer. 
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Det finns ett antal hinder i den rådande svenska modellen för hur kollektivtrafiken 
organiseras som försvårar möjligheterna att använda kollektivtrafiken som lokalt och 
regionalt utvecklingsverktyg. Det är dock troligt att kommande förändringar i kollektiv-
trafiklagstiftningen och bildandet av regionala kollektivtrafikmyndigheter och på sikt 
nya regionkommuner, kan möjliggöra bättre förutsättningar att tillvarata kollektiv-
trafikens utvecklingspotential.  

Nedan följer en kort beskrivning av hur kollektivtrafiken organiseras i tre städer i tre 
olika länder där spårväg är en viktig del av den lokala kollektivtrafiken. Därefter följer 
en diskussion av de utvecklingsbehov som kan identifieras i det svenska sammanhanget, 
med utgångspunkt från den internationella utblicken. 

 
2.4.1 Paris – kollektivtrafikens organisation 

Trafikhuvudman i regionen Île-de-France är Syndicat des transports d’Île-de-France, 
STIF. I denna organisation ingår företrädare för regionen och för de åtta departement 
som bildar regionen, inklusive staden Paris. Som en följd av viss decentralisering 
frånträdde staten sin representation i den styrande församlingen i STIF den 1 juli 2005. 
STIF har att organisera kollektivtrafiken i regionen och att handha finansieringen av 
denna. Trafiken utförs av RATP (se nedan), SNCF Île-de-France samt en mängd privata 
busstrafikoperatörer som organiseras i sammanslutningen Optile. STIF fastställer om-
fattningen av kollektivtrafik och beslutar i taxefrågor. Vidare har STIF ansvar för 
utbyggnad av infrastruktur och kan agera som byggherre. Även skolskjuts, flodtrafik, 
färdtjänst och anropsstyrd trafik är inom STIF:s ansvarsområde. STIF bestämmer även 
omfattning av den särskilda arbetsgivaravgiften: Versement transport, VT. Den uppgick 
(2008) till 71 procent av STIF:s intäkter. I Paris och Haut-de-Seine debiteras 2,6 pro-
cent, i andra departement mellan 1,4 och 1,7 procent av bolagens lönesumma. 

Kollektivtrafiken i Paris och i de närmaste förstäderna ombesörjs främst av bolaget 
Régie autonome des transports parisiens, RATP. Detta bolag bildades 1949 och ersatte 
då flera mindre bolag, som hade haft mer begränsade uppgifter, exempelvis att endast 
utföra tunnelbanetrafik. RATP bedriver tunnelbane-, spårvägs- och busstrafik samt viss 
RER-trafik (2 linjer Réseau Express Régional, pendeltågstrafik). RATP driver även viss 
högkvalitativ busstrafik (stombusstrafik) under marknadsnamnet Mobilen. 

SNCF bedriver under marknadsnamnet Transilien trafik på RER-nätet (tre linjer) och 
viss spårvägstrafik (duospårvagnar). Det finns sammanlagt fem linjegrenar med RER-
trafik, med sammanlagd linjelängd 580 km. Centrala Paris passeras i tunnlar, ibland på 
större djup, en följd av att de långt tidigare anlagda tunnelbanelinjerna ockuperar de 
ytligare nivåerna. (Tricoire, 2007; Etournay, 2009) 

 
2.4.2 Zürich – kollektivtrafikens organisation 

Den lokala kollektivtrafiken körs av stadens eget trafikbolag, Verkehrsbetriebe Zürich, 
med marknadsnamnet VBZ ZüriLinie, nedan benämnt VBZ, som transporterar mer än 
860 000 passagerare per dag eller 1,7 miljoner personkilometer per dag. Knappt 2 400 
medarbetare är verksamma vid VBZ. VBZ är en del av stadsförvaltningen, som är 
organiserad i nio så kallade departement, vilka har politiskt utnämnd ledning. VBZ 
sorterar under Departement der industriellen Betriebe, tillsammans med vattenverk och 
elektricitetsverk. Den politiska ledningen innehas av Stadtrat Andres Türler, nyligen 
omvald för fyra års mandatperiod. VBZ verkar i nära samarbete med de andra nio 
departementen, exempelvis Hochbau, Tiefbau und Entsorgung samt Polizei, med vilka 
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man har goda förhållanden. Dock uppstår ibland intressekonflikter, vilket bedöms 
naturligt med tanke på det begränsade gatu- och markutrymmen som står till förfogande 
i en stor stad. 

Sedan 1990 är VBZ en del av Zürcher Verkehrsverbund, ZVV, som organiserar all 
kollektivtrafik i kantonen. Arbetsfördelning och finansiering regleras i lagen om person-
trafik (Gesetz über den Personenverkehr, PVG, från 1988). Ansvaret inom ZVV delas 
mellan kanton Zürich och kantonens 171 kommuner. Kantonen anger grunddragen i 
kollektivtrafikens utveckling, utbud och taxa, kreditramar och budget, medan 
kommunerna medverkar vid upprättande av tidtabell och detaljer kring taxan. 

ZVV leds av en styrelse, Verkehrsrat, med ansvar för strategisk marknadsföring, 
trafikplanering och finansiering. Åtta trafikbolag upprätthåller direktkontakten med 
passagerarna (Marktverantwortliche Unternehmen, MVU), av vilka VBZ är ett, 
tillsammans med exempelvis S-Bahn (statsjärnvägen SBB), Stadtbus Winterthur och 
Verkehrsbetriebe Glattal, VBG. Därtill finns ytterligare 42 bolag som i princip verkar 
som underentreprenörer. 

Kollektivtrafikens driftskostnader i kanton Zürich täcks av medel från kantonen respek-
tive kommunerna. Kommunernas bidragsnivå bestäms genom en nyckelformel, som i 
princip till 20 procent bestäms av finans- och skattekraft och till 80 procent av nivå på 
önskat kollektivtrafikutbud (antal linjer, turtäthet, trafikmedel m.m.). Kommuner och 
kanton svarar för ca 40 procent av kostnaderna, medan ca 60 procent täcks av biljett-
intäkter och andra intäkter. (Huber, 2010, Tobler, 2010) 

 
2.4.3 Heidelberg – Rhein-Neckar Verkehr GmbH, RNV 

Heidelberg (146 000 inv.) ligger nära grannstäderna Mannheim (310 000 inv.) och 
Lufwigshafen (163 000 inv.), som också har spårvägsnät. De tre städernas spårvägar 
bands tidigt samman tack vare regional spårtrafik som drevs av bolaget OEG, 
Oberrheinische Eisenbahn-Gesellschaft, vars första linje öppnades 1890, med första 
elektrifiering 1915. På motsvarande sätt trafikerar Rhein-Haardtbahn, RHB, sträckan 
Ludwigshafen–Mannheim–Bad Dürkheim sedan 1913. 

OEG:s och RHB:s sträckor är sedan trafikstart koncessionerad som järnväg och därför 
gäller på de lantliga avsnitten mellan städerna det tyska regelverket för järnvägstrafik, 
Eisenbahn Betriebsordnung, EBO, och dessutom regelverket för smalspåriga järnvägar, 
Eisenbahnbetriebsordnung für Schmalspurbahnen, ESBO.  

I städerna drivs denna spårtrafik dock enligt spårvägsreglementet, Betriebsordnung 
Strassenbahn, BOStrab. Detta innebär i praktiken att spårvagnarna måste utrustas enligt 
föreskrifter i två regelverk, avseende bland annat yttre signaler (belysning) och broms-
system. För de interurbana sträckorna finns signalsäkerhetssystem, inklusive vägskydd, 
som i princip motsvarar utrustningsnivå hos de fullstora tyska järnvägarna. 

Idag är spårtrafiken i och mellan städerna integrerad i trafikbolaget, Rhein-Neckar-
Verkehr GmbH (RNV), som i Tyskland är den första stora sammanslutningen till ett 
gemensamt trafikbolag som grundats av flera städer. RNV ingår i taxesamordningen 
inom Verkehrsverbund Rhein-Neckar, VRN. RNV är aktivt i tre delstater, Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz och Hessen och betjänar ett område med omkring 
876 000 invånare, en del av Metropolregion Rhein-Neckar med sammanlagt 2,4 miljo-
ner invånare och en befolkningstäthet på 418 inv./km2. 
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Verksamheten startade den 1 mars 2005. Intressenter i bolaget är de tidigare kommunala 
trafikbolagen i de tre städerna, jämte RHB och OEG, vilka till största delen ägs av 
städer och kommuner vid de aktuella sträckorna. Dessa fem moderbolag har idag ansvar 
huvudsakligen för infrastruktur, medan trafikkoncessionerna har övergått till RNV. Det 
politiska inflytandet på kollektivtrafiken i regionen kanaliseras genom moderbolagen, 
som har politiskt tillsatta styrelser. 

RNV ansvarar således för driften av spårvägs- och busslinjerna i Mannheim, Heidelberg 
och Ludwigshafen och därtill sträckorna Mannheim–Ludwigshafen–Bad Dürkheim 
(RHB) och Mannheim–Weinheim–Heidelberg–Mannheim (OEG). RNV:s nät sträcker 
sig mellan Odenwald och Pfälzer Wald, tvärs genom regionen Rhein-Neckar. Spåran-
läggningen är sammanlagt ca 20 mil lång och därmed det längsta sammanhängande 
meterspårnätet i Tyskland. Det trafikeras av sammanlagt 22 linjer som sammanlagt har 
291,9 km längd, vilket indikerar att andelen linjer som trafikerar samma delsträckor är 
förhållandevis litet. Det finns även 52 busslinjer.  

En vardag reser omkring 500 000 passagerare med spårvagnar och bussar hos RNV. 
Bolaget har drygt 1 800 medarbetare, 182 spårvagnar av många olika typer, de flesta i 
helt eller partiellt låggolvsutförande samt 127 egna och 70 inhyrda bussar i trafik. 

Viktiga syften med att lägga samman de tre städernas kollektivtrafikbolag och två 
interurbana spårtrafikbolag till ett gemensamt trafikbolag var dels att rationalisera 
verksamheten, dels att göra det möjligt för respektive städer och kommuner i regionen 
att behålla full kontroll över kollektivtrafiken, också efter att denna har anbudsupphand-
lats, så som uppmuntras ske inom EU, men ännu ej har ägt rum i denna region. RNV 
redovisar avsevärt lägre kostnader jämfört med de ursprungliga fem bolagens samman-
lagda utgifter. (Boroffka, 2009; Kissel, 2009) 

 
2.4.4 Utvecklingsbehov i Sverige med Linköping i fokus  

En internationell utblick i Europa med fokus på städer med framgångsrik kollektiv-
trafik, där spårväg är en viktig del, visar att de tillämpade organisationsmodellerna 
möjliggör en tydlig politisk styrning av kollektivtrafiken. Om vi jämför med svenska 
förhållanden med en trafikhuvudman som i bolagsform, företrädd av en bolagsstyrelse, 
handlar upp kollektivtrafik i konkurrens är skillnaderna avsevärda.  

I beslutet om en eventuell utveckling av kollektivtrafiken, med spårväg som ett framtida 
alternativ, bör därför möjligheterna till full politisk rådighet över kollektivtrafiken vägas 
in. Högkvalitativ kollektivtrafik förutsätter att kollektivtrafikens utveckling ses som en 
integrerad del av stadens och kommunens utveckling i övrigt. Vid planeringen av nya 
bostadsområden, handelsområden och andra verksamheter kopplade till stadens mark-
användning måste kollektivtrafiken vara en integrerad del. Även andra politiska beslut 
med transportkonsekvenser som upptagningsområden för skolor och samhällelig service 
bör göras med kollektivtrafikens funktionsförmåga och möjligheter i beaktande. Detta 
förutsätter i sin tur att de lokala politiska organen har full rådighet över kollektivtrafiken 
så det finns möjlighet att använda den som ett verktyg för att nå olika målsättningar. 
Om full rådighet över kollektivtrafiken saknas, och verkställigheten av olika trafike-
ringsalternativ m.m. ligger utanför kommunens kontroll, saknas förutsättningarna att 
använda kollektivtrafiken som ett utvecklingsverktyg. Därmed saknas också en grund-
förutsättning för att kunna motivera investeringar i mera högkvalitativa och resurs-
krävande trafiksystem. 
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En annan observation från den internationella utblicken är att de tillämpade organisa-
tionsmodellerna möjliggör en nära koppling mellan de lokala trafiksystemen och den 
regionala nivån. För Linköpings del medför detta att det lokala systemet måste ses i ett 
regionalt sammanhang där kopplingarna mellan den lokala och regionala trafiken 
fokuseras. Städer av Linköpings storlek kommer att behöva driva utvecklingen av 
kollektivtrafiken i nära samarbete/utbyte med utvecklingen av den regionala (och 
nationella) trafiken och i nära samarbete med andra städer/kommuner. Förutom de 
trafikeringsmässiga sambanden kommer en framtida introduktion av spårväg att 
förutsätta ett omfattande utbyte av erfarenheter och kunskap mellan olika städer i 
projekterings- och byggfaser och samordnade upphandlingar av t.ex. fordon och 
underhållsresurser.  

Det är därför av avgörande betydelse att kommunen bevakar/påverkar den kommande 
förändringen av ansvarsförhållanden och organisationsformer inom kollektivtrafik-
området som kommer att följa introduktionen av den nya lagstiftningen. Kommunen 
måste sträva efter att bygga upp den politiska kontroll över kollektivtrafikens utveckling 
som kan ses som en förutsättning för att byggande av spårvägslinjer kan bli aktuellt. Det 
finns öppningar i den nya lagstiftningen som möjliggör en sådan positiv utveckling. 
Men det finns också en uppenbar risk att passiva kommuner/städer tappar inflytande 
över den lokala trafiken när regionala myndigheter bildas och i framtiden när de nya 
regionkommunerna blir en realitet. 

 
2.5 Investerings- och driftskostnader 

2.5.1 Fordonskostnader 

Vid första påseende kan anskaffningskostnader för spårvagnar te sig förskräckande 
höga, jämfört med motsvarande kostnader för bussar. En förklaring är att spårvagnar 
tillverkas i mycket små serier, medan bussar för stadstrafik massproduceras. I väst-
världen tillverkas 500–600 spårvagnar per år, medan enbart i Europa produceras ca 
20 000 bussar i storlekar lämpliga för kollektivtrafik. 

Ett ofta använt nyckeltal beträffande specifik anskaffningskostnad är pris (utryckt i 
euro) dividerat med det antal kvadratmeter som är produkten av fordonslängd x fordons-
bredd. Typiska värden för några olika fordonstyper framgår av tabell 1. 

 

Tabell 1  Ungefärlig anskaffningskostnad beräknat som kr/m2 för några olika 
fordonstyper. 

Fordonstyp Läng x bredd (m) Ungefärlig anskaffningskostnad 

  Euro/m2 Kr/m2 

Ledbuss 18 x 2,55 7 200 64 800 

Dieseldriven 
dubbelledbuss 

24,8 x 2,55 7 900 71 100 

Dubbelledbuss som 
trådbuss 

 16 600 149 400 

Spårvagn 40 x 2,65 31 600 284 400 
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Kostnadsvariationerna är dock stora, särskilt inom spårvägssegmentet, där specifik 
kostnad för 40-metersvagnar kan vara ned till 25 000 euro per kvadratmeter. En 
förklaring kan vara hur många spårvagnar av samma typ som samtidigt beställs. Detta 
understryker vikten av samordning mellan de städer i Sverige som överväger spårvägs-
introduktion.  

Ekonomisk livslängd för dieselbussar är ofta 12 år, för trådbussar 20 år och för spår-
vagnar 30 år. I praktiken används fordonen i regel längre, särskilt de elektriskt drivna. 

I en fördjupad ekonomisk kalkyl måste hänsyn tas till kostnader per år, i relation till 
bl.a. passagerarkapacitet. 

 
2.5.2 Infrastrukturkostnader 

Det finns numera ett flertal exempel på vad det kostar att anlägga en helt ny spårvägs-
anläggning enligt moderna utgångspunkter. Erfarenheterna finns i främst Frankrike, där 
ny spårväg också används som ett kraftfullt medel för stadsmiljöomvandling. Vissa, ofta 
mycket stora, poster i spårvägsbudgeten i franska städer omfattar stadsbyggnadsprojekt, 
som egentligen inte direkt berör spårvägens trafikuppgift. 

Om man bortser från dylika poster blir kostnadsintervallet ca 18–22 miljoner euro/km, 
(ca 162–198 miljoner kr) inklusive kontaktledning och strömmatning. Till bilden hör att 
de moderna franska spårvägarna byggs med mycket hög standard, för en mycket lång 
livslängd. Det finns möjligheter att bygga till lägre kostnader, genom att tillämpa 
enklare byggmetoder. En viktig fråga är också hur pass omfattande förflyttning av 
ledningar och rör i marken under den blivande spårvägen som måste utföras. 

Den planerade utbyggnaden av spårvägen i Norrköping till Navestad/Ringdansen kost-
nadsberäknas till ca 200 miljoner kr för 3,7 km ny spårväg. I dessa 200 miljoner kronor 
återfinns förutom spåret i sig en ny bro för kollektivtrafik och gång/cykel över 
Söderleden för ca 20 miljoner kronor och ett antal investeringar i den omkringliggande 
stadsmiljön. I jämförelse med de franska exemplen är utbyggnaden i Norrköping betyd-
ligt mindre kostnadskrävande beroende på andra konstruktionsval och på det redan 
befintliga markreservatet som har underlättat arbetet med undergrunden väsentligt. 

Bussbanor för fordon med systemstyrning, byggda med samma välutrustade hållplatser 
som samtida spårvägssystem, betingar runt 15 miljoner euro/km. Konventionell buss-
bana, i förekommande fall med optisk styrning, återfinns i intervallet 6–8 miljoner 
euro/km. 

För trådbuss kan uppgifter hämtas från Landskrona där infrastrukturen för 3 km bana 
(dubbelspårig, helt stolpburen) kostade ca 17 miljoner kronor, plus ca 3,5 miljoner för 
matarstationen, summa 20,5 miljoner, eller sammanlagt 6,8 miljoner kronor per kilo-
meter vilket ger ca 0,72 miljoner euro/km. För konventionell buss är kostnaden för 
infrastrukturen ca 0–1 miljoner euro/km (beroende på utrustning utmed linjen, signal-
prioritet osv.). 

 
2.5.3 Drift- och underhållskostnader 

Det är inte helt utan problem att kunna ta del av aktuella driftkostnader för de trafikslag 
som denna förstudie avser. Anledningen är att dessa numera betraktas som interna 
företagsuppgifter som inte får spridas och komma konkurrerande företag till kännedom. 
Därför måste uppgifter från olika studier och beräkningar göras. Beträffande spårvagn, 
systembuss (bussbana, ej spårstyrd) och trådbuss finns beräknade uppgifter i tysk studie 
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publicerad sommaren 2008 avseende identiskt lika trafikupplägg för två 10 km ny-
startade linjer i en fiktiv europeisk stad. Beräkningarna innefattar ny depåanläggning 
och ny vagnpark. Index 1 har valts för alternativet med dieseldrivna dubbelledbussar. 
En kort sammanfattning av resultatet redovisas i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2  Beräkning av kostnad per platskilometer för ett fiktivt trafiksystem inklusive 
kostnaden för depåanläggning och ny vagnpark. 

Fordon Spårvagn Spårvagn Systemstyrd buss Trådbuss 

Fordonstyp Dubbelrikt-
ningsvagn 

Dubbelrikt-
ningsvagn 

Dieseldriven 
dubbelled-buss 

Dubbelled-
trådbuss 

Fordonsstorlek 30 x 2,30 m 40 x 2,65 m 24,8 x 2,55 m 24,8 x 2,55 m 

Trafikintervall 5 min 8 min 5 min 5 min 

Miljoner antal 
passagerare/år 

8,3 8,3 8,3 8,3 

Kostnad per 
platskm (kr) 

0,61 0,50 0,41 0,48 

Index 1,49 1,24 1 1,18 

 

En tung post utgörs emellertid av förarlöner. Därför gäller generellt att vid stora 
passagerarvolymer bör fordon med hög kapacitet användas. En fördel är om kapaciteten 
kan ökas genom tillkoppling av släpvagn, alternativt tillkoppling av ytterligare en 
motorvagn för multipeldrift, vilket inte kräver någon ytterligare förare.  

I driftkostnader ingår även skötsel av fordon och bana. Därmed inses att trafiksystem 
utan egentlig egen infrastruktur, således konventionell buss, uppvisar gynnsamma 
värden. All spårtrafik kräver noggrant underhåll av bananläggning, inklusive kontakt-
ledning och matarstationer. Å andra sidan är mängden rörliga delar i en elektrisk 
drivutrustning för tåg, spårvagnar och trådbussar mindre än i en förbränningsmotor-
drivet fordon. Färre rörliga delar ger mindre slitage och därmed enklare underhåll.  

Möller, Hansson och Bösch (2009) har redovisat uppgifter rörande drift och underhåll 
av spårvägsanläggningar i några svenska och utländska städer. Kostnaderna för 
respektive anläggning har beräknats per kilometer enkelspår enligt tabell 3. 

 

Tabell 3  Underhållskostnad i kr/kilometer enkelspår för några städer. 

Stad Ungefärlig underhållskostnad i kr 
per kilometer enkelspår 

Göteborg 1 000 000 

Norrköping 450 000 

Karlsruhe 100 000 

Strasbourg 100 000 

Parla 1 500 000 
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De stora skillnaderna förklaras bero på olika förutsättningar och olika sätt att kontera 
kostnaderna på. Ytterligare en förklaring som anges är att det finns en variation mellan 
de olika städerna om vad som ingår i underhållskostnaderna.  

Måhända är driftkostnaden per transporterad passagerare ett mer intressant värde. Då 
blir bilden oftast en annan än vad man först tror. De investeringstunga spårburna trafik-
slagen, som rätt använda förekommer i stråk med hög passagerarbelastning, uppvisar då 
lägre kostnad per transporterad passagerare, över vissa passagerarvolymer. Denna gräns 
varierar från fall till fall. Den påverkas också om det aktuella fallet utgörs av ett helt 
nytt system eller utbyggnad av ett befintligt system.  

Generellt tycks gälla att spårvägssystem är förhållandevis kostsamma i anläggning men 
gynnsamma i drift. Motsvarande gäller för duospårvägssystem även om styckekostna-
den per fordon är högre. Hittills har dessvärre fordonskostnaden stigit för varje ny 
vagnserie, bland annat på grund av ökande säkerhetskrav.  

Systemstyrda bussar kan i vissa fall ha en betydligt lägre anläggningskostnad, men 
knappast potential för lägre driftkostnad per passagerare. Studier indikerar att bussdrift i 
regel är dyrare per passagerare vid stora passagerarmängder.  

Spårstyrda trådbussar, optiskt styrda bussar och magnetstyrda bussar är än så länge nya 
företeelser, men det bör vara möjligt att kunna analysera åtminstone anläggningskost-
naderna. Beträffande driftkostnaderna bör rimliga antaganden kunna göras mot bak-
grund av att personalkostnaderna, som är en dominerande driftkostnadspost, torde vara 
lika höga som för traditionell busstrafik.  

Några av de spårstyrda busskonstruktionerna är i längden 25 meter, således som dubbel-
ledbussar, och har därmed sannolikt något gynnsammare personalkostnad.  

För trådbussystem är anläggningskostnaden inte försumbar och även fordonen kostar 
mer på grund av relativt små serier. Däremot är energiförbrukning väsentligt lägre än 
för förbränningsmotordrivna bussar. Trådbussar förväntas ha längre livslängd, i regel 
20 år mot 12 för dieselbussar. 

 
2.6 Finansieringsformer 

I diskussionen av hur investeringar i kollektivtrafik (och transportinfrastruktur generellt) 
kan finansieras förekommer ett stort antal mer eller mindre kreativa förslag. Hur 
kollektivtrafiken ska finansieras är en del av den institutionella inramningen för kollek-
tivtrafikens funktion. Tyvärr är debatten om finansiering av transportsystem i allmänhet 
och transportinfrastruktur i synnerhet ganska motsägelsefull. Det grundläggande 
problemet är att samhällets resurser, privata såväl som offentliga, är begränsade och att 
resurser som används för att möjliggöra produktion av transporttjänster medför en 
samhällsekonomisk kostnad i form av minskad produktion av andra tjänster och varor. 
Ingen finansieringsmodell kan lösa det underliggande problemet med knappa resurser 
med alternativ användning. Därför måste resurser som satsas på kollektivtrafiken vägas 
av mot andra möjliga användningsområden.  

Men det kan hävdas att finansieringssystemen behöver utvecklas mot en högre grad av 
effektivitet och flexibilitet. Det är angeläget att faktorer som riskhantering och risksprid-
ning ständigt förbättras. Samverkan mellan offentlig och privat sektor (s.k. OPS-lös-
ningar) är ett framtida område med stor potential. Tyvärr är det tydligt att OPS ibland i 
den allmänna debatten felaktigt ses som ett sätt att föra över vilande privata tillgångar 
till transportinvesteringar som begränsas av statliga och kommunala budgetrestriktioner 
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och bristande resurser generellt i offentlig verksamhet. Offentlig och privat samverkan 
löser inte den grundläggande prioriteringsproblematiken, vilket också gäller för kreativa 
finansieringskällor som öronmärkta arbetsgivaravgifter för transportinvesteringar enligt 
fransk modell eller olika sätt att kunna ta del av de värdeökningar i fastigheter som 
kvalitetsökningar i transportsystemet kan medföra. Komplexa finansieringsmodeller kan 
också skapa problem med transparens och demokratisk insyn. OPS-lösningar kanske i 
första hand är ett sätt att effektivisera byggprocesser och hålla ned investeringskostna-
derna vilket kan lindra transportsektorns problem med spräckta kostnadskalkyler för 
stora projekt (Arnek et al., 2007).  

Ett reellt problem som ofta uppmärksammas är den incitamentsstruktur som skapas av 
de offentliga systemen för finansiering av infrastruktur. En viktig faktor här är rela-
tionen mellan den regionala/lokala nivån och den nationella nivån och formerna för hur 
regioner och kommuner tillförs statlig finansiering. Förändringar av kraven på hur 
regioner och städer ska driva och utforma transportplaneringen har i flera länder kombi-
nerats med förändringarna av just formerna för statlig finansiering. Staten kan villkora 
sin finansiering till att regionerna följer en viss planeringsmodell som är i överensstäm-
melse med nationella transportpolitiska mål om t.ex. ökad långsiktig hållbarhet eller 
säkerhet.  

För den spårburna kollektivtrafiken finns det samverkansformer mellan trafikhuvud-
männen som används för att minimera kostnaderna för fordonsförsörjningen. I Sverige 
finns bolaget Transitio AB som ägs av trafikhuvudmän och som har till uppgift att till-
handahålla spårfordon för i första hand regional spårtrafik utförd av svenska trafik-
huvudmän. Bolaget hyr ut fordonen till trafikhuvudmän och/eller operatörer som har 
avtal med trafikhuvudmännen. Transitio, eller motsvarande företag, kan tillhandahålla 
spårvagnar för uthyrning till de trafikhuvudmän och operatörer som vill sätta fordonen i 
trafik. Uthyrningen kan avse såväl nya som begagnade fordon. Transitio svarar för 
finansiering, tungt underhåll, reservfordon, högkostnadskomponenter, försäkringar och 
all annan administration som är förknippad med fordonsägandet.  

Aktieägaren/hyrestagaren har dock långt gångna skyldigheter gentemot Transitio. 
Endast svenska trafikhuvudmän kan bli aktieägare i Transitio. Aktieägare som beställer 
hyra av fordon genom bolaget ska ställa fullgod säkerhet för Transitios åtaganden vad 
gäller de aktuella fordonen och garantera hyra under fordonens ekonomiska livslängd. 
Säkerheten ställs genom att minst en av trafikhuvudmannens ägare, landsting eller 
kommun, utfärdar en bindande utfästelse att ingå separata solidariska borgensåtaganden. 
Men i jämförelse med att själva köpa in och använda fordonen medför lösningen via 
samverkansbolaget en högre grad av flexibilitet och troligen även inbesparad admini-
stration. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns goda möjligheter att öka finansie-
ringssystemens flexibilitet och administrativa effektivitet samt i ännu högre grad än i 
dag använda systemens inbyggda incitament för att öka den transportpolitiska målupp-
fyllelsen. Men en ökad satsning på lokal och regional kollektivtrafik kan inte åstad-
kommas utan en tydlig politisk prioritering av kollektivtrafiken, med ett ökat tillflöde av 
resurser till sektorn som en följd av politiska beslut. 

 
2.6.1 Finansiering ur ett kommunalt perspektiv 

I dagsläget är därför möjligheterna att finna olika finansieringskällor för investeringar i 
spårvägssystem begränsade. Det finns ett statligt bidrag att söka via Trafikverket för 
uppförande av spåranläggningar. Bidraget har idag en oklar status och framtid. Det 
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innebär att investeringen i huvudsak måste finansieras med egna kommunala medel. 
Om kommunen äger mark som kan bli aktuell för exploatering runt den nya 
spårvägslinjen kan betydande intäkter uppstå vid markförsäljningen. En rätt utformad 
stadsutvecklingsstrategi för spårvägsutbyggnaden kan ge betydande ökningar av 
fastighetspriser utmed linjen (se t.ex. Hauss-Klau et al., 2004). 

Spårvägsutbygganden kommer också endast att kunna bli aktuell som fortsättning på en 
satsning på kollektivtrafik som i de första stegen har utgjorts av prioriterad busstrafik. 
Spårvägslinjen kommer därför undantagslöst medföra att en omfattande busstrafikering 
kan ersättas med spårvagn. Inbesparade kostnader för busstrafik är betydelsefulla i 
sammanhanget eftersom spårvägen och spårvagnarna har långa ekonomiska livslängder. 
Det finns därför konkreta kommunekonomiska kostnads- och intäktsposter som på-
verkas av spårvägsinvesteringen och som måste finnas med i det samlade besluts-
underlaget. 

Om Sverige skulle följa länder som Frankrike, Tyskland, Storbritannien m.m. skulle 
detta innebära att staten använde en del av sin nationella finansiering för transport-
infrastruktur för att stimulera omställningar av lokala och regionala transportsystem till 
en ökad grad av långsiktig hållbarhet, t.ex. genom investeringar i miljövänlig kollektiv-
trafik. Ett tillvägagångssätt skulle kunna var att ställa som villkor att städer/regioner tar 
med sina investeringsobjekt i stads-/regionövergripande transportplaner av samma 
modell som franska PDU-planer eller s.k. Sustainable Urban Transport Plans (SUTP) 
som diskuteras i EU-sammanhang. Planerna skulle kunna innehålla mål för den fram-
tida färdmedelsfördelningen i staden/regionen. Staten skulle kunna medfinansiera 
investeringsobjekten om de är infogade och motiverade i den uppställda transport-
planen.  

Det finns dock inget i dagsläget som tyder på att den statliga infrastrukturfinansieringen 
skulle förändras i den riktningen. I storstadsområdena finns det en förhoppning om att 
även spårvägsinvesteringar ska kunna rymmas inom ramen för framförhandlade 
”storstadspaket”. För de mellanstora städerna är möjligheterna förmodligen ännu mer 
begränsade, även om förändringar givetvis inte kan uteslutas. 

 
2.7 Samhälls- och regionalekonomi 

2.7.1 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 

Sedan länge används s.k. samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler i den statliga infra-
strukturplaneringen. Syftet är att med hjälp av kalkylerna kunna rangordna olika 
investeringsobjekt med utgångspunkt från den samhällsekonomiska lönsamheten. 
Rangordningen är en del av det samlade beslutsunderlaget där många andra faktorer 
också vägs in.  

Grundprincipen för samhällsekonomiska kalkyler är att alternativkostnaden för en 
investering eller ett projekt ska ställas mot de nyttoeffekter som projektet ger upphov 
till. Med alternativkostnad avses den konsumtion av varor och tjänster vi går miste om 
när vi istället använder reala resurser som arbetskraft, maskiner och mark för att genom-
föra den investering eller det projekt vi beräknar lönsamheten för. På vägsidan är beräk-
ningarna relativt lätta att förstå; kostnader för investering och drift ställs mot konse-
kvenser för restider, trafiksäkerhet och miljö. På järnvägssidan är kalkylerna mer 
komplicerade. Här ska enligt Trafikverkets riktlinjer förändringar i resursanvändningen 
för infrastrukturhållare, trafikföretag, resenärer och samhället i övrigt beräknas och 
summeringen utgör sedan det samhällsekonomiska nettoutfallet. 
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Modellen för järnväg är inte utformad med spårväg i fokus och genomförs samhällseko-
nomiska lönsamhetskalkyler i det sammanhanget kan det vara lämpligt att förenkla 
kalkylen. Huvuddelen av de komponenter som bör vara med kommer att vara delar av 
det underlag, t.ex. i projekteringsfasen, som kommunen behöver ta fram. Inom parantes 
kan sägas att samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler kan förväntas vara ganska så 
tillförlitliga för investeringar/projekt som rör lokal kollektivtrafik, eftersom skalan är 
begränsad och det är möjligt att ha kontroll över de faktorer som ska vara med. I det 
sammanhanget används dock inte kalkylerna så ofta eftersom trafikhuvudmän och 
kommuner inte bedömer kalkylerna som relevanta för det egna beslutsfattandet om hur 
resurser ska fördelas och det finns inga lagkrav eller direktiv som tvingar fram en sådan 
tillämpning. 

När kommuner söker statlig medfinansiering för investeringar i spåranläggningar måste 
dock en samhällsekonomisk kalkyl göras som en del av ansökan. Norrköpings kommun 
var därför tvungen att ta fram en samhällsekonomisk analys av utbyggnaden av spår-
vägen till Navestad/Ringdansen som bilaga till den ansökan om statsbidrag till spåran-
läggning som kommunen lämnade till dåvarande Banverket (Trivector 2004). I kalkylen 
behandlas följande komponenter: 

 Trafikeringskostnad som beskriver förändringar i driftskostnader för buss och 
spårväg 

 Biljettintäkter 

 Resenärernas restidsvinster 

 Minskningar av biltrafiken (mindre utsläpp, ökad trafiksäkerhet) 

 Inkomster från markförsäljning 

 Anläggningskostnaden (investeringen i spårsystemet m.m.) 

 Underhållskostnad (spår och gator). 

 

Kalkylen gjordes efter Banverkets riktlinjer och samtliga punkter, med undantag för 
värdering av effekter som beror på minskad biltrafik, kommer att finnas med, i kom-
muners projekteringsunderlag för eventuella spårvägsutbyggnader. I alla kommuner där 
projektering av spårväg kommer att aktualiseras är det högst troligt att noggranna 
analyser kommer att göras av vad spårvägen kan få för konsekvenser för respektive 
kommuns ekonomi, både i en snävare kommunfinansiell mening och i bredare be-
märkelse för kommunen som helhet.  

Kalkylen för Norrköpings del uppvisar ett kraftigt samhällsekonomiskt överskott. Den 
s.k. nettonuvärdeskvoten som beräknas för att kunna rangordna projekt av olika storlek, 
ligger i intervallet 3,1–3,7 vilket är högt för att vara en spårinvestering. 

Samhällsekonomiska kalkyler kan således förhållandevis enkelt sammanställas med 
hjälp av det underlagsmaterial som ändå tas fram vid planeringen av utbyggnaden. 
Samhällsekonomiska kalkyler bör inte utvidgas med ett antal svårdefinierade och/eller 
svårvärderade effekter som kanske kan motiveras som relevanta för besluten om spår-
vägsutbyggnad. En bättre väg att gå är att begränsa kalkylen till det som förhållandevis 
enkelt kan mätas och värderas och klargöra vad som finns med respektive vad som 
saknas i kalkylen. Därmed blir det enklare att förstå kalkylen och positionera den i sitt 
sammanhang och se den som en komponent av flera i ett samlat planerings- och besluts-
underlag.  
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Ett problem kan vara att prognostisera det framtida resandet med spårvägen på längre 
sikt. Det finns flera exempel, bl.a. i Paris, där resandet blev betydligt högre både vad 
gäller volym och ökningstakt än vad som först prognostiserades, med många och stora 
praktiska problem som konsekvens. Den s.k. spårfaktorn är ett begrepp som används för 
att uppmärksamma risken med att konventionella prognosmetoder för kollektivtrafik 
underskattar den spårburna trafikens förmåga att attrahera fler resenärer (Johansson och 
Svensson, 2011).  

Det har genomförts ett flertal olika interna och externa utredningar om LinkLink 
konceptet. I dessa finns ett antal förslag på detaljerade linjesträckningar där också para-
metrar i form av restid, fordonsbehov och kostnader redovisas. Det finns således inget 
förslag som redovisar ett fullt utbyggt LinkLink, vilket innebär att det inte finns 
möjlighet att redovisa, eller uppskatta, storleken på investeringskostnaden och/eller 
kostnaden för driften av LinkLink. Detta innebär i sin tur att det i dagsläget inte går att 
närmare analysera samhällsekonomiska konsekvenser av LinkLink. 

 
2.7.2 Regionalekonomiska analyser 

Städer som bygger spårväg gör det utifrån flera utgångspunkter. Att ersätta ytkrävande 
och nedsmutsande privatbilism med kapacitetsstark och miljövänligare kollektivtrafik är 
ett vanligt förekommande argument. Spårvägen kan också vara, eller bli, en viktig del 
av stadens image och varumärke som via en ökad attraktivitet lockar fler invånare, 
besökare och verksamheter till staden. Spårvägens yteffektivitet och kapacitet gör det 
möjligt att transportförsörja innerstäder och andra stadsdelar och skapa underlag för 
expansion av både boende och verksamheter. Spårvägen är tillsammans med gång och 
cykel de enda färdmedel som kan integreras i mer klassiskt utformade urbana miljöer 
utan konflikter och problem. Spårväg kan föras fram över bilfria torg och på bilfria 
gator utan att det uppfattas som störande, vilket inte är möjligt med busstrafik. 
(Johansson och Svensson, 2011) 

Sammantaget ger därför rätt utformade investeringar i spårväg positiva konsekvenser 
för stadens attraktions- och funktionsförmåga och i förlängningen även på stadens 
ekonomiska styrka (se t.ex. Johansson och Svensson, 2011 och Hass-Klau et al., 2004). 
Spårväg och kollektivtrafik är kapacitetsstarka och hållbara transportsystem som kan 
hantera transportförsörjningen i växande städer där täthet, funktionsblandning och 
urbana kvaliteter prioriteras högt. Det är därför som många politiker runt om i Europa 
och i världen i övrigt i dag beslutar sig för att satsa på moderna spårvägssystem 
(Johansson och Svensson, 2011). Frågan är om det finns metoder för att försöka upp-
skatta de tillväxteffekter som i bred mening kan återföras till spårvägsinvesteringen?  

Det finns vissa möjligheter att tillämpa regionalekonomiska utvecklingsmodeller vid 
analyser av investeringar i kollektivtrafik och i transportinfrastruktur och transport-
system i övrigt. Analysmodellerna baseras på estimerade samband mellan tillgänglighet 
mellan olika noder (städer, tätorter, stadsdelar, bostadsområden) mätt som restider och 
ekonomin i övrigt. En förbättrad tillgänglighet medför att både utbudet och efterfrågan 
på arbetskraft ökar. En ökad fysisk tillgänglighet i det geografiska rummet medför att 
avsättningsmarknader växer. Detta påverkar framförallt produktionen av tjänster 
positivt eftersom tjänster inte kan lagras och transporteras som varor utan förutsätter en 
närmare direkt kontakt mellan producent och konsument.  

Regionalekonomiska utvecklingsmodeller möjliggör beräkningar av sysselsättnings-
effekter i städer som kan relateras till investeringar i kollektivtrafik. Modellernas logik 
är att förbättringar i transportsystemet ökar tillgängligheten vilket i sin tur ökar syssel-
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sättningen inom staden och regionen. De s.k. funktionella sambanden som bestäms av 
olika marknaders rumsliga utbredning, förstärks genom en större och mer integrerad 
lokal och regional ekonomi. De sysselsättningseffekter som räknas fram antas ha 
realiserats inom en tioårsperiod efter det att den analyserade investeringen är färdig-
ställd och trafiksystemet har satts i drift (se t.ex. Klaesson, 2001 och Svensson, 2008). 

Modellerna behöver emellertid testas och kalibreras mot fler tillämpningar och investe-
ringsobjekt i städer för att bli bättre och mer precisa. Av stor vikt är att analyserna också 
omfattar potentialen i en mer kollektivtrafikinriktad lokal och regional planering, se 
även avsnitt 3.2. Investeringar i spårväg förutsätter att stads- och trafikplaneringen för-
ändras i en riktning som möjliggör en expansion av kollektivtrafikens marknadsandel 
och som tillvaratar spårvägens potential för lokal och regional utveckling. Tyvärr saknas 
det idag enkla planeringsverktyg som kommuner kan använda för att bedöma konse-
kvenserna av en sådan planeringsinriktning. En brist som förhoppningsvis kan rättas till 
av framtida forskningsinsatser. 
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3 Vägen till spårväg – en processmodell 

I den avslutande delen av rapporten som nu följer kommer vi att översiktligt beskriva en 
processmodell för hur kommunen kan arbeta vidare med utvecklingen av kollektiv-
trafiken där en framtida introduktion av spårväg i det lokala systemet är ett alternativ. 
Det är vår bedömning att det finns tillräckligt med beskrivningar av olika moderna 
spårvägssystem och systemens egenskaper, men att det saknas beskrivningar av och 
stöd för reella implementeringar av systemen. Den FoU inom spårvägsområdet som nu 
behövs bör vara inriktad på hur kommunerna faktiskt kan gå tillväga för att föra 
diskussionen om och planeringen av spårväg framåt i den egna staden.  

Vårt bidrag här är att översiktligt beskriva en process som också kan fungera som en 
checklista för kommunen. Vi baserar processmodellen på de forskningsresultat om 
moderna spårvägssystem som har tagits fram i Sverige och internationellt under den 
senaste tioårsperioden och på intervjuer med tjänstemän och politiker i svenska städer 
och regioner där planering för utbyggnad av befintlig eller ny spårväg pågår. 

Vägledande för processmodellen är vår bedömning av hur implementering av spårväg 
kan göras utifrån de förutsättningar som gäller för svenska städer i allmänhet och en 
stad av Linköpings storlek i synnerhet.  

Det är vår uppfattning att det numera efter en tioårsperiod av forskning om moderna 
spårvägssystem finns tillräckligt med kunskap om spårväg i allmänhet och gott om 
exempel på ”best-practice” sammanställningar. Vilka faktorer som i generella termer är 
avgörande för hur bra olika spårvägsutbyggnader kommer att fungera är kända och den 
processmodell vi beskriver är baserad på den kunskapen. Men det är också vår uppfatt-
ning att varje enskild stad måste påbörja den processmodell som vi beskriver här för att 
komma i verklig närkontakt med de förutsättningar och den utformning som gäller för 
spårvägsutbyggnad i den egna staden. 

 
3.1 Steg 1: Planeringsorganisationen i kommunen 

Moderna spårvägssystem och annan mer högkvalitativ kollektivtrafik kan vara ett 
utvecklingsverktyg med stor potential för en stad. Det är dock en helt annan sak att 
planera för ett modernt spårvägssystem än att planera för ett bussnät med en marknads-
andel i stadstrafiken på 10–15 procent. Även i befintliga spårvägsstäder förutsätter 
utbyggnader av spårvägsnäten en helt annan planeringsorganisation än den som krävs 
för att hålla ett befintligt system i drift.  

Att investera i ny spårväg är ett stort beslut som medför att kollektivtrafiken måste 
prioriteras i hög omfattning och att andra delar och komponenter i den kommunala 
planeringen måste utformas med kollektivtrafiken som utgångspunkt. Det finns inga 
exempel på städer som bygger spårväg för att sedan låta spårvagnarna stå stilla i bilköer 
utan spårvagnarna ges så hög prioritet som möjligt, vilket medför att ytorna i stadens 
gatunät måste fördelas om. Det är en förutsättning för att dels bygga upp kollektiv-
trafikens marknad genom ett högt resande, dels för att kunna tillvarata de möjligheter 
till utveckling av staden som kollektivtrafiken och spårvägen möjliggör. Det definierade 
spårvägsnätet bör ses som stadens grundstruktur och staden i övrigt bör sedan utform-
as/designas med kollektivtrafiken som bas, att bygga staden runt kollektivtrafiknätet, se 
även nästa avsnitt.  

Detta medför i sin tur att det måste skapas en planeringsorganisation som är kapabel att 
kunna arbeta fram ett sådant integrerat angreppsätt i den kommunala planeringen, en 
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integrerad planeringsorganisation för integrerad planering. Investeringar i spårväg är i 
första hand ett stadsutvecklingsprojekt.  

Vilka delar i den kommunala planeringsorganisationen är det då som i första hand måste 
integreras för att den kollektivtrafikinriktade planeringen ska kunna ta form? Uttryckt i 
traditionella termer bör stads-, trafik- och kollektivtrafikplanering bedrivas i ett integre-
rat sammanhang. Det låter enkelt och självklart att konstatera men är i praktiken en lång 
resa för de flesta städer/kommuner att genomföra. Kraven på integrerad planering för att 
åstadkomma mer hållbara transportsystem har rests länge, men färdmedelsandelarna i så 
gott som alla svenska städer har inte utvecklats i en sådan riktning, snarare tvärtom med 
fallande marknadsandelar för kollektivtrafik och ökande andelar för biltrafiken. Den 
planeringsorganisation som medverkat till ett sådant utfall är inte utformad för att 
hantera införandet av spårvägssystem. 

Traditionellt är planeringen indelad i en ingenjörsmässig, teknisk, trafikplanering och en 
arkitektonisk, humanistisk, stadsplanering med olika perspektiv och kunskaps- och 
utbildningstraditioner. Att föra samman dessa delar i en fungerande helhet är en stor 
utmaning som få svenska städer kan sägas ha lyckats med fullt ut, men är en förutsätt-
ning för att kunna driva spårvägsutbyggnader som framgångsrika stadsutvecklings-
projekt. En ”chock-terapi” som många starka borgmästare i franska städer har tillämpat 
är djärva politiska beslut om spårvägsutbyggnad som sedan mer eller mindre har tvingat 
fram en ändamålsenligt lokal planeringsorganisation. Att rekommendera en sådan 
strategi för medelstora svenska städer som dessutom inte kan luta sig mot statlig hel- 
eller delfinansiering förefaller dock vara för riskfyllt.  

En ytterligare komplikation i det svenska sammanhanget är att kollektivtrafiken inte är 
integrerad som delområde i den kommunala planeringsorganisationen på samma nivå 
och med samma omfattning som stads- och trafikplaneringen. Kompetens och kunnande 
om kollektivtrafikens förutsättningar och utformning har samlats hos trafikhuvud-
männen och delvis försvunnit från den kommunala organisationen. Kollektivtrafikfrågor 
i en genomsnittlig kommun i Sverige domineras av färdtjänst och skolskjutsar, vilka är 
viktiga områden, men strategiskt utvecklingsarbete med fokus på kollektivtrafik som 
utvecklingsverktyg saknas ofta. Den andra sidan av samma mynt är att den politiska 
styrningen av kollektivtrafiken, och det politiska ansvarstagandet, har försvagats som en 
konsekvens av rådande organisation och ansvarsroller. 

Planeringsorganisationen för kollektivtrafik inom kommunen bör därför bestå av 
samlad, integrerad, kompetens om trafikplanering, stadsplanering och kollektivtrafik-
frågor, med ett betydande strategiskt innehåll och uppkopplad mot en politisk styrelse, 
eller nämnd, med ett samlat ansvar för stadens utveckling i sin helhet. 

 
3.2 Steg 2: Kollektivtrafik som stadsutvecklingsprojekt – underlag 

för projektering av spårväg 

Om en ändamålsenlig kommunal planeringsorganisation är på plats gäller det att 
bestämma innehållet i den stadsutvecklingsstrategi som ska baseras på prioriterad 
kollektivtrafik och i förlängningen spårväg. Syftet är att vidga perspektivet och 
komplettera de systeminterna tekniska egenskaperna med de systemexterna faktorer 
som har en avgörande betydelse för kollektivtrafikens funktionsförmåga. Diskussionen i 
det här avsnittet är därför i huvudsak normativ och fokuserar på de faktorer som kan 
påverka kollektivtrafikens funktion i positiv riktning. Den normativa frågeställning som 
avsnittet i första hand är baserad på kan formuleras på följande sätt: om kommunen har 
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beslutat sig för att investera i och bygga upp ett urbant kollektivtrafiksystem av en viss 
utformning, hur ska kommunen planera för att systemet ska kunna fungera effektivt? 

Kunskapsläget inom området är förhållandevis entydigt och har i sina mest grundlägg-
ande former funnits med länge. Före bilismen var kollektivtrafiken en central kompo-
nent i lokala och regionala transportsystem. Under slutet av 1800-talet och under den 
första halvan av 1900-talet planerades städer och regioner för en kapacitetsstark kollek-
tivtrafik. När efterkrigstidens tillväxtfas satte fart var det självklart för många planerare 
och politiker att städernas utveckling skulle baseras på utbyggda kollektivtrafiksystem. 
Det var det enda transportsystem som fanns tillhands för att kunna klara av transportför-
sörjningen. Exempel på en sådan planering är Sven Markelius´ Det framtida Stockholm 
från 1945 som bygger på s.k. stjärnstadsprinciper som var programförklaringen inför 
den kommande generalplanen och Köpenhamns fingerplan från 1947 som bygger på 
s.k. bandstadsprinciper (Svensson, 1998). 

Principen var tät exploatering längs med nya kollektivtrafiklinjer, antingen i mer 
cirkulära grannskap runt stationer och hållplatser eller i mer utsträckta korridorer längs 
linjerna. I Stockholm skulle de nya stadsdelarna växa upp som pärlor på ett halsband 
med tunnelbana och pendeltåg som strålade in till Stockholms city. Grannskapen skulle 
kännetecknas av en tät exploatering där man skulle kunna nå de flesta målpunkterna 
med hjälp av gång eller cykel. Många servicefunktioner lokaliserades i stadsdelscentra 
som dessutom fanns vid tunnelbane- eller pendeltågsstationens absoluta närhet. Bilis-
mens snabba genombrott på 1950-talet och framåt förändrade emellertid förutsätt-
ningarna för transportplaneringen radikalt och gav upphov till helt andra planerings-
modeller. En sådan effekt var att det övergripande systemperspektiv som är en förutsätt-
ning för att kunna planera för ett effektivt kollektivtrafiksystem till stora delar övergavs 
för ett mer avgränsat, decentraliserat och områdesbaserat perspektiv. De förutsättningar 
som den lokala och regionala transportplaneringen och transportpolitiken ger för 
transportsystemens funktionssätt har sedan dess spelat en mer undanskymd roll. 

 
3.2.1 Kollektivtrafikstaden 

Hur ska en kollektivtrafikanpassad stad vara designad? Principerna för en integrerad 
transport- och markanvändningsplanering med kollektivtrafiken som bas är förhållande-
vis enkla (Calthorpe, 1993; Calthorpe & Fulton, 2001). Planeringen utgår från två 
element: centra som utgör start- och målpunkter för resande och korridorer som binder 
ihop centra till en sammanhängande struktur. Centra kan definieras på olika nivåer, från 
bostadsområdet/kvarteret till hela staden/tätorten. Inom sammanhängande centra byggs 
radiella nät upp som matar in till nästa nivå i transportsystemet. En resenär går till sin 
busshållplats, åker buss till ett stadsdelcentra, byter till spårvagn och åker till stadens 
resecentrum för byten till pendeltåg och reser till grannstadens resecentrum osv. Kollek-
tivtrafiksystemet ska vara integrerat mellan olika nivåer som svarar för olika delar av 
sammanhängande resekedjor. En effektiv linjedragning baseras på radiella förbindelser 
till respektive nivås hållplats, station, resecentrum etc., med konsekvens och tydlighet. 

Markanvändningsmönstret, bostads- och verksamhetsområden, tätorter och städer, bör 
om det kollektiva transportsystemet ska fungera effektivt domineras av förhållandevis 
tät exploatering runt noderna i systemet. För att motverka alltför stora obalanser och ett 
jämnare kapacitetsutnyttjande bör blandning mellan olika funktioner som arbetsplatser, 
bostäder, nöjen, service etc. eftersträvas. Syftet med funktionsblandningen är att bryta 
mot de funktionalistiska planeringsprinciperna med zonerade områden destinerade för 
specifika användningsområden. Zonering ger problem med stora variationer i kapaci-
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tetsutnyttjandet, framförallt genom arbetspendling mellan bostadsområden och arbets-
områden i snäva tidsfönster. 

Glesare exploatering i de områden som ligger mellan hållplatser och stationer i pärl-
banden eller fingrarna medför att kollektivtrafikens förmåga att tillmötesgå de upp-
komna behoven av resor minskar. Flödena blir tunnare och mer decentraliserade och 
därmed mer bilanpassade, förutsatt att biltransportsystemets infrastruktur med ett fin-
maskigt vägnät finns på plats (Breheny, 1992 och 1995). 

Den kollektivtrafikanpassade staden får i det här perspektivet en tydlig konkret fysisk 
dimension. Därför används begreppet design eftersom den fysiska utformningen blir så 
betydelsefull, från utformningen av bostadsområden och kvarter till hur hela regionen 
ska utformas. Vad som också är viktigt att framhålla är att planeringsmodellen inte ska 
tolkas som enbart förbehållen nyexploateringar. Omläggningar av befintliga kollektiv-
trafiksystem bör följa dessa riktlinjer som i sin tur bör vara styrande för framtida för-
ändringar som lokaliseringar av verksamheter och förtätningsprojekt (Frey, 1999). Det 
finns en omfattande litteratur som dels beskriver designen, dels utvärderar de faktiska 
konsekvenser som uppstår när planeringsprinciperna tillämpas. (Transit Oriented 
Development, 2002; Dunphy, 2004). 

I praktiken kommer planeringen av kollektivtrafiknätet och kollektivtrafikens integra-
tion med staden i övrigt följa en kombination av bandstadsprinciper och tätare 
koncentration runt större noder som bytespunkter och stationer, t.ex. vid stadsdelcentra. 
Kollektivtrafiknätet byggs till stora delar upp i redan befintlig bebyggelse och till-
kommande förändringar som nya bostads- och verksamhetsfastigheter lokaliseras i 
integration med kollektivtrafiken. 

 
3.2.2 Kollektivtrafik som utvecklingsverktyg 

Principerna för den fysiska utformningen av kollektivtrafiken och hur tätorter, städer 
och regionen kan formas med kollektivtrafiken som bas är förhållandevis enkla att be-
skriva. Men vad kunskapsläget också visar är att det fysiska systemet är svårt att rea-
lisera om en ändamålsenlig institutionell inramning saknas (se t.ex. Bratzel, 1999 och 
Paulley and Pedler, 2000). Frågan är då vad som avses med begreppet ”ändamålsenlig 
institutionell inramning”. Den diskussionen kan föras långt men syftet med föreliggande 
avsnitt är att med litteraturen som bas ge en översikt av vad som kan avses med institu-
tionell inramning runt kollektivtrafiken som fysiskt system. 

Huvuddragen i diskussionen är att kollektivtrafiken som system måsta vara väl integre-
rat i ett politiskt och planeringsmässigt, eller socialt, sammanhang (Cervero, 1998; 
Svensson och Nilsson, 2004). En central slutsats här är att snäva teknik- och transport-
fokuserade ansatser för att öka kollektivtrafikens marknadsandelar riskerar att miss-
lyckas, eller fungera sämre än vad som är möjligt, om inte politik, planering och organi-
sation, dvs. den institutionella inramningen, främjar kollektivtrafikens funktionsför-
måga. 

Transportsystemet ska integreras med markanvändningen i övrigt. Den lokala exploa-
teringsplaneringen och utbyggnaden av staden bör följa de mönster som ges av ”the 
regional city” och motsvarande planeringsprinciper. Planering med fokus på tät och 
blandad exploatering vid noder i det kollektiva transportsystemet eller i korridorer längs 
med kollektivtrafiklinjer enligt fingerstadens planeringsprinciper. Alla nivåer i plane-
ringsmodellen ska vara konsistenta i den meningen att region-, översikts-, stads- och 
detaljplanenivå ska inriktas på att förstärka kollektivtrafikens funktion och realisera 
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synergieffekter mellan transportsystemet och andra samhällsområden som bostads-
marknad, arbetsmarknad, kultur och nöje, utbildning, fritid etc. Åtgärder på olika nivåer 
ska samverka i kombinationer för bästa möjliga effekt. Bilismen har påverkat hela sam-
hällsstrukturen och är inte bara en fråga om val av dominerande färdmedel i transport-
systemet. På motsvarande sätt måste samhällsplaneringen ställas om på alla nivåer för 
att kollektivtrafik, gång och cykel ska kunna utgöra transportsystemets bas, vilket ställer 
stora krav på en förändrad planering (HiTrans, 2005). 

Figur 5  Integrerad planering på lokal nivå enligt bandstadsprincip, ny spårvägslinje i 
stadsdelen Ljura i Norrköping (bild: Jan Borek, Design Ateljé Borek). 

 

Denna idealiserade bild av hur planering för kollektivtrafik kan bedrivas har få mot-
svarigheter i praktiken. Bilens dominerande andel av resandet och ett halvt sekel av 
planering och politik för bilsamhället har styrt utvecklingen i en annan riktning. Trots 
den faktiska utvecklingen ger ändå planeringsmodellen som beskrivs ovan en bild av 
den omorientering som ett mer kraftfullt användande av kollektivtrafiken som lokalt och 
regionalt utvecklingsverktyg förutsätter. Det finns också många exempel på verkliga 
investeringar i kollektivtrafik som görs inom ramen för en förnyad planeringsmodell där 
det framförallt är hållbarhetsperspektivet som har fått ett större genomslag i jämförelse 
med tidigare prioriteringar (se t.ex. Hass-Klau and Crampton, 2002 och Hedström, 
2004).  

Men investeringar i kollektivtrafik görs också med ambitionen att stimulera den ekono-
miska utvecklingen. Med spårburen kollektivtrafik kan attraktiva boendemiljöer skapas 
med goda kopplingar till transportsystemet. Kollektivtrafiken i allmänhet, och den 
spårburna i synnerhet, har en mycket högre kapacitet än biltransportsystemet på en 
given yta. För att utveckla och utnyttja en stads fördelar med korta avstånd, speciali-
serad tjänsteproduktion, kultur, nöje etc. krävs ett kapacitetsstarkt och hållbart 
transportsystem som inte är ytkrävande (se t.ex. Duany et al., 2000). Lokala transport-
system kan sedan länkas samman till regionalt integrerade system. Kollektivtrafiken 
öppnar upp nya möjligheter för lokalt och regionalt resande även för grupper som av 
olika skäl inte utnyttjar biltransportsystemets alla möjligheter. Till skillnad mot bil-
trafiken har inte kollektivtrafiken nått samma mognads- och mättnadsgrad vilket ger 
större utvecklingseffekter på marginalen av investeringar i kollektivtrafik än i biltrafik. 
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Kollektivtrafiken kan, som ett exempel, användas för att skapa ett regionalt samman-
hängande utbud av högskole- och annan utbildning och regionalt utbyte av fritids-, 
nöjes- och servicetjänster (OECD, 2002 och 2005). I Östgötaregionen kan en fortsatt 
integrering av Linköping och Norrköping baserad på snabba och frekventa kollektiv-
trafikförbindelser förväntas ge stora positiva effekter på den regionala ekonomin. 

 
3.2.3 En planeringsmodell för spårvägsstaden Linköping 

Av diskussionen ovan följer att spårväg och kollektivtrafik måste hanteras som en 
genomgående prioriterad komponent i den lokala planeringen från översiktsplaner, 
trafikstrategier, detaljplaner, genomförande- och åtgärdsplanering till projektering och 
byggande. I det här avseendet har Linköping kommit förhållandevis långt i och med 
antagandet av den nya översiktsplanen och trafikstrategin under senvåren 2010. I över-
siktsplanen finns målsättningar för den framtida färdmedelsfördelningen i Linköpings 
stad som inte kan realiseras utan stora satsningar på den lokala kollektivtrafiken och 
restriktiva åtgärder riktade mot biltrafik och bilparkering. 

Den förändring som kommunen måste arbeta för är att inte låta trafikplaneringen, med 
kollektivtrafiksatsningar och andra åtgärder som följer av den antagna trafikstrategin, 
utgöra en separat del av översiktsplanen och planeringen generellt. I den nya över-
siktsplanen behandlas trafik- och transportplaneringen ”horisontellt” dvs. på samma 
nivå och i sekvens med delar av planeringen. Av diskussionen ovan följer att översikts-
planeringen istället måste bli mer ”vertikal” med en tydlig grund eller bas där planför-
slagen byggs på som komponenter eller byggstenar som är tydligt förankrade i och 
integrerade med basen.  

För att investeringar i spårväg ska kunna motiveras måste trafikplaneringen, med det 
framtida spårvägsnätet, utgöra basen och grunden för planeringen. Detta förutsätter i sin 
tur att kommunen tidigt bestämmer med så stor precision som möjligt hur det framtida 
spårvägsnätet ska se ut. Det första steget är sedan att trafikera LinkLink-nätet med 
prioriterad busstrafik och sedan konsekvent arbeta för en framtida sekventiell konverte-
ring av nätet till spårvägstrafik. 

Genom en sådan planeringsstrategi kan alla planfrågor som aktualiseras i staden rela-
teras till kollektivtrafiknätet och en bedömning kan göras om förslagen innebär att 
kollektivtrafiken stärks, och om förslagen kan stärkas av kollektivtrafiken, eller i vilken 
grad som förslagen är i konflikt med målsättningarna för kollektivtrafiken och dess 
potential som utvecklingsverktyg. Skulle alltför många planförslag av den sistnämnda 
typen aktualiseras och realiseras kan inte målsättningen om spårvägstrafik motiveras. 
Om huvuddelen av planförslagen är av den förstnämnda typen har kommunen lyckats 
med att ställa om planeringen i den riktning som beskrivs i avsnitten ovan i detta avsnitt 
(3.2) och spårväg kan bli ett alternativ för den växande staden Linköping. En ”vertikal” 
planeringsmodell medför därför att de målkonflikter som kan ligga inbäddade i den 
”sekventiella” planeringsmodellen tydliggörs vilket i sin tur ställer högre krav på 
prioriteringar och tydliga politiska ställningstaganden. 

 
3.3 Steg 3: Projektorganisation för spårvägsutbyggnad 

Innan ett faktiskt beslut kan tas om spårvägsutbyggnad för LinkLink måste ett antal 
inledande steg beaktas. Ett beslut måste tas om ett fortsatt arbete med LinkLink. Som en 
följd av detta tillsätts en projektgrupp med tydliga mål att arbete efter, tillräckliga 
ekonomiska och personella resurser. I denna första fas måste LinkLink beaktas ur ett 
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helhetsperspektiv/systemperspektiv men där trafikeringen i första hand kommer att 
utgöras av busstrafik. I det trafiksystem/linjenät som ligger till grund för LinkLink 
måste prioriteringar göras för den tänkta busstrafiken. För eventuella alternativa förslag 
som kommer fram måste systemperspektivet finnas med hela tiden. Risken finns annars 
att man bygger in sig i lösningar som i ett senare skede kan vara svåra och kostsamma 
att bygga bort. Risken finns även för att de lösningar som väljs inte kommer att 
gynna/optimera den fortsatta utbyggnaden av LinkLink. Det tänkta linjenätet för 
LinkLink måste redan från början projekteras med avseende på en framtida konverte-
ring till spårvägstrafik. Ett framtida beslut om konvertering till spårvägstrafik måste 
analyseras med avseende på kapaciteten hos de olika busslinjerna som inledningsvis 
trafikerar LinkLink. 

Det huvudsakliga syftet med projektorganisationen är att se till att de tankar och idéer 
som är planerade att genomföras verkligen blir genomförda. Uppgiften är även att 
hantera de situationer som uppkommer och som ligger utanför tidigare uppdragna 
riktlinjer. De mål som projektgruppen skall arbeta mot måste vara tydligt definierade 
eftersom arbetsmotivationen är starkt kopplad till hur tydligt målet är beskrivet.  

Inom projektgruppen måste det finnas en erfaren projektledare, vars uppgift är att bl.a. 
bygga upp en relevant projektledningsorganisation. Projektledaren skall även kommu-
nicera projektet gentemot beställarens styrgrupp med avseende på frågor som exempel-
vis budget och tidplan. Projektledaren utses av beställaren och kan, om erfarenhet finns, 
rekryteras internt inom den egna organisationen, alternativt upphandlas en extern 
konsult på marknaden. För komplexa projekt som exempelvis spårvägsprojekt är det 
vanligt att extern projektledare anlitas. Entreprenörer och projekteringskonsulter är 
parter enligt entreprenadavtal respektive konsultavtal och skall inte ingå i beställarens 
projektorganisation.  

Projektgruppen skall bestå av representanter för de verksamheter som berörs av spår-
vägssystemet. Kompetens och kunskap inom trafikteknik, samhällsplanering, 
inköp/upphandling, informationsspridning och spårvägsteknik måste finnas inom 
gruppen. Man skall dock vara försiktig med att bygga upp alltför ”tung fast” 
projektorganisation. Erfarenheten visar att en kärna på ca 5–8 personer kan vara en 
lämplig storlek på en projektgrupp för denna typ av projekt för att hantera viktiga och 
fortlöpande uppgifter inom projektet. Arbetsinsatsen för personerna i projektgruppen 
kan variera beroende uppgifternas karaktär och var i tiden projektet befinner sig. I 
inledningsfasen krävs ofta ett större engagemang från projektgruppens medlemmar. Det 
är en fördel om så många som möjligt i projektgruppen har tidigare erfarenhet av 
komplexa projektarbeten för att underlätta kommunikationen inom gruppen. 

En del i projektorganisationens arbete är att informera allmänheten om konsekvenserna 
av spårvägsprojektet, dels innan byggnationen startar, dels under själva byggtiden och 
här är det viktigt med en proaktiv informationsstrategi. Information i de tidiga skedena 
sker via de formella tillståndsprocesserna, detaljplaner och i vissa fall järnvägsplan, 
genom officiella samrådsmöten. När väl bygget har startat är det ett löpande arbete att 
informera närboende, fastighetsägare, näringsidkare, trafikanter och övrig allmänhet 
som rör sig i det aktuella området. Denna typ av information kan spridas via broschyrer, 
projektets hemsida, vecko- eller månadsblad, torgmöten, etc. Kontinuiteten i informa-
tionsaktiviteterna kan variera beroende på hur snabbt saker förändrar sig.  

En annan uppgift som beställarorganisationen har är att upphandla relevanta resurser 
med avseende på byggledning och besiktning/kontroll av de arbeten som genomförs. 
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3.4 Steg 4: Projekteringsfasen 

Syftet med projekteringsfasen är att ta fram underlag för hur den slutgiltiga spåran-
läggningen skall utformas. Det konkreta projekteringsarbetet kan antingen genomföras 
av en av beställaren upphandlad projekteringskonsult alternativt av den entreprenör som 
upphandlats för att genomföra byggandet av spåranläggningen. Vilket alternativ som 
väljs påverkas av faktorer som exempelvis kompetensen inom den egna beställarorgani-
sationen, anläggningens komplexitet, tidsperspektivet, konkurrenssituationen på 
marknaden, etc. Utifrån hur spårvägsmarknaden ser ut i Sverige, fåtal spårvägsanlägg-
ningar och olika utbyggnadstakt, kan man konstatera att båda ovan beskrivna 
projekteringsalternativ förekommer.  

En viktig förutsättning i projekteringsfasen är helhetsperspektivet och förståelsen för 
hur spårvägstrafiken konkret skall integreras i stadsmiljön och med den övriga trafiken i 
staden. Detta helhetsperspektiv måste finnas inom beställarorganisationens projektgrupp 
och beaktas under hela projekteringsfasen.  

Med helhetsperspektivet som utgångspunkt definieras beställarens krav- och ambitions-
nivå på det framtida spårvägssystemet i form av bl.a. linjenätets faktiska dragning, 
placering av nödvändiga fordonsdepåer, hållplatslägen och design, etc. Grunden för 
linjenätet kommer i sin tur att ha påverkan på bl.a. markanspråk, trafikmiljön, buller och 
vibrationer. Inledningsvis är det beställarens projektorganisation som har ansvar att 
analysera denna typ av effekter.  

En faktor som måste beaktas i detta skede är hur spårvägssystemets linjedragning 
kommer att påverka eventuella ledningar (vatten/avlopp, el, tele). Kommunikation och 
samråd med berörda ledningsägare blir ett viktigt moment för att fastställa ansvar, roller 
och kostnader eller samordningsvinster för eventuella justeringar i samband med 
byggandet av spårvägsanläggningen.  

Underlaget som ovanstående ”förprojektering” resulterar i utgör i sin tur underlag för 
officiella samrådsmöten, grov kostnadsuppskattning samt underlag för upphandling av 
projekteringskonsult för att göra den slutgiltiga projekteringen. I den slutliga projekte-
ringsfasen utformas lämpliga tekniska konstruktionslösningar utifrån beställarens krav 
och aktuella förutsättningar men också enligt gällande normer och regelverk. 

 
3.5 Steg 5: Byggfasen 

3.5.1 Allmänt om upphandlingsmodeller/entreprenadformer 

Det finns flera olika typer av entreprenader och vilken entreprenadform som kan vara 
lämplig måste avgöras från fall till fall. Faktorer som kan påverka valet är bl.a. anlägg-
ningens komplexitet, beställarens kompetens och erfarenhet, tidsperspektivet samt 
ekonomi/finansiering. En entreprenad som är bra i ena fallet behöver inte vara den bästa 
i andra situationer. Valet av entreprenadform är även kopplat till i vilken utsträckning 
beställare vill vara med och utforma och påverka i detalj.  

Valet av entreprenadform i förhållande till det aktuella projektets karaktär är av 
betydelse för utfallet av byggprojektet. En annan viktig faktor är projektledningens 
kompetens och erfarenhet för att komplexa projekt som spårvägsanläggningar.  

Mycket delad entreprenad innebär att hela projektet delas upp i mindre entreprenader 
där byggherren har avtal med såväl projektörerna som de enskilda entreprenörerna. 
Denna entreprenadform kräver stor kompetens och erfarenhet hos beställaren eftersom 
all samordning sköts av beställaren. Genom att låta så många entreprenörer som möjligt 
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inom respektive fack (markarbeten, spår, signal, elkraft och växelstyrning) lämna anbud 
finns goda möjligheter att få det bästa anbudet för respektive delentreprenad. Beställa-
rens ”vinst” kan dock ätas upp av kostnaderna för administration och samordning. En 
fördel med mycket delad entreprenad är att projekteringen kan ske successivt vilket ger 
en snabb byggstart eftersom handlingarna för alla delentreprenader inte behöver vara 
klara innan de grundläggande markarbetena startar. 

Figur 6  Principiell organisationsstruktur för en mycket delad entreprenad. 

 

Eftersom beställaren ansvarar för projekteringen ansvarar han även för felaktigheter 
som kan orsaka merkostnader för entreprenören. Beställaren kan dock ställa projektören 
till ansvar för eventuella felaktigheter och de merkostnader som uppkommer i projektet. 
Vidare gäller att förseningar eller felaktigheter som en entreprenör orsakar kan övriga 
entreprenörer ställa krav gentemot beställaren. Det finns således stor risk att problem 
och ökade merkostnader uppstår i en mycket delad entreprenad på grund av otydligheter 
mellan involverade parter.  

Delad entreprenad är en variant på den mycket delade entreprenaden. Även i den 
delade entreprenaden har beställaren ansvar för projekteringen och upprättade avtal 
gentemot de olika entreprenörerna. En entreprenör utses som huvudentreprenör, oftast 
markentreprenören, som även ansvarar för samordningen mellan övriga entreprenörer. 
Huvudentreprenören har även ansvaret för vissa allmänna hjälpmedel, t.ex. ställningar, 
bodar och andra arbetsplatsanordningar. Eftersom alla handlingar för de olika entrepre-
naderna måste vara klara innan byggstart, kan inte byggstart ske lika snabbt som vid 
mycket delad entreprenad. Å andra sidan är beställarens samordningsansvar lindrigare 
och entreprenadgränserna tydligare definierade vilket innebär att ansvaret för utförandet 
är lättare att härleda till en viss entreprenör.  

Generalentreprenad innebär att byggherren har avtal med bara en part, vilket i detta fall 
är generalentreprenören. Beställaren ansvarar för projekteringen gentemot entrepre-
nörerna. Beställarens projekteringsunderlag utgör i sin tur förfrågningsunderlaget för 
upphandlingen av generalentreprenör. Övriga sidoentreprenörer kommer att bli under-
entreprenörer till generalentreprenören. Vissa enstaka sidoentreprenader som ligger 
”utanför” generalentreprenörens ansvarsområde kan förekomma, exempelvis bro-
entreprenad. För samordningen mellan inblandade entreprenörer ansvarar general-
entreprenören som också ansvarar för alla allmänna hjälpmedel som t.ex. ställningar, 
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bodar och andra arbetsplatsanordningar. Ansvars- och rollfördelningen i en general-
entreprenad kan illustreras med hjälp av figur 7. 

 
Figur 7  Principiell organisationsstruktur för generalentreprenad. 

 

I en traditionell upphandling av generalentreprenad är det vanligt att presumtiva 
generalentreprenörer grundar sina anbud på ett begränsat antal offerter från blivande 
underentreprenörer. Den utvalda generalentreprenören har sedan möjlighet att gå ut med 
offerter till fler tänkbara underentreprenörer för att pressa priserna ytterligare. Den 
eventuella vinst som kan uppstå genom detta förfaringssätt kommer dock inte beställa-
ren att få någon del av. När det gäller komplexa anläggningar som exempelvis spårvägs-
system finns en begränsad möjlighet för generalentreprenören att gå ut med ytterligare 
offerter. Anledningen är att det finns ett mycket begränsat antal entreprenörer som har 
kompetens inom de områden som krävs för att utforma en spårvägsanläggning.  

Vid en generalentreprenad blir byggherrens administrationskostnader mindre än vad 
som är fallet vid delad entreprenad eftersom han slipper ansvaret för samordningen.  

I en samordnad generalentreprenad kombineras generalentreprenadens och den delade 
entreprenadens fördelar. Beställaren tar in anbud på liknande sätt som för en delad 
entreprenad, dvs. beställaren träffar avtal med de olika delentreprenörerna. I samband 
med upphandlingen skall det tydligt framgå att entreprenaden kommer att utformas som 
en samordnad generalentreprenad. Vanligt är att generalentreprenören upphandlas först 
och att övriga entreprenörer sedan handlas upp i samråd med generalentreprenören, 
vilket ger generalentreprenören möjlighet till inflytande över kontrakten så att de passar 
in i den kommande entreprenaden. I en samordnad generalentreprenad övertar general-
entreprenören beställarens rättigheter och skyldigheter via ett kontrakt som anger vilka 
avtal och vilka entreprenörer det gäller. Den entreprenör som får uppdraget att sam-
ordna entreprenaden har mindre möjlighet att pressa tidigare angivna priser men 
kompenseras vanligtvis med given procentsats för att ta över övriga entreprenader.  

Beställare har under byggtiden endast ett avtal med generalentreprenören trots att han 
har ingått avtal med varje delentreprenör. Alla ändrings- och tilläggsarbeten skall 
således kommuniceras mellan beställaren och generalentreprenör. Ändringar och 
konstruktionsansvar som en underentreprenör föreslår svarar generalentreprenören för 
som om det skulle vara eget arbete. Samordnad entreprenad ger stort inflytande på och 
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kontroll av kostnaderna för varje delentreprenad samtidigt som han slipper samord-
ningsansvaret. Det ställs högre krav på kontraktshandlingarna vid en samordnad 
generalentreprenad än vad som är fallet vid en ren generalentreprenad och därför är det 
viktigt med ett tydligt förfrågningsunderlag.  

Den enklaste entreprenadform ur ansvarssynpunkt är totalentreprenaden där beställaren 
har ett avtal som omfattar både projekteringen och utförandet av entreprenaden. 
Beställarens projektledare svarar för kommunikationen mellan beställare och total-
entreprenör samt uppföljningen av projektet under entreprenadtiden. Strukturen på en 
totalentreprenad framgår av figur 8. 

Figur 8  Principiell organisationsstruktur för totalentreprenad. 

 

I denna entreprenadform ansvarar totalentreprenören, via sin egen projekteringsorgani-
sation, för att anläggningen utförs enligt gällande normer och enligt funktionskraven i 
förfrågningsunderlaget. Anbudsgivarna i en totalentreprenad eftersträvar billigaste 
lösningen på varje funktionskrav och det är därför viktigt att funktionskraven i för-
frågningsunderlaget är tydligt definierade. Risk finns annars för kvalitetsbrister i 
enskilda anläggningsdelar eller i hela anläggningen. Balansgången mellan omfattningen 
av funktionskraven i förfrågningsunderlaget och totalentreprenadens fördelar beträff-
ande konkurrens om tekniska lösningar kan därför vara ett problem.  

Ett argument som lyfts fram i samband med totalentreprenad är att den blir dyrare 
jämfört med andra entreprenadformer eftersom varje anbudsgivare måste utföra en 
projekteringsinsats vilket kan vara sant för komplicerade projekt som exempelvis 
spårvägsanläggningar.   

Byggstart kan ske snabbt eftersom färdigprojektering kan göras parallellt med byggstart, 
vilket innebär att totalentreprenaden har ungefär samma fördelar som den mycket 
delade entreprenaden, sett i ett tidsperspektiv.  

Offentlig privat samverkan (OPS) är en relativt ny metod för upphandling och genom-
förande av vissa typer av projekt. Modellen är mer vanligt förekommande utomlands än 
i Sverige där det finns få exempel på denna typ av lösningar. Ett argument för OPS-
lösningar är de effektiviseringsvinster som den anses kunna leda till genom att det 
skapas incitament för att projektet färdigställs snabbare och att fördyrningar undviks. 
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Principen för OPS är att ett långsiktigt kontrakt upprättas mellan den offentliga sektorn 
och en privat aktör, som kan vara ett företag eller ett konsortium, i avsikt att tillhanda-
hålla en offentlig tjänst. Den tjänst som skall tillhandahållas kan exempelvis vara en 
järnväg, ett spårvägssystem, sjukhus, etc.  

Företaget eller konsortiet bygger med egna medel den infrastruktur som kommer att 
leverera den efterfrågade tjänsten. I gengäld förbinder sig den offentliga sektorn att 
betala ut ersättning till projektbolaget under en viss given tidsperiod, vanligtvis 
25–30 år. En variant på detta förfaringssätt är att projektbolaget själv får ta ut avgifter 
från brukarna under den aktuella kontraktsperioden. I kontraktet finns ofta ett krav om 
projektbolagets skyldighet att upprätthålla ett visst minsta utbud av den efterfrågade 
tjänsten.  

En form av koncession är Design-Finance-Build-Operate (DFBO) som innebär att 
systemet återgår till offentlig ägo när investeringarna har betalats av. Ett exempel på 
denna typ av modell är Arlandabanan, som efter år 2040 kommer att övergå i offentlig 
ägo. Under denna tidsperiod har det privata företaget rätt till drift av tåglinjen och 
biljettintäkterna. En koncessionslösning har även valts för Öresundsbron där de 
ansvariga bolagen ägs av svenska respektive danska staten. 

 
3.5.2 Sammanfattning – entreprenadformer 

Som framgår av ovanstående finns det ett flertal olika entreprenadformer. Med tanke på 
spårvägssystemets komplexitet är några mer eller mindre lämpliga att användas för upp-
handling av spårvägens infrastruktur. En annan faktor av betydelse i sammanhanget är 
att det är en begränsad marknad för spårvägssystem i Sverige. Därmed finns en be-
gränsad kompetens både när det gäller projektering och byggande av spårvägsanlägg-
ningar.  

När det gäller spårvägsanläggningar är generalentreprenad den vanligast förekommande 
entreprenadformen i Sverige. I detta fall ansvarar beställaren för projekteringen av an-
läggningen som i sin tur utgör förfrågningsunderlag för själva upphandlingen. Beställa-
ren kan därmed definiera sina krav och behov samt de förutsättningar som gäller för den 
aktuella anläggningen. Genom att beställaren upphandlar projekteringen separat ökar 
möjligheten att verkligen hitta den projekteringslösning som han vill ha utifrån rådande 
förutsättningar. Med ett nära samarbete mellan beställare och projektör ökar också 
möjligheten att finna den optimala utformningen på anläggningen, vilket också innebär 
ett väl genomarbetat förfrågningsunderlag för upphandling av de entreprenader som 
skall uppföra anläggningen. Med ett bra förfrågningsunderlag är det lättare för beställa-
ren att beräkna den totala kostnaden för spårvägsanläggningen.  

OPS-modellen som beskrivs ovan har inte använts för någon spårvägsutbyggnad i 
Sverige och det är tveksamt om det är en attraktiv modell för svenska spårvägsstäder. 
Om denna modell skall vara användbar krävs ett långsiktigt tänkande utifrån ett kollek-
tivtrafikperspektiv. Det kräver även en samordning och reglering av förutsättningarna 
gentemot den övriga icke spårburna kollektivtrafiken i staden/kommunen. 

Upphandlingar från Europa är inte direkt överförbara till svenska förhållanden eftersom 
det är helt olika lagar, regler och föreskrifter som gäller mellan svenska upphandlingar 
och de som genomförs ute i Europa. Detta faktum kan tydligt ses inom den konventio-
nella järnvägssektorn där utländska aktörer har för avsikt att etablera sig på den svenska 
marknaden. I dessa fall anlitas svenska upphandlare/inköpare just för att kunna hantera 
alla dessa regelverk och föreskrifter som gäller för svenska förhållanden. Detta faktum 
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gör att det inte finns möjlighet att med utländska upphandlingsmodeller som utgångs-
punkt analysera i vilken utsträckning, och med vad, det utredningsmaterial som tagits 
fram av Linköpings kommun måste kompletteras med. 

Byggande av spårvägens infrastruktur och byggande av spårvägsfordon är två helt olika 
saker som kräver helt olika kompetens och genomförs av helt olika aktörer. Detta gör att 
det inte finns någon byggentreprenör som tar på sig ansvaret att även handla upp spår-
vägsfordonen. Den enda lösning i detta fall är att fordonstillverkaren tar ansvaret för 
upphandlingen av såväl infrastruktur som spårvägsfordonen. I detta fall är det frågan om 
en så kallad ”nyckelfärdig lösning” och denna typ av upphandlingsförfarande har inte 
förekommit i Sverige. Vad som är normalt är att kommunen tar ansvaret för separat 
upphandling av infrastrukturen respektive spårvägsfordonen. 

 
3.6 Steg 6: Driftsfasen 

Drift och underhåll av infrastrukturen upphandlas separat eftersom det kräver en annan 
typ av kompetens än för själva byggandet av infrastrukturen. Med drift avses i detta 
sammanhang insatser som inte har något restvärde som exempelvis växelspolning och 
smörjning av bl.a. kurvräler. Underhåll kan definieras som insatser där det finns ett 
restvärde, t.ex. spårbyte eller byte av kontaktledning. Upphandlingen av driften och 
underhållet av infrastrukturen kan ske i form av utförandeentreprenad eller funktions-
entreprenad. 

Utförandeentreprenad innebär att beställaren definierar vad som skall göras, i vilken 
omfattning och med vilka intervall. Förfrågningsunderlaget bygger på så kallade 
mängder, vilket innebär att det som skall göras är tydligt definierat i mängder. Ur 
beställarens perspektiv innebär utförandeentreprenaden en tydlig vetskap om vilka 
kostnader som underhållet kommer att generera under den närmaste tidsperioden 
eftersom det är tydligt definierat vad som skall göras. Å andra sidan måste beställaren 
ha bra kontroll på anläggningens standard/tillstånd och hur anläggningens nedbrytnings-
process ser ut. 

I en funktionsentreprenad definierar beställaren de funktionskrav som skall gälla för 
infrastrukturen. Problemet med denna typ av entreprenad är att på ett tydligt sätt 
definiera de funktionskrav som skall gälla för anläggningen. Detta kräver kompetens 
och erfarenhet hos beställaren. Samtidigt måste beställaren ha en organisation som kan 
utvärdera drift- och underhållsverksamheten i förhållande till ställda krav. Det måste 
även finnas möjlighet att mäta de parametrar som ligger till grund för funktionskraven.  

Det ställs stora krav på förfrågningsunderlaget i en funktionsentreprenad för att det skall 
vara möjligt för anbudsgivarna att räkna på det. Det finns risk att det som behöver göras 
utanför avtalets ramar resulterar i en tilläggsbeställning vilket innebär kostnader som 
beställaren inte har räknat med.  

Någon form av samarbetsavtal måste upprättas mellan kommunen/staden, trafikoperatör 
och den entreprenör som sköter drift och underhåll av spåranläggningen. Ett sådant 
avtal reglerar förutsättningar och allmänna villkor för trafikering, drift och underhåll.  

Det måste även finnas ett avtal mellan anläggningsägaren (kommunen/staden) och den 
entreprenör som är kontrakterad för drift och underhåll av anläggningen. Ett sådant 
avtal innehåller bl.a. administrativa föreskrifter där exempelvis former, underlag och 
omfattning för entreprenaden regleras. En annan viktig del i detta avtal är organiser-
andet av entreprenad, vilket kan exemplifieras med hur besiktning, byggmöten, tilläggs-
beställningar etc. skall hanteras under entreprenadtiden.  
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Vad som konkret skall göras i underhållsentreprenaden regleras i en funktionsbeskriv-
ning (FB) som upprättas av anläggningsägaren. I denna tydliggörs vad som menas med 
drift respektive underhåll av anläggningen. I funktionsbeskrivningen ingår dels 
allmänna krav, dels mer specificerad för drift och underhåll av anläggningen.  

De allmänna kraven handlar bl.a. om hur genomförda åtgärder skall redovisas till be-
ställaren, entreprenörens handläggning och samordning av frågor som berör exempelvis 
kraftleverantörer, ledningsägare och andra entreprenörer. Allmän tillsyn av anlägg-
ningen, entreprenörens basorganisation för avhjälpning av fel, entreprenörens olycks-
ansvar samt vilka fordon entreprenören måste ha för att kunna genomföra sina 
åtaganden är exempel på allmänna krav.  

De specifika kraven är relaterade till konkreta åtgärder som skall genomföras i eller på 
exempelvis spåranläggningar, banöverbyggnad, signal- och kontaktanläggning, sido-
områden, hållplatser, stationer. I de specifika kraven regleras även hur bl.a. vinterhåll-
ningen och förrådshållningen skall hanteras. 
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4 Rekommendationer för den fortsatta utvecklingen av kollek-
tivtrafik i Linköping 

Linköpings kommun har genom antagandet av den nya Översiktsplanen och den 
medföljande Trafikstrategin beslutat sig för att öka prioriteringen av kollektivtrafik, 
gång och cykel i stadens transportsystem. De diskussioner som förts och det underlag 
som har tagits fram om LinkLink är en del av detta sammanhang. Byggandet av den nya 
bussgatan på Vallafältet och den framtagna planeringen av det nya bostads- och 
verksamhetsområdet Djurgården visar att kommunen har börjat arbeta för att nå de 
målsättningar som anges i Översiktsplanen och Trafikstrategin. Vi har i rapporten 
föreslagit en processmodell som kommunen kan börja arbeta med för att fortsätta på den 
redan inslagna vägen och tydligt markera kommunens vilja att omforma stadens 
transportsystem och använda den omvandlingen till att öka Linköpings attraktivitet och 
attraktionsförmåga.  

Våra erfarenheter från tidigare studier visar att det är resandet i kollektivtrafiken som 
”ger facit”. När det finns ett underlag för att konvertera till spårväg av trafikekonomiska 
skäl har man ”gjort rätt” och kollektivtrafiken har den funktion i staden som är en förut-
sättning för att investera i kapacitetsstark spårburen kollektivtrafik. Förutsättningarna 
kan ha byggts upp genom en långsiktig och uthållig förändringsstrategi eller att man, 
som i många franska innerstäder, drastiskt minskar utrymmet för biltrafik och bilparke-
ring. Spårväg behövs för att kunna tillmötesgå behovet av en förändrad trafikförsörj-
ning. 

En ytterligare förutsättning för en väl fungerande lokal kollektivtrafik är givetvis att den 
kopplas ihop med den regionala och nationella trafiken i bra fungerande bytespunkter. 
Vi hänvisar där till rapporten ”Duospårväg – innovativ kollektivtrafik” (Svensson, 
2008), som beskriver och analyserar hur den regionala kollektivtrafiken i Östergötland 
skulle kunna fungera i ett framåtblickande perspektiv. Det planeringsperspektiv som 
diskuteras i den rapporten under rubriken ”The Regional City” har sedan tillämpats av 
regionen i den strategiska planen för den framtida kollektivtrafiken i Östergötland. En 
viktig slutsats i VTI rapporten är att det finns en stor potential att förbättra resandet med 
kollektivtrafiken i redan starka pendlingskorridorer in till regionens två centra, 
Linköping och Norrköping, vilket skulle ha positiva konsekvenser för den regionala 
ekonomin.  

Mot bakgrund av tidigare förda diskussioner i föreliggande rapport kan följande slut-
satser lyftas fram inför det fortsatta utvecklingsarbetet med LinkLink. 

 

Skapa en ändamålsenlig projektorganisation 

En mycket viktig förutsättning är att det i ett tidigt stadium skapas en ändamålsenlig 
projektorganisation inom kommunen som tydligt lanserar arbetet med att prioritera 
kollektivtrafiken som ett stadsutvecklingsprojekt för att medverka till den fortsatta 
utvecklingen av Linköpings stad. Projektgruppens målsättning måste vara tydlig och väl 
politiskt förankrad och det måste skapas nödvändiga personella och ekonomiska 
resurser för projektgruppens fortsatta arbete. Helhetsperspektivet måste genomsyra 
projektgruppens arbete vilket innebär att kompetens inom områdena trafik, stadsplane-
ring, kollektivtrafik, ekonomi, etc. måste finnas inom gruppen.  
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Genomför en fördjupad förstudie 

I första hand måste den fördjupade förstudien fokusera på den busslinje som har störst 
potential att utgöra en stomme för fortsatt utveckling. I detta skede måste helhets-
perspektivet beaktas vilket kan innebära att andra mindre åtgärder kan vara aktuella för 
att stötta utvecklingspotentialen för den mesta attraktiva busslinjen. Det kan vara frågan 
om åtgärder i övriga busslinjenätet, trafikrestriktioner för biltrafiken, frigörande av 
gatumark, åtgärder för gång och cykeltrafik, etc. En förutsättning för att detta arbete ska 
vara framgångsrikt är att en linjestruktur kan läggas förhållandevis fast och att infra-
strukturen och den fysiska utformningen i övrigt signalerar var kollektivtrafiken går. I 
förstudien ingår även att analysera kostnaderna för och finansieringen av de föränd-
ringar som är aktuella. Det kan även vara lämpligt att göra en grov uppskattning av 
kostnaden för en eventuell framtida konvertering till spårburen kollektivtrafik.   

 

Samrådsmöten och information till allmänheten, näringsidkare och andra 
intressenter 

Ett viktigt led i detta arbete är att stärka kollektivtrafikens identitet och öka medveten-
heten bland stadens invånare om de antagna målsättningarna för kollektivtrafikens 
utveckling och potential för stadsutveckling och stadsförnyelse. Genom att konsekvent 
arbeta för ett tydligt visualiserat system där både fordon och infrastruktur kan synlig-
göras med design, färgsättning m.m. underlättas dialogen med stadens invånare och 
andra intressenter om kollektivtrafikens funktion i staden.  

 

Genomför planerade förändringar och analysera effekterna 

Den förändring som förstudien resulterar i bör implementeras på ett kraftfullt sätt för att 
på så sätt tydliggöra kommunens uttalade målsättning och vilja att utveckla ett hög-
kvalitativt kollektivtrafiknät i Linköping. Planeringen och kontinuerlig information till 
allmänheten och andra berörda parter blir ett viktigt moment i det konkreta genomför-
andet. Att skapa resurser för kontinuerlig uppföljning av genomförda åtgärder och deras 
effekter är en viktig aspekt inför fortsatt utveckling av LinkLink.  

 

Analysera förutsättningarna att konvertera till spårburen kollektivtrafik 

Om kollektivtrafiken kan få den funktion i staden och i trafiksystemet som vi beskriver i 
processmodellen kommer resandet i de mest trafikerade kollektivtrafikstråken förhåll-
andevis snart att aktualisera en diskussion om konvertering från prioriterad busstrafik 
till spårväg av i första hand kapacitetsskäl och andra trafikekonomiska förutsättningar. 
Det krävs dock att en sådan möjlig konvertering finns med i planeringen från början och 
inte har ”byggts bort” genom de beslut som successivt har tagits för utformningen av 
trafiksystemet. 

Avslutningsvis bör påpekas att utvecklingen av LinkLink är en långsiktig process vilket 
innebär att nu rådande förutsättningar kan komma att förändras. Detta innebär i sin tur 
att vissa förändringar från de ursprungliga planerna om LinkLink kan vara nödvändiga 
att genomföra. Genom att beakta helhetsperspektivet i kombination med tydlig verbal 
och visuell kommunikation gentemot allmänhet, beslutsfattare och andra intressenter 
finns dock möjlighet att skapa förståelse för de förändringar som kanske är nödvändiga 
att genomföra.  
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