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Förord 
I denna publikation avrapporteras projektet ”Konkurrensegenskaper hos 
kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar respektive bussar”. Projektet är ett 
delprojekt inom temat ”Light Rail – Light Cost, del II” som finansierats av 
Vinnova. Rapporten har skrivits av Thomas Johansson, TJ Kommunikation och 
VTI:s projektledare har varit Ragnar Hedström.  

Ett varmt tack riktas till Tomas Svensson, VTI, för värdefulla synpunkter i 
samband med genomfört granskningsseminarium och Anita Carlsson, VTI, för 
arbetet med rapportens slutredigering. 
 
Linköping maj 2004 
 
 
Ragnar Hedström 
Projektledare 
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Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem 
baserade på spårvagnar respektive bussar 
 
av Thomas Johansson, TJ Kommunikation 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95 Linköping 
 
 
 
Sammanfattning 
I forskningstemat Light Rail – Light Cost II ingår delprojektet ”Konkurrens-
egenskaper hos kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar respektive bussar”. 
Av riksdagen beslutade transportpolitiska mål innebär att kollektivtrafik i större 
utsträckning än idag måste utgöra alternativ till biltrafik. För att kollektivtrafikens 
roll ska kunna stärkas krävs fördjupade kunskaper om kollektivtrafiksystem av 
olika slag, inte minst i samband med val mellan spårvägs- och busstrafiksystem.  

Sannolikt kan kollektivtrafikansvariga i Sverige dra lärdom av den utveckling 
som ägt rum utomlands, mot bakgrund av att efter åtskilliga decennier av 
spårvägsnedläggningar, sker sedan 1970-talet återutbyggnad av spårvägssystem i 
USA och sedan 1985 också i Frankrike. I England accelererar utbyggnaderna. 
Utvecklingen i Frankrike är särskilt intensiv. I andra länder moderniseras och 
utbyggs spårvägssystem i åtskilliga städer som i efterkrigstiden behöll detta 
trafikslag.  

Delprojektets syfte är att beskriva, analysera och jämföra vissa egenskaper hos 
kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar respektive bussar. I delprojektet 
genomförs detta avseende bl.a. trafik- och systemtekniska faktorer, kapacitets-
förhållanden, markutnyttjande, och vissa kostnader. Delprojektet har 
koncentrerats till spårvägs- och busstrafiksystem i tätorter, ej i regional- eller 
fjärrtrafik.  

Arbetet har genomförts främst i form av litteraturstudier, jämte särskild 
granskning av fyra städer i Sverige och i övriga Europa: stombusstrafik i 
Stockholm respektive i Jönköping och spårvägs- och busstrafik i Rouen i 
Frankrike respektive i Essen i Tyskland. Dessa fyra städer har valts eftersom de 
representerar skilda utvecklingsvägar beträffande kollektivtrafiksystem för 
spårvagnar respektive bussar.  

I detta delprojekt drar författaren bl.a. dessa slutsatser: 
 
• Investeringskostnader för ett busstrafiksystem understiger kostnaderna för 

ett motsvarande spårvägssystem åtskilliga gånger. Trots detta anläggs 
många nya spårvägssystem i världen. Initiala kostnader spelar inte alltid en 
avgörande roll. 

• Nya spårvägar används ofta som medel att vitalisera stadsmiljön, med 
utbyggnad av gågator, restriktioner mot privatbilism och etablering av 
infartsparkeringar (P+R). Spårväg används således inte endast som 
transportmedel utan också som verktyg för stadsmiljöomvandling. Detta är 
inte lika vanligt vid nya eller förnyade busstrafiksystem.  

• En viktig ekonomisk fördel för spårvägstrafik är att den i regel är billigare 
per passagerarkilometer än busstrafik vid större trafikantvolymer, 
framförallt per tillkommande resenär.  
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• I den aktuella facklitteraturen finns uppgifter om att de europeiska städer 
som baserar kollektivtrafiken på spårvägar har uppnått ökande kollektiv-
reseandel under perioden 1986–1996, jämfört med städer som baserar 
trafiken på bussar.  

• Någon tydlig kapacitetsgräns för passagerarvolym över vilken spårvägs- 
istället för busstrafik borde väljas har inte kunnat fastställas; det 
överlappande kapacitetsområdet är stort. Det finns många busstrafiksystem 
med mycket hög kapacitet. 

• Kollektivtrafik utnyttjar tillgängligt gatuutrymme avsevärt effektivare än 
biltrafik. Spårvägstrafik utnyttjar därvid utrymmet dubbelt så effektivt som 
busstrafik per transporterad passagerare. 

• Den s.k. spårfaktorn har granskats, men befunnits svår att bevisa för just 
spårvägstrafik, eftersom i de allra flesta fall en mängd övriga faktorer 
samtidigt har förändrats när kollektivtrafiken omställts från buss- till 
spårvägstrafik. 

• När en stad beslutar att investera i ett nytt spårvägssystem så tillförsäkras 
oftast politiskt dessa nya spårfordon också god framkomlighet, på 
biltrafikens bekostnad. Detta är inte lika vanligt vid nya busstrafiksystem.  

• Spårvägstrafik har stark systemkaraktär, busstrafik svagare. Spårvägs-
systemet är stabilt – ”Lagt spår ligger”. Med spårväg signaleras att här finns 
kollektivtrafik, också när ett fordon inte är inom synhåll. Så kallad 
stombusstrafik och trafik på bussbanor samt trafik med trådbussar har 
starkare systemkaraktär än konventionell busstrafik.  

• Som följd av bl.a. den starka systemkaraktären (stor investering) följer 
spårvägssystemets strukturerande effekt på bostadsbebyggelse och andra 
etableringar. 

• En avslutande fråga är huruvida busstrafik – också vid mer uttalad 
systemkaraktär – har alltför stor samhörighet med biltrafik för att politiskt 
kunna ses som en så exklusiv kollektivtrafikform att den skulle kunna 
tillförsäkras bästa framkomlighet. Är bussen måhända alltför lik bilen? 
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Characteristics of competitiveness for public transport systems based on 
trams respectively on buses 
 
by Thomas Johansson, TJ Kommunikation 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95 Linköping 
 

 
Summary 
This report, ”Concurrence characteristics of public transport systems based on 
trams and on buses”, is part of the research programme ”Light Rail – Light Cost 
II”. Environmental and Transportation goals determined by the Swedish 
Parliament must logically lead to the extended use of public transport as an 
alternative to the use of cars. In order to better establish the role of public 
transport the decision makers need more knowledge regarding public transport 
systems of various kinds, especially when choosing between trams and buses. 

Developments abroad can most probably be used as a reference for Sweden, 
particularly in the light of the previous trend of closing down most of the tram 
systems, which has now been replaced by the opposite trend: the opening of 
numerous new tram systems in the US and since 1985 also in France. In England 
and France new systems are being established at an accelerating rate. In many 
other countries older tram systems are modernised and expanded. 

The aim of this report is to describe, analyse and compare certain properties of 
public transport systems based on trams and on buses. This project has 
investigated traffic and system technical factors, capacity factors, land use, as well 
as certain costs. It is focused on tram and bus traffic in cities, and therefore 
excludes regional and intercity services. 

This report is based mainly on literature studies, as well as special studies in 
four cities: high quality bus services in Jönköping and Stockholm in Sweden, tram 
and optically guided bus services in Rouen (France) and kerb guided buses and 
trams in Essen (Germany). These cities are chosen since they represent different 
ways of development of public transport systems based on trams and on buses. 

The following conclusions may be drawn: 
 
• The investment costs of a new bus system are several times lower than those 

of a similar tram system. Nevertheless, a great number of new tram systems 
are established around the world. The initial costs are obviously not always 
the deciding factor. 

• New tram systems are often established as a tool for vitalising the city 
environment, e.g. establishing pedestrianised areas, restrictions on car 
traffic and establishing Park and Ride facilities. Trams are considered not 
only as a means of transport but also as a tool for city renewal. This is not as 
common when new bus systems are established. 

• An important economic advantage of trams is the fact that, because of the 
higher number of passengers, they are cheaper to operate per passenger-km 
than bus services. 

• In the literature studied it was found that the European cities which base 
their public transport on trams have achieved a higher increase in passenger 
volumes than cities relying on buses. 
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• It has not been possible to recognise an exact upper limit as to passenger 
volumes best carried by buses or trams; the borderline is very fluid. Many 
bus systems have high capacities. 

• Public transport makes a much more efficient use of the street area than car 
traffic. Trams are more than twice as efficient as buses, when the number of 
passenger transported is considered. 

• The so called Rail Factor has been specially investigated, but has been 
difficult to prove for public transport with trams. The reason is that when a 
bus system is replaced by a tram system, a lot of other improvements are 
carried out at the same time. 

• When a new tram system is established car traffic is often restricted in 
various ways. The extent of such restrictions is not equally obvious when 
new bus systems are established. 

• Tram operation has a clear system image, whereas buses show a weaker 
system image. The presence of a tram track announces ”Here is public 
transport!”, even when a public transport vehicle is not within sight. High 
quality bus systems with e.g. a high degree of separate right of way, signal 
priority and real time passenger information, as well as guided bus systems 
and trolleybus systems, show a better system image than do ordinary bus 
systems. 

• The structuralising effects of a tram route on building activities and other 
establishments are obvious. This might be a consequence of the high 
investments put into a new tram system which lead to the assumption of 
stability in the public transport system. 

• The concluding question is whether bus services – also in the form of a 
high quality bus service with a high system image – are too close to car 
traffic and thus politically can not be seen to be such an exclusive form of 
public transport that car restraint measures which would give it excellent 
traffic ability could be justified. Does the bus bear too much resemblance to 
the car? 
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1 Inledning 
Forskningstemat Light Rail – Light Cost II syftar bl.a. till att definiera spårvägens 
plats i transportsystemet. Under rubriken ”Spårvägssystem i stadsmiljö” finns 
delprojektet ”Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem baserade på 
spårvagnar respektive bussar”. Detta delprojekt syftar till att beskriva, analysera 
och jämföra egenskaper hos kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar 
respektive bussar. 

I delprojektet genomförs detta avseende bl.a.: 
 
• trafik- och systemtekniska faktorer (fordon/infrastruktur) 
• kapacitetsförhållanden 
• markutnyttjandeanspråk 
• vissa kostnader. 

 
Delprojektets syfte ska ses mot bakgrund av de av riksdagen beslutade 
transportpolitiska målen vilka innebär att kollektivtrafik i större utsträckning än 
idag måste utgöra alternativ till biltrafik. För att kollektivtrafikens roll ska kunna 
stärkas krävs dock fördjupade kunskaper om kollektivtrafiksystem av olika slag. 
Inte minst gäller detta när val ska göras mellan nya system baserade på spårvagnar 
eller bussar.  

Valet mellan spårvägs- och busstrafik anses påverka både vilken typ av service 
som kommer att erbjudas och vilken roll kollektivtrafiken kommer att spela 
(Vuchic, 2000). I detta delprojekt har spårvägs- och busstrafiksystem för lokal 
trafik i städer studerats, ej trafiksystem för regional- eller fjärrtrafik, ej heller 
tunnelbane- eller pendeltågssystem. Arbetet har utförts från andra halvåret 2001 
till hösten 2003. 

Delprojektet redovisar litteraturstudier, jämte resultat från fyra fallstudier. 
Länstrafikbolagen i Stockholms län (AB Storstockholms Lokaltrafik, 
kontaktpersoner direktör Kjell Eriksson och trafikingenjör Sten Sedin) och i 
Jönköpings län (Jönköpings länstrafik AB, kontaktpersoner direktör Ingemar 
Lundin och planeringschef JanPeter Petersson) har besökts personligen vid ett 
flertal tillfällen för information om respektive stads stombusstrafik. Likaså har 
Göteborgs Spårvägars VD Thomas Torkelsson intervjuats. 

Kollektivtrafikutövaren i Rouen, Transports en Commun de l’Agglomeration 
Rouennaise (TCAR) som tillhör CGEA (Connex), har besökts personligen för 
information om spårvägstrafiken och om trafiken med bussystemet Teor och 
fordonet Irisbus Civis. Kontaktpersoner är Arno Kerkhof, Manager International 
Relations, och Jaques Raphel, Manager of the Major Projects Department och 
tillika General Deputy Manager of Sometrar som innehar trafikkoncessionen. 

Kollektivtrafikbolaget i Essen, Essener Verkehrs AG (EVAG), besöktes vid 
flera tillfällen under 1980-talet i samband med uppbyggnaden av det spårstyrda 
bussbanesystemet ”O-Bahn” (Omnibus-Bahn), som i Essen kallas ”Spurbus”. 
Uppföljning under 2002 har gjorts per post, förutom genom litteraturstudier 
(2003). Kontaktperson har varit professor, Dipl.-Ing. Hans Ahlbrecht, EVAG. 
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2 Definitioner  
I detta avsnitt görs en ansats att definiera och systematisera kollektivtrafikformer 
som baseras på spårvagnar respektive bussar. 
 
2.1 Spårväg – Light Rail 
Det har bedömts värdefullt att definiera de olika formerna av lokal och regional 
spårtrafik, således spårväg respektive Light Rail. De svenska begreppen spårväg 
och snabbspårväg skulle kunna översättas till de engelska uttrycken tram 
(amerikansk engelska: streetcar eller trolley) respektive Light Rail. På svenska 
finns också begreppet stadsbana, översatt från det tyska ordet ”Stadtbahn”, som 
närmast motsvarar snabbspårväg.  

Begreppet snabbspårväg (engelska: Light Rail, tyska: Stadtbahn, franska: 
Métro léger) definieras av internationella lokaltrafikunionen, UITP, som: ”Ett 
spårburet, elektriskt drivet transportsystem som kan utvecklas stegvis från modern 
spårväg till snabbt trafiksystem på helt avskilt område, i tunnel, på marknivån 
eller på viadukt. Varje utvecklingssteg kan utgöra det slutgiltiga, men ska även 
möjliggöra övergång till nästa högre steg.” (UITP, 1989; ECMT, 1994). Enligt 
denna definition är snabbspårvägar flexibla och relativt okomplicerade att bygga 
ut, vilket skiljer dem från tunnelbane- och pendeltågssystem (Heavy Rail), vilka 
alltid måste byggas på helt separerat och inhägnat område. 

Snabbspårväg har dock i regel stor andel reserverat utrymme och körs oftare 
med signalreglering än konventionell spårväg, som oftast körs på sikt. 
Snabbspårväg har ofta större inslag av konstbyggnader i form av tunnlar och broar 
än klassisk spårväg. Snabbspårväg har inte sällan höga vagnsgolv och höga 
plattformar, relativt långa hållplatsavstånd och väl utrustade hållplatser med 
plattformar som medger plant insteg i vagnarna. Snabbspårväg har hög 
medelhastighet (LRTA, 2002). 
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Bild 1 Spårväg framförs oftast i gatunivån och körs på sikt, utan särskilda 
signaler. 
 
Spårväg går oftare i gatunivå, har lägre plattformar (refuger) och har kortare 
avstånd mellan hållplatserna (200–500 m) än snabbspårväg. Moderna spårvagnar 
har ofta lågt golv, åtminstone vid dörrarna, och erbjuder då också plant insteg från 
plattform (refug). Äldre spårvagnar har emellertid ofta högt golv och har då inte 
plant insteg. 

I begreppet snabbspårväg inkluderas den klassiska spårvägen, i modern form, 
och exkluderas exempelvis tunnelbana och pendeltåg, som trafikerar helt avskilda 
utrymmen, utnyttjar tåg med högre kapacitet, har längre stationsavstånd och 
tillåter högre hastigheter. Båda trafiksystemen kan framföras i blandtrafik, på 
reserverat utrymme i gata, på spår omgivet av gräsmatta eller annan växtlighet, på 
helt inhägnat utrymme, i tunnel och på bro.  

Rob van der Bijl definierar Light Rail som en hybridform mellan spårväg och 
järnväg. Spårväg anser han bäst lämpad för reslängder mellan 3 och 15 km, med 
250 till 500 m mellan hållplatserna. Tåg är lämpliga för reslängder över 40 km, 
med ett fåtal stationer. Både spårväg och järnväg anser van der Bilj vara 
olämpliga på avstånd mellan ca 10 och 40 km, vilket är ett vanligt avstånd vid 
arbetspendling mellan städers centrala delar och omgivande förorter. Detta skulle 
vara ”rätt” reseavstånd för snabbspårväg, som inne i staden uppträder som 
spårväg med täta hållplatsuppehåll och med obetydlig avgränsning mot annan 
gatutrafik. Utanför den tättbebyggda staden ändrar snabbspårvägen karaktär och 
liknar mer en järnväg, med högre hastighet på separerad bana och med längre 
stationsavstånd (van der Bijl, 1998).  
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Både snabbspårväg och spårväg kan trafikeras av ensamgående motorvagnar. 
Till motorvagn kan även kopplas en eller flera släpvagnar eller ytterligare en eller 
flera motorvagnar. Det senare benämns multipeldrift. För moderna snabbspår-
vägar är släpvagnar sällsynta; här förekommer istället oftast multipeldrift. När 
släpvagn kopplas till motorvagn, eller flera motorvagnar sammankopplas, gäller 
begreppet spårvägståg (Bonnier, 1948; SS, 1957; SL, 1999). 

Begreppet Tram-train (duo-spårvagn) bör särskilt uppmärksammas, eftersom 
trafikformen ökar i betydelse i Europa (Laval, 2002a; Hérissé, 2002). För Tram-
train-trafik används snabbspårvagnar som kan trafikera dels klassisk spårväg, dels 
konventionell järnväg. Fordonen har utrustning för olika strömmatningar och 
olika signalsäkerhetssystem. Inom kort kommer också Tram-train i kombination 
eldrift/diesel-elektrisk drift. Under senare år har flera spårtrafiksystem inrättats 
med integrerad järnvägs- och spårvägstrafik, t.ex. förlängning av dieseldriven 
motorvagnstrafik på spårvägsspår till stadscentrum (Zwickau) och förlängning av 
spårvägstrafik på nyelektrifierad (750 V DC) järnväg (Chemnitz–Stollberg) 
(Leonhardt, Meiwald, Rasemann, 2003). Dessa förbindelser bör dock snarast 
betecknas som ”spårkoppling” (Track sharing). 
 

 
Bild 2 Tram-train kan trafikera både klassisk spårväg och konventionell 
järnväg, som här i Baden-Baden i Tyskland. 
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Bild 3 Normalspårig dieselmotorvagn och meterspårig låggolvsspårvagn delar 
spår i Zwickau i Tyskland. 
 
2.2 Buss 
Bussar finns i många olika storlekar och utföranden och kan användas för de mest 
varierande trafikuppgifter. De förekommer vanligast i s.k. blandtrafik, således på 
samma körbanor som övrigt vägtrafik (VDV, 1999). 
 

 
Bild 4 Bussar förekommer oftast i blandtrafik. 
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I denna form är busstrafik snarast småskalig och dess karaktär av trafiksystem är 
svag. Bussar som däremot helt eller delvis trafikerar reserverat utrymme på gator 
(busskörfält), särskilda bussgator eller bussvägar har starkare systemkaraktär än 
bussar i ren blandtrafik. Sådana busstrafiklösningar väljs bl.a. för att ge 
busstrafiken högre medelhastighet. Den får då automatiskt del av spårtrafikens 
fördelar i form av tydlig struktur och stabil identitet. Exempel på busstrafik i än 
mer systemliknande form är stombusstrafik och spårstyrda bussar på egna banor. 
Begreppen stombusstrafik och spårbussar beskrivs närmare i avsnitt 4. 
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3 Egenskaper 
I avsnitt 2 gjordes en ansats att definiera de aktuella kollektivtrafikformerna. 
Litteraturstudierna visar att försök till definiering snart övergår i samman-
ställningar av trafikmedlens egenskaper. 
 
3.1 Generella egenskaper för spårvägstrafik 
Spårvägar anses generellt dyra och trafiken oflexibel. Linjenätet kan av 
förklarliga skäl inte byggas lika tätt som ett busstrafiksystems. Ofta krävs 
anslutande busstrafik, vilket kräver färdmedelsbyte, som av trafikanterna kan 
uppfattas negativt. Däremot är spårvägens linjestruktur oftast tydlig och stabil; 
trafiken är koncentrerad. Spårväg är strukturerande på bebyggelse och signalerar 
att här finns kollektivtrafik, också när ett fordon inte är i sikte. Trafiksystemet är 
stabilt; ”Lagt spår ligger” (Ekman, 2003). 

Spårvägsfordon får byggas med större längd och bredd än vägfordon och kan 
därför ges större kapacitet än sådana. Vid behov av ytterligare förhöjd kapacitet 
på en spårvägslinje krävs oftast inte ytterligare förarpersonal, eftersom släpvagns- 
eller multipeldrift kan tillgripas. Spårvägstrafik är i regel billigare per passagerar-
kilometer än busstrafik vid större trafikantvolymer, framförallt per tillkommande 
resenär när trafikanterna ökar i antal. Trafikbolaget i Zürich, VBZ, anger i skriften 
”Zürcher Mobiliät der Zukunft, Visionen und Optionen” att ”när fler än 900 
passagerare per timme och riktning vill resa, är spårvagn billigare än buss” 
(driftskostnader) och jämför därvid 18-meters ledbuss och multipelkopplade Tram 
2000-tåg (totallängd 42 m). Bussarna går i ca 5,5-minuterstrafik med medel-
beläggning på 82 passagerare, medan spårvagnstågen går i ca 12-minuterstrafik 
med 180 passagerare i medeltal. Kostnader för väg anges här till noll för buss och 
för bana till fem miljoner schweizerfranc för spårvagn (”Wegkosten”). (VBZ, 
1996). 

I en rapport från London Transport 1995, ”New ideas for Public Transport in 
outer London”, refererad i tidskriften Tramways & Urban Transit i augusti 2001 
(Davidson, 2001) jämförs årskostnad per passagerare för fyra kollektiv-
trafiksystem i ytläge: buss i blandtrafik, buss på bussbana, trådbuss på 
trådbussbana och Light Rail. Det sistnämnda trafiksystemet visar lägsta 
årskostnad per passagerare vid trafikvolymen 4 000 passagerare per timme och 
riktning; redan från 1 000–2 000 passagerare per timme sjunker årskostnaden.  
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Bild 5 Vid trafikantmängder över 900 passagerare per timme och riktning är i 
Zürich driftskostnaderna för spårvagn lägre än för buss, inklusive kostnader för 
väg/bana. Brytpunkten är vid ca 5,5-minuterstrafik för 18-meters ledbussar, 
respektive två multipelkopplade Tram 2000-spårvagnar (totallängd 42 m) i ca 12-
minuterstrafik. (VBZ, 1996). 
 

 
Bild 6 Årskostnad per passagerare vid 1 000, 2 000 och 4 000 passagerare 
per timme och riktning för fyra kollektivtrafiksystem i ytläge: buss i blandtrafik, 
buss på bussbana, trådbuss på bussbana och Light Rail. Det sistnämnda 
trafiksystemet uppvisar lägsta årskostnad vid trafikvolymen 4 000 passagerare 
per timme och riktning. (Ur: ”New Ideas for Public Transport in outer London”). 
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På motsvarande sätt anger Göteborgs Spårvägar att transportkostnaden med 
spårvagn är lägre per passagerare än för transport med buss. Kostnaden per resa är 
kr 10,20 i spårvagn mot 12,80 per resa i buss (avser år 1997). I Göteborg har det 
dock hittills varit svårt att få fram tillförlitlig passagerarstatistik, eftersom endast 
ett fåtal påstigande passagerare stämplar biljetten; de flesta har månadskort och 
stiger på utan registrering. Det kan därför antas att långt fler än registrerat reser 
med spårvagnar än med bussar eftersom påstigning tillåts i spårvagnarnas alla 
dörrar. På bussarna sker påstigning endast framtill hos föraren, där registrering 
sker. På stombussarna tillåts dock på- och avstigning i alla dörrar. Kostnad per 
vagnkilometer bedöms ointressant, eftersom 350 passagerare kan transporteras i 
en spårvagn och 70 passagerare i en buss (Torkelsson, 2003). 

Spårvägar är elektriskt drivna vilket innebär att lokala avgasemissioner inte 
förekommer, vilket är till fördel från hälsosynpunkt, eftersom det på stadsgator 
ofta vistas många människor. En spårvagn är således ett nollemissionsfordon, dvs. 
ett fordon som inte släpper ut några föroreningar till luften lokalt i det område 
som trafikeras (http://www.arb.ca.gov/html/gloss.htm#Z). Om elkraften för spår-
vägsdriften emellertid genereras med metod som ger utsläpp i exempelvis 
atmosfären kan däremot såväl regional som global miljöpåverkan uppstå. 

Hos spårvägar utnyttjas ofta möjligheten att spara energi genom återmatning av 
ström till kontaktledningen vid inbromsning. Denna energi kan användas av andra 
spårvagnar inom samma kontaktledningssektion. Exempelvis trafikerar Stuttgarts 
spårvagnar ett starkt kuperat linjenät med 200 m höjdskillnad mellan högsta och 
lägsta punkt. Här återanvänds 27 procent av energin. I Hannover återanvänds 
29 procent (Höflinger, 2000). 

Eldrift är i sig vanligtvis tyst, men buller, vibrationer och kurvgnissel från 
spårvagnar kan vara störande för invånare i hus som ligger nära skarpa kurvor. 

Spårtrafik antas med rätta kräva stora kunskaper hos trafikledningen och lång 
erfarenhet hos utövaren för att den ska fungera på ett bra sätt. Spårtrafik är 
störningskänsligare än kollektivtrafik med buss; ett felaktigt, stillastående fordon 
påverkar snart hela det aktuella spårtrafiksystemet.  

Nya spårvägar har på senare tid ofta använts för att skapa trivsamma gaturum, 
anpassade för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik, inklusive bussar. 
Spårvägsspår kan också anläggas med omgivande gräsmatta, vilket dämpar ljudet, 
förutom att det stadsbildsmässigt utgör en trevlig syn (Svensson, 2003). 
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Bild 7 Spårvägar har på senare tid ofta använts för att skapa trivsamma 
gaturum, anpassade för fotgängare och cyklister. Biltrafiken får ett begränsat 
utrymme som här på en smal gata i Lyon. 
 

 
Bild 8 Spårvägsspår kan anläggas med omgivande gräsmatta, vilket dämpar 
ljudet och gör ett trevligt intryck. 
 
Under förutsättning att spåret är väl underhållet och att spårvagnarna är 
välkonstruerade är komforten oftast utmärkt, också i moderna låggolvsspårvagnar. 
Detta gäller såväl res- (fjädrings-) komfort som inre och yttre ljudutveckling. 



 

VTI meddelande 948 19 

Medelhastigheten, som bl.a. är avhängig hållplatsavstånden som hos snabb-
spårväg kan variera mellan 400 och 1 500 m, är hos nya franska spårvägssystem 
runt 20 km/h, hos tyska etablerade klassiska spårvägar också runt 20 km/h, medan 
Stadtbahn närmar sig 30 km/h (VDV, 2000). 

För nya konventionella spårvägar är högsta hastighet ibland blygsam; flera 
moderna spårvägar har exempelvis 40 km/h som högsta hastighet, men eftersom 
spårvagnarna, tack vare i det närmaste helt reserverad körväg och absolut 
signalprioritet endast stannar vid hållplatser, blir medelhastigheten ändå 
förhållandevis hög. De spårvagnar som också trafikerar järnvägar (Tram-train) har 
högsta tillåten hastighet 100 km/h. 

En viktig fråga i spårvägssammanhang är fordonsbredden. Bred vagnskorg ger 
passagerarna gott om plats i sidled, men kräver naturligtvis större gatuutrymme, 
jämfört med en smal korg. Hos konventionella något äldre spårvagnar är bredden 
runt 2,2 m, vilket medger 1+2-sittning i bredd. Nyare spårvägar byggs oftast för 
2,4 m breda vagnar, varvid 2+2-sittning är möjlig. Med bredden 2,65 m medges 
gott utrymme i mittgång med 2+2-sittning. Bredden 2,65 m för nya spårvägar i 
blandtrafik är ovanlig, 2,3–2,4 m vanligare. 

Längden hos spårvägståg är också en viktig fråga. I exempelvis Tyskland 
begränsas totallängden för spårvägståg i gatutrafik till 75 m, vilket innebär att de 
flesta nya Stadtbahn-fordon byggs i längden 37,5 m, vilket medger att två enheter 
vid ökat kapacitetsbehov kan multipelkopplas (VDV, 2000). I många europeiska 
städer används moderna låggolvsspårvagnar för utpräglad stadstrafik oftast i 
längderna ca 30 till ca 45 m och körs då som enkelvagnar (Hérissé, 2002).  

De nya låggolvsspårvagnarna för Göteborg (typ M32) byggs i längden ca 30 m 
och ska framföras som enkelvagnar, med plats för 179 passagerare. De äldre 
ledvagnarna av typ M21 har byggts om med ny lågbyggd mittdel och har längden 
ca 30 m. De ombyggda vagnarna (typ M31) framförs också som enkelvagnar, med 
plats för 190 passagerare (Torkelsson, 2003). 
 
 
3.2 Generella egenskaper för busstrafik 
Busstrafik anses flexibel och kräva låga investeringar i infrastruktur och fordon. 
Den ses därmed som kostnadseffektiv jämfört med spårtrafik. Som stor fördel 
brukar anges att linjesträckningar lätt kan förlängas, förkortas och läggas om, 
provisoriskt eller permanent. Busstrafik betraktas som jämförelsevis enkel att 
bedriva.  

Som nackdel brukar anges att linjenätet riskerar att bli utspritt och 
svåröverskådligt; nätet får otydlig struktur. Med ett utspritt 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 (VBZ, 
1996). Möjligheten att efter buss använda släpvagn för personbefordran (s.k. 
släpbuss) med syfte att öka kapacitet utan att i trafik insätta extra fordon med 
förare kommenteras längre fram i detta avsnitt. 

En buss kan vara ett låg- eller nollemissionsfordon (http://www.arb.ca.-
gov/html/gloss.htm#Z), 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 
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buss och spårvagn såtillvida att de med omfattande infrastruktur får en relativt 
tydlig systemkaraktär och dessutom är nollemissionsfordon. 
 

 
Bild 9 Med omfattande infrastruktur får trådbusstrafik tydligare systemkaraktär 
än konventionell busstrafik, särskilt i kombination med eget busskörfält som här i 
Zürich. 
 
Ett problem för nya busstrafiksystem är komforten: Moderna dieseldrivna 
låggolvsbussar är bullrigare än något äldre bussar, särskilt vid acceleration 
(Scandiaconsult, 2002). Det beror dels på att nya dieselmotorer pga. högre 
bränsleinsprutningstryck har kraftigare ljudutveckling än äldre, dels på problem 
att ljudisolera motorer när utrymmet mellan motor och omgivning är starkt 
begränsat, så som är fallet i en låggolvsbuss. Likaså är fjädringskomforten pga. 
kortare fjädringsväg (konstruktionsbetingat) oftast sämre än hos konventionella 
bussar. 

Med så kallad stombusstrafik närmar sig busstrafikens trafikeringsprinciper 
spårvägstrafikens, och även dess kostnader. Reserverade körfält, 
signalprioritering, väl utrustade hållplatser med bl.a. realtidsinformation ger också 
stombusstrafik inte obetydliga kostnader för infrastruktur. 

Viktigare än högsta tillåtna hastighet är medelhastigheten, som bl.a. är 
avhängig hållplatsavstånden. För busstrafik i stad gäller i princip de 
hastighetsbegränsningar som anges för övrig vägtrafik. Medelhastighet för 
busstrafik i blandtrafik kan i större städer med omfattande biltrafik vara 
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synnerligen blygsam. Medelhastigheter (inkl. hållplatsuppehåll) avsevärt under 15 
km/h gäller för vissa sträckor i Stockholms innerstad, vilket inte anses godtagbart 
(Sedin, 2002; SL, 2002). 

Bussbredd är numera standardiserad till 2,55 m, vilket medger 2+2-sittning och 
mittgång med acceptabel bredd. I Sverige tillåts 2,6 m som största fordonsbredd. 
Största tillåtna fordonslängd är i Sverige sedan den 1 november 1997 25,25 m. 
Upp till 24 m finns inga särskilda krav som är föranledda av fordonslängden. Om 
fordonstågets längd överskrider 24 m ställs emellertid särskilda krav på de 
ingående fordonens dimensioner och utrustning (Vägverket, 2003). Endast några 
få ledbussar har i Sverige hittills byggts i längden 20 m, medan ca 18 m hittills 
gällt som standard. Ny tillåten ledbusslängd (gäller buss med en led) inom EU är 
18,75 m, vilket ger kapacitet för exempelvis ytterligare fyra sittande, således en 
sittplatsrad kan tillkomma med sittning 2+2 (Johansson, 2002). Från den 9 april 
2004 kommer i EU-länderna maximal fordons- och tåglängd på 25 m att kunna 
tillåtas, avseende bussar med mer än en led (dubbelledbussar) och för bussar med 
släpvagn för personbefordran (s.k. släpbuss) (Fritsch, 2003). 

I t.ex. Schweiz har sedan länge på åtskilliga linjer släpbussar kopplade till 
diesel- eller trådbussar använts som kapacitetsförstärkning under rusningstid. 
Schweiziska släpbusskonstruktioner har exporterats bl.a. till Tallinn (Johansson, 
2001b). 
 

 
Bild 10 Buss med tillkopplad släpvagn för personbefordran, s.k. släpbuss, i 
Tallinn. 
 
Ett visst intresse finns nu i Tyskland att åter kunna använda denna trafikform i 
stället för ledbussar. Av trafiksäkerhetsskäl förbjöds 1960 släpbussar i 
Västtyskland (Fritsch, 2003). I vissa städer i Sverige och internationellt begränsas 
vägfordons totallängd vanligen till 12 m, vilket kräver dispens för trafik med 
ledbussar. 
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3.3 Kapacitet  
En viktig fråga vid valet av trafikslag anses ofta vara hur stor kapacitet som krävs 
i den aktuella kollektivtrafikrelationen. Uppgifter om genomsnittlig och maximal 
kapacitet varierar dock starkt i litteraturen. Exempelvis anger trafikbolaget i 
Zürich att spårvägståg (multipelkopplade ledvagnar) i 3-minuterstrafik ger 
kapaciteten 5 000 passagerare per timme och riktning; med ledbuss 2 500 (VBZ, 
1996). 
 

 
Bild 11 I Zürich anges kapaciteten hos spårvägståg i treminuterstrafik till 
5 000 passagerare per timme och riktning. 
 

 
Bild 12 Färdmedlens mest lämpliga trafikantunderlag. Källa: SL, 1990b. 
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Andra uppgifter anger att trafik med ledbussar kan ha kapacitet på upp till 7 500 
passagerare per timme och riktning, vilket skulle innebära en ledbuss med 
sammanlagt 125 passagerare (vid 4 ståplatser/m2) varje minut. En 30-meters 
spårvagn med plats för 175 passagerare ger i 60-sekunderstrafik kapaciteten 
10 500 passagerare per timme och riktning (Hass-Klau, 2000).  

För spårvägar är det olämpligt att försöka överskrida kapaciteten 9 000 
passagerare per timme och riktning. I så fall måste spårvägståg längre än 65 m 
utnyttjas, eller tätare intervall än tre minuter tillgripas, vilket inte är lämpligt när 
spårvägstrafiken korsar gatutrafik, som då hindras alltför mycket. Inte heller är det 
önskvärt att tillgripa högre ståplatsutnyttjande än fyra passagerare per 
kvadratmeter (Tutzauer, 2002). 

Den franska kollektivtrafikoperatören Transdev har i en studie för en 
kommande spårväg i Hanoi beräknat kapaciteten hos gator vid olika transportslag. 
Kännetecknande för Hanoi är att många gator är trefiliga och trafikeras i endast en 
riktning. För närvarande dominerar tvåhjulingar (cykel och moped) fullständigt 
som transportmedel, men kraftigt ökande biltrafik prognostiseras. Därför anses det 
angeläget att redan nu planera för kapacitetsstarkare transportalternativ. 

Transdev anger kapaciteten för tvåhjulingar till 3 000 trafikanter per körfält per 
timme och riktning, vilket med tre körfält således ger total kapacitet på 9 000 
trafikanter per timme och riktning. Med ökande biltrafik sjunker successivt 
gatornas kapacitet: endast 1 000 trafikanter per körfält, timme och riktning anger 
Transdev möjligt per bilkörfält. Med två bilkörfält och ett fält för tvåhjulingar blir 
gatans totala kapacitet endast 5 000 trafikanter per timme. Lösningen på 
kapacitetsproblemet anser Transdev vara att anlägga spårväg, vars kapacitet anges 
till 10 000 trafikanter per timme och riktning. Därintill finns ett körfält för 
biltrafik med kapacitet 1 000 trafikanter per timme och ett körfält för tvåhjulingar 
med kapacitet 3 000. Därmed ges de tre körfälten sammanlagd kapacitet på 
14 000 trafikanter per timme. Uppgifterna gäller således trefiliga, enkelriktade 
gator (Dumont, 2002). 

Det finns uppgifter om busstrafiksystem med extremt hög kapacitet, s.k. BRT, 
Bus Rapid Transit, t.ex. i Ottawa och São Paolo vilka kan transportera 12 000–
20 000 passagerare per timme och riktning. Nålsögat är därvid hållplats-
kapaciteten (Hass-Klau 2000). I den brasilianska staden Curitiba (2,2 miljoner 
inv.) trafikeras vissa linjer bland annat med 25 m långa dubbelledbussar som 
rymmer omkring 270 passagerare. 90-sekunderstrafik förekommer, således 
kapacitet 10 800 passagerare per timme och riktning. Snabb av- och påstigning 
möjliggörs av att bussarna angör höga plattformar som medger plant insteg. Av- 
och påstigning sker i alla dörrar och passagerarna betalar i förväg i 
automatspärrar. 
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Bild 13 I Curitiba i Brasilien körs dubbelledbussar med kapaciteten 270 
passagerare i 90-sekunderstrafik, vilket innebär 10 800 passagerare per timme 
och riktning. Foto: Volvo. 
 
Kapacitet kan också uttryckas i totalantalet påstigande resenärer per dag. Vanliga 
värden för respektive trafikslag i Tyskland är för Stadtbahn 20 000–100 000 
resenärer per dag (skillnad mellan lägsta och högsta värde är en faktor 5), spårväg 
10 000–30 000 (faktor 3) och vanlig stadsbuss 2 000–15 000 (faktor 7,5). 
Observera den höga faktorn (stort spann) för busstrafik (VDV, 2000). Bussbanan 
Zuidtangent söder om Amsterdam transporterar ett år efter invigningen 22 000 
trafikanter per dag (T & UT, 2003). 

Det gäller dock att vara mycket uppmärksam på vilka kapaciteter som anges 
för respektive fordonsslag, framförallt beträffande antalet ståplatspassagerare per 
kvadratmeter. Uppgifter om exempelvis åtta ståplatser per kvadratmeter är 
orealistiska från komfortsynpunkt, åtminstone för att attrahera trafikanter i 
västvärlden. I exempelvis Göteborg beräknas en 18 m lång låggolvsledbuss ha 
kapacitet för 90 passagerare, med bibehållet krav på komfort, snarare än för 
vanligtvis angivna 110 (Torkelsson, 2003). 

Moderna fordon med lågt golv har sämre kapacitet än äldre med högt golv, 
eftersom en stor andel av golvytan inte kan användas av passagerare, utan 
blockeras av hjulhus och andra tekniska anordningar. Av detta följer också att hos 
fordon med samma ytterdimensioner är antalet sittplatser lägre i fordon med lågt 
golv än i dem med högt. 

Vanligtvis begränsas vägfordons axeltryck till 11,5 ton, men i många städer 
(och i vissa länder) gäller maximalt 10 ton. Det finns många ytterligare 
bestämmelser som gäller axel- och boggitryck, men dessa lämnas därhän i detta 
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sammanhang. Kapaciteten kan även begränsas av att bussen är tung, redan utan 
passagerare. Exempelvis hade de 12 m långa hybridbussar som SL i Stockholm 
använde 1996–2003 tjänstevikten 12,5 ton (inkl. ca 1 ton batterier). För att inte 
överskrida tillåtet axeltryck om 10 ton (BK2) tilläts endast 51 passagerare 
(33 sittande och 18 stående) (Hjertstrand och Johansson, 1996). 
 

 
Bild 14 En tung hybridbuss får medföra endast 51 passagerare om tillåtet 
axeltryck på 10 ton (BK2) inte ska överskridas. 
 
Det gäller också att vara kritisk till uppgifter om kapacitet vid mycket korta 
intervall mellan fordonen. I 60-sekunderstrafik tillåts inte många sekunders 
fördröjning innan tidtabellen slutar att gälla. För busstrafik i blandtrafik är detta i 
sanning en utmaning.  
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3.4 Markutnyttjande 
Gatu- och markytor som krävs för olika transportslag har studerats av bl.a. 
Transportøkonomisk institutt, TØI, i Norge. Tabell 1 visar hur många 
kvadratmeter gatuyta som en trafikant normalt upptar, beroende på om transporten 
sker med bil, cykel, buss eller spårvagn. 
 
Tabell 1 Gatuyta (m2) per trafikant för respektive färdmedel. 
Spårvagn 1,2 
Buss 2,1 
Cykel 9,7 
Bil 22,1 
Källa: Stangeby, 1995 
 
Enligt sammanställningen utnyttjas gatuytan mest effektivt med spårvagn, följt av 
buss, cykel och bil. Skillnaden i krav på gatuutrymme mellan transport i bil 
respektive i spårvagn är således nästan 20-faldig. För buss gäller i det närmaste 
dubbelt så högt krav på markutnyttjande som för spårvagn (Stangeby, 1995). 
Denna rapport har även använts som underlag av Hovedstadens Udviklingsråd, 
HUR, i Köpenhamn. HUR utnyttjar uppgifterna som argument för att inrätta 
stombusslinjer (HUR, 2001). 

Andra studier anger emellertid att under förutsättning att genomsnittlig 
kapacitet för respektive fordonsslag utnyttjas, gäller att om istället för spårväg ett 
bussbaserat trafiksystem väljs, ökar kravet på markutnyttjande per transporterad 
passagerare med en faktor tre. Om istället individuell transport i personbil väljs, 
dubbleras detta krav på markyta (Bonz, 1989). 

Detta kan kompletteras med några uppgifter om vilka bredder (på raksträckor) 
som är vanligt förekommande för transportslagen. Generellt noteras följande 
bredder för dubbelspår: spårväg (vagnsbredd 2,3–2,4 m) 5,0–6,5 m, spårstyrd buss 
(O-Bahn, avsnitt 6.4) 5,8–6,2 m, busskörfält 6,0–8,0 och bussväg 8,0–13,0 m. I 
exempelvis Tyskland är normal totalbredd för dubbelspår vid spårväg 6,5 m, 
(Hass-Klau, 2000). 

Normalsektionen för gatuspårväg i Göteborg (2,65 m vagnsbredd) visar 7,2 m 
totalbredd vid spårmittsavstånd 3,2 m och 1,25 m skyddsutrymme utanför de båda 
yttre rälerna. Vid projekteringen av Tvärbanan (vagnsbredd 2,65 m) i Stockholm 
angavs följande breddmått för dubbelspår vid ej blandtrafik: vid mittstolpar ca 
6,59 m, vid sidoplacerade stolpar 7,87 m. På raklinje utan kontaktledningsstolpar 
anges totalbredd för spårväg till ca 7,95 m, inkl. 1,0 m skyddsområde på vardera 
sidan om spåren (SL, 1997). O-Bahn Essen är vid dubbelspår 5,9 m bred. Där 
kontaktledningsstolpar placerats mellan spåren ökar bredden till 6,35 m. I 
Adelaide är bredden för dubbelspår 6,2 m, utan stolpar. (Ahlbrecht, 1992).  
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Bild 15 Bussbanan O-Bahn i Essen på mittreservat i motorväg. Här fanns 
ursprungligen en spårväg. 
 
Vid bussvägarna i Ottawa och Pittsburg är bredden 8,0 m vid dubbelriktad trafik. 
Här tillkommer vägrenar om 2,5 m på varje sida för exempelvis havererade bussar 
eller för snövallar på vintern (Hass-Klau, 2000). Den holländska bussbanan 
Zuidtangent har 7,2 bredd vid dubbelriktad trafik. I busstunneln under flygplatsen 
Schiphols rullbanor är bredden dock 11,8 m (Hondius, 2002). 

I tabell 2 sammanfattas några vanliga ban- och vägbredder. För spårtrafiken 
beror variationen på dels aktuella vagnsbredder, dels på hur kontaktlednings-
stolpar placeras. För bussvägar och -banor beror variationerna mest på om 
fordonen framförs spårstyrt eller förarstyrt. 
 
Tabell 2 Vanliga totalbredder av dubbelriktad spårbana respektive vägbana vid 
olika färdmedel (meter). 
Spårväg, gata Spårväg, egen banvall Busskörfält Bussväg Bussbana (spårstyrd) 
5,00–6,50 6,59–7,95 6,00–8,00 8,00–13,00 5,30–6,20 

Källa: SL, 1997; VDV, 2000; Hass-Clau, 2003. 

 
I begreppet markutnyttjande kan också inrymmas barriäreffekter. Ovanjordiska 
tunnelbanesträckningar, liksom järnvägar och motorvägar, innebär stora barriärer 
vilka kan ge oönskade effekter i tättbebyggda områden. Spårvägar ger i regel 
obetydliga barriäreffekter, men dessa ökar ju mer banorna byggs på reserverat 
utrymme. En enkel bussgata eller bussväg ger i regel obetydlig barriäreffekt, 
medan exempelvis O-Bahn (avsnitt 6.4) har en påtaglig effekt. 
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3.5 Kostnader 
I forskningstemat Light Rail – Light Cost II finns ett särskilt projekt som studerar 
kostnadsdrivande faktorer för fordon i spårvägsprojekt. För busstrafiksystem 
återfinns normalt den största investeringen i fordonen, medan i spårvägsystem 
infrastrukturen är ekonomiskt mest betungande (Bonz, 1989). Hos kollektiv-
trafiksystem i Europa och USA utgjorde i slutet av 1980-talet i regel personal-
kostnaderna 60–70 procent av de årliga utgifterna, medan kapitalkostnader 
utgjorde 10–30 procent. Resten är materialkostnader och andra utgifter (Bonz, 
1989). 

Infrastrukturkostnader i Zürich: år 1988 kostade en kilometer stadsmotorväg 
åtta gånger mer än en kilometer spårvägssspår, men spåret har dubbelt så hög 
kapacitet (Bonz, 1989). 

Ett nytt ”billigt spårvägssystem” blir sannolikt oekonomiskt i längden, och inte 
heller särskilt framgångsrikt. Särskilt inte om besparingarna drabbar resenärer i 
form av dålig resekvalitet eller leder till ökande underhållskostnader. Målet bör 
därför aldrig vara att nå lägsta möjliga investeringskostnad. Istället bör 
spårvägens principiella systemfördel i form av att kunna etableras i olika former 
och sammanhang utnyttjas (Bonz, 1989). 

I många länder föreskrivs i lag systematisk ekonomisk analys och jämförelse 
av olika trafikslag inför nyanläggande av trafiksystem. Erfarenheter av dessa 
beräkningar visar att lägsta kostnad inte är den enda – inte ens den dominerande – 
utslagsgivande faktorn för trafikmedelsvalet. Snarare bestäms valet av att 
spårvagnar och bussar har skilda egenskaper beträffande servicekvalitet, 
attraktion av passagerare och skilda möjligheter att påverka utvecklingen av 
staden. De representerar två skilda paketlösningar (Vuchic, 2000). 
 
3.6 Attraktivitet och trafikantökning 
I de flesta fall uppnås ökad kollektivreseandel i samband med utbyggnader eller 
nyanläggning av spårvägsförbindelser. Några exempel: förlängning av spårvägen i 
Zürich till Schwamendingen +16 %, förlängning till Auhof och Auwiesen i Linz 
+20 %, nytt spårvägssystem i Grenoble +17 %. Andel nya resenärer varierar 
mellan 40 och 60 procent i samtliga städer (Bonz, 1989). 

Den nya spårvägen i Strasbourg, som invigdes 1994, uppvisade efter ett års 
drift en sammanlagd trafikantökning i kollektivtrafiken i området på ca 
25 procent. Antalet bilar som kör in i cityområdet hade minskat med 17 procent 
och hyresnivåerna utmed den första linjen steg med sju procent (Peterson, 1999). 
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Bild 16 Stor ökning av antalet kollektivtrafikresenärer noteras efter spårvägs-
etableringarna i Strasbourg. 
 
Med den nya spårvägen i Strasbourg omlades också all busstrafik som blev mer 
omfattande än någonsin tidigare; staden hade aldrig tidigare haft fler bussar i 
trafik (Johansson, 1996). Trafikantökningen har fortsatt: år 2000 reste 40 procent 
fler kollektivt än innan spårvägen invigdes och kollektivtrafiken lades om 
(Johansson, 2001). 

Antalet kollektivtrafikanter i Strasbourg har således ökat, trots att direktgående 
busslinjer ersatts med två tunga spårvägsstråk med anslutande matarbusslinjer 
vilket tvingar till färdmedelsbyte för många trafikanter. Bytespunkter mellan 
spårvagn och buss arrangeras dock ofta som en enkel promenad över samma 
plattform, under tak. Därmed minskas sannolikt oviljan mot byten. I anslutning 
till nya bytespunkter har på många ställen infartsparkeringar för bilar anlagts – 
även för cyklar i form av övervakade, låsbara cykelburar. 

I Stockholm är Tvärbanan uppskattad av trafikanterna och vidare omfattande 
utbyggnad planeras. Redan kort tid efter trafikstarten noterades viss 
överströmning av bilister (Lindström Olsson, 2000). Huruvida trafikanttill-
strömningen stämmer med de ursprungligen gjorda prognoserna kan diskuteras; 
den bana som byggdes prognostiserades egentligen aldrig i detalj (Haraldsson, 
2002). 

Trafikantökningar redovisas också för nya busstrafiklösningar, särskilt när de 
arrangeras som stombusstrafik eller som bussbanor, vilket visas i avsnitten 4 och 
5. Här sker ibland ökning från en förhållandevis låg nivå vilket gör att den 
procentuella tillväxten kan vara betydande. 
 
3.7 Spårfaktor 
Den s.k. spårfaktorn, således att fler passagerare väljer spårtrafik om valet finns 
mellan denna trafikform och likvärdig busstrafik, kan också beskrivas som de 
aktuella trafikprognosmodellernas oförmåga att på rätt sätt beräkna den 
kommande fördelningen mellan andelen personer som väljer busstrafik respektive 
spårburen trafik (Transek, 2001). Spårfaktorn kan också ses som ett 
samlingsbegrepp för de egenskaper hos spårtrafiken som gör att den upplevs 
positivt (Ekman, 2003). 
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Det är emellertid svårt att bevisa att det verkligen existerar en spårfaktor, 
eftersom samtidigt med omställning från buss- till spårtrafik oftast en mängd 
kvalitetshöjande åtgärder genomförs för att göra kollektivtrafiken attraktivare, 
exempelvis högre turtäthet, introduktion av moderna och bekväma spårfordon, 
nya hållplatsutrustningar med realtidsinformation och väderskydd m.m. (Hass-
Klau, 2002; Kasch, 2002). 

Däremot finns indikationer i form av ett stort antal exempel på ökande 
trafikantmängder för kollektivtrafiksystem som baseras på nya eller utbyggda 
spårvägar, som ersatt busslinjer. Ytterligare en indikation på spårfaktorns existens 
är att i de europeiska städer som har baserat kollektivtrafiken på spårvägar kan 
oftast ökande kollektivreseandel under perioden 1986–1996 noteras, i motsats till 
städer som baserar trafiken på bussar. Anledningen är inte helt klar; det kan bero 
på att spårvägsstäderna oftast också vidtagit kraftfulla åtgärder mot biltrafik – 
anlagt stora områden i citykärnor för enbart gång- och cykeltrafik och har infört 
parkeringsrestriktioner. Detta har oftast skett i samband med spårvägsutbyggnad 
eller i samband med modernisering av befintlig spårväg (Hass-Klau, 2000).  

I en jämförelse mellan 53 storstäder i Storbritannien, Frankrike och Tyskland 
framkommer att i städer med väl utbyggda tunga spårtrafiksystem (tunnelbana och 
förortståg) finns en större kollektivreseandel än i städer som har enbart busstrafik, 
eller en kombination av spårvagnar och bussar (Stangeby, 1995). 

Undersökningar i fyra brittiska städer visar att av tillfrågade 1 850 bilförare 
skulle hälften (47 procent) föredra spårväg och 36 procent spårstyrd buss (Hass-
Klau, 2002). Hur många som skulle föredra konventionell buss framgår inte, och 
inte heller hur många bilförare som verkligen skulle byta färdmedel, om möjlighet 
gavs. 

Undersökningar bland invånarna i stadsdelen Witikon i Zürich visar resultat 
enligt tabell 3 (Bonz, 1989). 
 
Tabell 3 Positiv attityd till olika transportslag i Zürich-Witikon, alla invånare, 
procent. 
Trafikslag alla invånare de som utnyttjar kollektivtrafik 
Spårvagn 62  72 
Trådbuss 17 14 
Buss 6 7 
Vet ej 15 7 
Källa: Bonz, 1989 

 
Att kollektivresenärer föredrar spårtrafik före trafik med buss redovisas i en 
undersökning i Osloområdet, tabell 4. 
 
Tabell 4 Kollektivresenärers (637 st) betalningsvilja för att få färdas med 
spårfordon istället för med bussar. 
Trafikslag  NOK/resa 
Tåg  2,3 
Spårvagn  1,0 
T-bana  0,6 
Källa: Stangeby, 1995 
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Den norska studien visar också att trafikanterna värderar komforten högre på 
spårgående färdmedel än på bussar, både när det gäller sitt- och ståplats. En större 
andel av trafikanterna väljer spårtrafik på längre sträckor på grund av den högre 
komforten. Beräkningar från Oslo visar att endast 15–20 procent väljer buss 
framför tåg för restider över 40 minuter, oavsett om de får sitta eller stå. Detta 
innebär att på parallella sträckor, där buss och tåg erbjuder samma restid, gångtid, 
pris och frekvens, väljer fyra av fem resenärer tåget. På kortare sträckor är det en 
större andel som väljer buss, men spårtrafiken får alltid flest resenärer (Stangeby, 
1995). 
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4 Stombusstrafik 
Ett bekant motto är: ”Tänk spårvagn – kör buss!”. Utgångspunkten 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 
geometri också för bussbanor får busstrafiken bättre passagerarkomfort, bl.a. 
eftersom rörelser i sidled minskas. Till idéerna om förbättrad busskomfort hör 
också att undvika hållplatsfickor och att hellre anlägga hållplatserna som i 
körbanan utstickande trottoarbreddningar, s.k. klackhållplatser, vilka förhopp-
ningsvis även avhåller 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 hållplatstider eftersom extra steg inte förekommer innanför dörrarna. Om 
på- och avstigning tillåts i alla dörrar förkortas hållplatstider ytterligare. 
Hållplatser utrustas med trafikantinformationssystem i realtid (Johansson, 1996). 

Omfattande systemlösningar baserade på busstrafik är ännu generellt få till 
antalet i jämförelse med spårbaserade. Stombusstrafiken i Stockholms innerstad 
och Citybussarna i Jönköping är två närliggande (avsnitt 5.1 resp. 5.2). Ett annat 
exempel är busstrafiken på Stationspendeln i Landskrona som inrättades för att 
skapa en snabb kollektivtrafikförbindelse mellan nya järnvägsstationen och 
centrum. Bland annat anlades nya gång- och cykelbanor, inrättades signalprioritet 
för buss och byggdes en ny bussväg. Om- och nybyggnaderna belöpte sig till ca 
15 miljoner kronor och genomfördes innan beslut om trådbusstrafik på sträckan 
hade fattats (Améen, 2003). För nya konventionella bussystem är detta mer 
ovanligt; ett exempel finns i Jönköping, där delar av stadsmiljön omdanades i 
samband med etablering av stombussnätet 1996, se avsnitt 5.2.  
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Bild 17 Ett nytt busstrafiksystem infördes 1996 samtidigt som viss 
stadsmiljöomvandling genomfördes i Jönköping: bl.a. Klostergatan omdanades i 
samband med etablering av stombussnätet. 
 

 
Bild 18 Stationspendeln i Landskrona inrättades för att skapa en snabb 
kollektivtrafikförbindelse mellan nya järnvägsstationen och centrum. Bl.a. 
anlades nya gång- och cykelbanor, inrättades signalprioritet för buss och 
byggdes en ny bussväg. 
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Historiskt intressant är också bussbanan i Vallås i Halmstad som inrättades i 
samband med att villaområdet byggdes i början av 1980-talet. Detta var före 
låggolvsbussarnas tid och för att tillförsäkra resenärerna god tillgänglighet 
byggdes vid hållplatserna plattformar upp till bussgolvets höjd. Vid angöring 
sköts en ramp vid dörrtrösklarna ut så att insteget blev helt plant. En tid provades 
också automatisk styrning av bussarna strax före och vid hållplatserna. Bussarna 
styrdes och bromsades elektroniskt med hjälp av kabelslingor nedfrästa i gatan 
(Johansson, 1984). 
 

 
Bild 19 Bussbanan i Vallås utanför Halmstad. 
 
En avancerad bussbana invigdes den 24 januari 2003 i Lund, Lundalänken, som 
byggts med horisontal- och vertikalkurvor för att möjliggöra framtida spårtrafik.  
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Bild 20 Bussbanan Lundalänken i Lund, invigd den 24 januari 2003. 
 
I Göteborg invigdes den 25 januari 2003 en stombusslinje mellan Hisingen i norr 
och Högsbohöjd i sydväst, via Norra Älvstranden, Älvsborgsbron och centrala 
staden. Vid Norra Älvstranden omvandlas det gamla hamn- och varvsområdet i 
snabb takt till bostadsområde och för att säkra effektiv kollektivtrafikförsörjning 
har en kilometerlång bussbana anlagts, Lindholmsallén (Johansson, 2003). 
 

 
Bild 21 Bussbanan i Lindholmsallén i Göteborg, öppnad i januari 2003. 
 
Utomlands finns flera nya avancerade bussbanesystem, exempelvis i Amsterdam 
(Zuidtangent) och snart också i Eindhoven, med den futuristiska bussmodellen 
Phileas (Hondius, 2002). 
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Bild 22 Bussbanan Zuidtangent söder om Amsterdam. 
 

 
Bild 23 Phileas, futuristisk bussmodell som ska trafikera bussbanor i 
Eindhoven. 
 
Intresset i Spanien är stort för kollektivtrafiklösningar med buss, exempelvis finns 
projekt i Sevilla och Mureia. Liknande system finns i Sydamerika i Quito, med 
Mercedes-trådbussar, i Merida, São Paolo och Manaos. I Sydamerika finns av 
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tradition denna kollektivtrafikform baserad på bussar. Curitiba är den i Sverige 
mest kända eftersom Volvos bussar dominerar där (Johansson, 2002a).  

Volvo Bussar har länge använt denna trafik i marknadsföringen av storskaliga 
bussbaserade kollektivtrafiklösningar. Framgångarna har dock hittills varit 
måttliga; i västvärlden är det uppenbarligen svårt att sälja nyckelfärdiga 
avancerade busstrafiksystem, med den förhållandevis låga kostnaden som främsta 
argument (Johansson, 2002a). Busstrafiken i Curitiba drivs i princip som ett 
ovanjordiskt tunnelbanesystem med hög turtäthet, strikt hierarkiskt uppbyggt, 
vilket leder till bussbyten vid längre resor. Kostnaden för Curitibas bussbane-
system anges till 200 000 USA-dollar per kilometer, inklusive hållplatser, att 
jämföra med ett projekterat snabbspårvägssystems 20 miljoner USA-dollar per 
kilometer. Prisskillnaden är således en faktor 100. Busstrafiksystemet i Curitiba 
har fungerat bra och bland annat anges att 28 procent av bussresenärerna tidigare 
reste med bil (FTA, 2003). 
 
4.1 Nya mellanformer 
För att nedbringa de höga investeringskostnaderna i samband med anläggande av 
nya spårvägar har under senare år i Frankrike nya mellanformer mellan spårvagn 
och buss utvecklats (Système intermédiaire). Trafiksystemen baseras på 
spårstyrda bussar, men marknadsförs ofta som ”Gummihjulsspårvägar” (Tramway 
sur pneu). Två helt skilda system med mekanisk spårstyrning finns: Bombardiers 
TVR/GLT och Lohrs Translohr (Certu, 1999). Translohr återstår ännu att sättas i 
kommersiell drift. 

Ett tredje system är Irisbus Civis som baseras på optisk styrning, vilket 
beskrivs i avsnitt 5.3.2.1. Civis räknas visserligen till mellanformerna, men 
marknadsförs inte som gummihjulsspårvagn, åtminstone inte i Rouen, där 
trafiksystemet (inkl. fordon) kallas Teor, se avsnitt 5.3.2. 
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Bild 24 TVR i Nancy. Bussarna rullar på gummihjul som styrs av små 
dubbelflänsade metallhjul som trycks mot det centralt placerade styrspåret. 
Bussarna har strömavtagare av trådbussmodell och trafikerar vissa sträckor utan 
spårstyrning. 
 

 
Bild 25 Translohr från Lohr Industrie. Foto: Lohr 
 
Vid normal drift körs TVR/GLT och Translohr elektriskt med krafttillförsel från 
kontaktledning. De kan dock med dieselelektrisk drift (Translohr med batteridrift 
som alternativ) lämna spårstyrningen och därmed undvika hinder i banan. Föraren 
styr då fordonet med ratt, som i en vanlig buss. I princip ska de alltid trafikera 
från övrig trafik helt avskilda banor. TVR i Nancy går dock som trådbuss på vissa 
sträckor i blandtrafik. 

De nya systemen är sinsemellan ej kompatibla och har helt skilda principer för 
spårstyrning. De är dessutom slutna vilket innebär att exempelvis nya fordon för 
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ett system endast levereras från ursprunglig tillverkare. Har en stad valt ett visst 
system, är den också under överskådlig tid hänvisad till just den leverantören 
inför eventuella utbyggnader. Konkurrensbilden är således föga uppmuntrande. I 
motsats representerar konventionella spårvagnar och bussar öppna system där 
åtskilliga tillverkare erbjuder kompatibla produkter. Kostnaden för en TVR-bana 
anges till motsvarande 9,6 miljoner USA-dollar per kilometer, vilket är avsevärt 
mindre än kostnaderna för modern amerikansk Light Rail-sträcka, men nära 
kostnaderna för exempelvis Portlands spårvägsliknande anläggning som betingar 
11,2 miljoner USA-dollar/km (LRTA, 2001). 

Ännu saknas längre tids erfarenhet av trafiksystemen, som är under etablering. 
Det första systemet, TVR i Nancy, har drabbats av många tekniska problem och 
trafiken har varit inställd under långa perioder, ersatt av konventionella ledbussar, 
dock i trafik på gatuutrymme, eftersom TVR-banan endast får trafikeras av TVR-
fordon (Laval, 2002b). 
 

 
Bild 26 TVR i Caen, med konventionell spårvagnsströmavtagare och strömretur 
via styrspåret. Stadens båda TVR-linjer körs helt spårstyrt och elektriskt, endast 
färd till och från depå sker dieselelektriskt utan spårstyrning. 
 
TVR-banan i den nordfranska staden Caen har fungerat bättre än motsvarande i 
Nancy, men beskrevs i ett februarinummer 2003 av facktidskriften Rail & 
Transports alltjämt vara under ”inkörning” (Nangeroni, 2003b). Klart är att de 
första driftserfarenheterna av TVR i Nancy inte har varit positiva; beträffande 
Caen är erfarenheterna något bättre.  

Återstår således att se hur situationen för kommande Translohr utvecklar sig i 
bl.a. Clermont-Ferrand, som är första franska stad att anlägga denna typ av 
spårväg på gummihjul (Jolivet, 2002). Också erfarenheter från mer omfattande 
trafik med Irisbus Civis återstår att granska. 
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5 Fyra fallstudier 
Fyra städers kollektivtrafik i Sverige och i övriga Europa har granskats närmare. 
De fyra fallen utgörs av stombusstrafik i Stockholm respektive i Jönköping, jämte 
spårvägs- och busstrafik i Rouen i Frankrike och i Essen i Tyskland.  

Dessa städer har utvalts eftersom de representerar dels skilda val av färdmedel 
(buss respektive spårvagn) för kollektivtrafik, huvudsakligen förlagt till markytan, 
till större eller mindre del på reserverat utrymme, dels olika grader av framgång 
med valt system (jämfört med ursprunglig målsättning). I två fall har annat 
trafiksystem än ursprungligt valts för fortsatt utbyggnad. 

För Stockholms del stod valet mellan anläggande av ett nytt spårvägsnät i 
innerstaden och ett nytt busslinjenät med god framkomlighet, hög kapacitet och 
komfort, trafikerat av trådbussar eller etanolbussar. I Jönköping valdes ett 
busstrafiksystem med god framkomlighet, hög kapacitet och komfort. Någon reell 
valmöjlighet mellan detta trafiksystem och något annat fanns dock egentligen inte. 
I Rouen inrättades inledningsvis två spårvägslinjer som vad avser passagerar-
tillströmning var framgångsrika, men fortsatt utbyggnad av kollektivtrafik på 
reserverat utrymme sker med en bussbaserad lösning. I Essen är utbyggnaden av 
det s.k. spårbussystemet avslutat och fortsatt utbyggnad av kollektivtrafik på 
reserverat utrymme sker nu med spårväg. 

Vilka är orsakerna till att de aktuella trafiksystemen har valts? Är det främst 
ekonomiska frågor som avgjort valet, eller finns också andra faktorer? Kan 
städernas förutsättningar för kollektivtrafik överhuvudtaget jämföras på ett 
relevant sätt?  
 
5.1 Stombusslinjerna i Stockholms innerstad 
Biltrafiken i Stockholms innerstad har under många år kontinuerligt ökat, med 
köer under större delen av dagen, inte bara under morgonens och eftermiddagens 
rusningstid. Samtidigt som trafiken har ökat har också utbyggnad av cykelbanor 
på huvudgatorna pågått, ofta på de stråk som stombusslinjer trafikerar eller 
planeras. 
 
Höga ambitioner 
Ambitionerna var mycket höga när stombussnätet för Stockholms innerstad skulle 
anläggas (SL, 1990a). Avsikten var att stombusslinjerna skulle binda ihop 
stadsdelar och spårtrafikens portar samt täcka delar av innerstaden där 
tunnelbanenätet är glest. Busstrafiken skulle koncentreras till huvudgator, med 
mycket tydliga hållplatser, lätta att hitta, dock inte för tätt. Ett riktvärde för 
hållplatsavstånd var 400 m. I stor utsträckning skulle bussarna framföras på 
reserverade körfält och ha prioritet i trafiksignalerna. Nätet skulle också vara lätt 
att förstå, logiskt uppbyggt med en tydlig struktur.  

Inledningsvis gällde också att ombyggnader för stombussnätet skulle utföras 
så, att ett eventuellt införande av spårvägstrafik i innerstaden inte försvårades. 
Denna princip, med generösa radier och raka och gena sträckningar, förbättrar 
generellt busstrafikens komfort. Begreppet ”Tänk spårvagn – kör buss” har 
myntats för denna typ av busstrafik. För att enkelt identifiera en viss busslinje fick 
stomlinjerna enkelsiffriga beteckningar. Dessutom lackerades stomnätets 
låggolvsledbussar blå, i kontrast mot Stockholms normalt röda lokaltrafikbussar.  
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I det tidiga projekteringsarbetet definierades kraven på bussarna med orden 
hög kapacitet, hög tillgänglighet och bästa miljövänlighet. Inledningsvis 
övervägdes att tillåta på- och avstigning i alla dörrar för att förkorta 
hållplatstiderna. Dessutom fanns tankar om att förse bussarna med dörrar på båda 
sidor för att kunna utnyttja mittplattformar, eller för samtidig på- och avstigning 
(SL, 1993). 

I projektet ingick fem linjer, numrerade 1 till 5, som skulle kompletteras med 
några högtrafiklinjer och ett system av stadsdelslinjer. Snabbt, tydligt och 
bekvämt var nyckelorden för stomlinjerna, medan närhet gällde för stadsdel-
slinjerna (Johansson, 1995). 
 

 
Bild 27 I Dennispaketet planerades fem stombusslinjer med dessa sträckningar. 
Karta: SL. 
 
Del av Dennispaketet 
Stomnätsprojektet ingick i det så kallade Dennispaketet som var en heltäckande 
plan för kollektiv och individuell trafik med investeringar på sammanlagt runt 
40 miljarder kronor, tidsmässigt fördelat under åren 1992–2005. Dennisöverens-
kommelsen slöts i början av 1990-talet, men hade sådana politiska spänningar 
inbyggda att överenskommelsen bröts tidigt våren 1997. 

Inom Dennispaketet reserverades 740 miljoner kronor för det nya stomnätet 
vilket inkluderade låggolvsledbussar till ett värde av 340 miljoner kronor. Tidigt 
definierades den viktigaste förutsättningen för stombussnätets framgång, 
nämligen minskning av biltrafiken i Stockholms innerstad med 25 procent vilket 
ansågs nödvändigt för att få plats med de planerade reserverade körfälten som var 
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förutsättning för effektivare busstrafik. För att uppnå biltrafikminskningen skulle 
en motorvägsring byggas runt innerstaden och biltullar införas för trafik till city. 

Målen för det nya stomnätet sammanfattades: 
 
• från 13 km/h till 18 km/h i medelhastighet, således 35 procents höjning 

(inkl. hållplatstid) 
• bekväm färd 
• lätt att hitta hållplatserna 
• korta bytesavstånd mellan såväl stombuss- som stadsdelslinjer 
• trafiksäkert. 

 
De äldre innerstadsbussarna hade vid 1990-talets början ännu relativt höga golv 
och svarade således inte mot den nya tidens krav på tillgänglighet och komfort. 
De gamla busslinjerna var dessutom ganska anonyma vilket ledde till att folk som 
inte visste exakt var linjerna gick hellre tog tunnelbanan, även om det innebar 
längre väg att gå.  
 
Fyra arbetsområden 
AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, koncentrerade arbetet med stombusslinjerna 
till fyra arbetsområden: 

 
• gatuanpassning 
• fordon 
• informations- och trafikledningssystem 
• linjenät. 
 
I samarbete mellan SL och Stockholms Gatu- och fastighetskontor (Gfk) utfördes 
projektering av busskörfält, bussprioritering i signaler, utformning av hållplatser 
och bytespunkter, arbeten med att göra busstrafiken tydlig, med bussarnas 
körvägar (körgeometri) och mycket annat. Trots att många gator är så smala att 
det inte finns plats för särskilt busskörfält gick det ändå att inledningsvis ge 
bussarna relativt god framkomlighet, exempelvis genom att anlägga ett kort 
busskörfält strax före stopplinjen i en signalreglerad korsning med bussprioritet. 

Idag finns 11 km permanenta och 3,5 km tidsbegränsade kantstenskörfält, 
vidare 9 km mittkörfält. Huvuddelen av dessa finns på de tre stomlinjer som 
hittills inrättats. Vidare har ett 700 m långt mittkörfält på Skanstullsbron och ett 
kantstenskörfält om 450 m på Liljeholmsbron tillkommit (Sedin, 2002). 

Det finns inga entydiga svar på frågan var busskörfälten bäst placeras. 
Sträckning närmast kantsten intill trottoaren har fördelen att resenärer, som önskar 
stiga på, uppehåller på gångbanan och då får bekvämt placerade hållplatser. Detta 
utrymme kan dock behövas för distributionsbilar och för angöring av fastigheter. 
Placering av körfälten mitt i gatan, som vid spårvägstrafik, har fördelar men det 
gäller att gatan är tillräckligt bred så att inte hållplatsrefugerna med regnskydd blir 
för smala. 

En hållplatstyp som ofta har använts är s.k. klackhållplats (avsnitt 4). För att 
tydligt markera att här finns en busshållplats utgörs markytan av röd betong. Detta 
stabila material förhindrar också spårbildning i körbanan vid hållplatserna. I ett 
tidigt skede provades också att måla linjenummersiffrorna på den röda betongen. 
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Detta har dock inte genomförts i det fortsatta arbetet med stomnätet (Johansson, 
2002). 
 
Signalprioritet för buss 
I Stockholms innerstad fanns vid tiden för projektering av stomnätet omkring 
350 trafiksignalanläggningar av vilka åtskilliga var hopkopplade i samordnade 
system för att kunna ge grön våg, vilket dock inte alltid innebar prioritering av 
busstrafiken. För det planerade stomnätets fem linjer planerades att bygga ut runt 
140 signalanläggningar med bussprioritet. Idag finns 60 moderna trafiksignal-
anläggningar med bussprioritet i innerstaden.  

Signalprioriteringen ingår i informations- och trafikledningssystemet som är en 
del av stomnätets infrastruktur. I väderskydden finns skyltar med realtids-
information som visar ankomsttiden för nästa buss på respektive stomlinje vid 
hållplatsen. Vissa hållplatser som saknar väderskydd kan ha realtidsinformationen 
inbyggd i hållplatstavlan. Sammanlagt 100 hållplatser på stombussnätet är 
utrustade med realtidsinformation. 

Stomnätets bussar har fordonsdatorer som innehåller uppgifter om linje-
sträckningens alla detaljer och som med hjälp av GPS-navigering vet var bussen 
är. Fordonsdatorn styr bussens skylt som anger namnet på nästa hållplats, styr 
bussens destinationsskyltar samt styr signalprioriteringen och realtidsin-
formationen vid hållplatserna. Fordonsdatorn kan också styra kommande 
biljettmaskiner. Informationsutbyte mellan buss och omgivning sker med 
dataradiokommunikation. Några få äldre signalanläggningar som baseras på 
kabelslinga i vägbanan finns kvar. Slingor är dock inte önskvärda eftersom de ofta 
skadas vid grävningsarbeten.  

Redan i början av 1990-talet inrättades i ett fullskaleförsök ett trafiklednings- 
och informationssystem på den tungt belastade busslinjen 54 som i en halvcirkel 
omslöt city. Linje 54 omlades senare till den första stombusslinjen, nr 4, med 
vissa omläggningar och förlängningar (Johansson, 2002).  
 
Tre linjer i drift 
I början av 1995, när Dennisöverenskommelsen ännu var giltig, planerades att de 
två första stomlinjerna skulle tas i drift hösten 1997, komplett med bussar, 
trafiklednings- och informationssystem och busskörfält. Som nämnts byggde detta 
på att city skulle avlastas från biltrafik, vilket skulle ske med hjälp av 
motorvägsringen runt Stockholm och att biltullar skulle inrättas. Redan då insågs 
svårigheterna att bygga ut stomnätet, innan bilminskningen till fullo slagit 
igenom, således innan ringen invigts och tullsystemet tagits i bruk. Klarsynt 
noterades att det inte skulle gå att ge busstrafiken den plats den behöver innan 
biltrafiken minskat.  

Den första stombusslinjen, nr 4, togs i trafik den 17 augusti 1998. Linje 3 
inrättades den 22 mars 1999 och linje 1 den 11 oktober 1999. 
 



 

44 VTI meddelande 948 

 
Bild 28 I Stockholm finns sedan oktober 1999 tre stombusslinjer i trafik. 
 
Två återstår 
Stomlinjerna 2 och 5 har således ännu inte startat och kommer inte att kunna 
förverkligas i ursprungligen planerad form. När Dennispaketet upplöstes tidigt 
våren 1997 försvann också möjligheterna att minska biltrafiken i city, och därmed 
reducerades förutsättningarna för stomnätutbyggnaden.  

Stomlinje 2 (nuvarande linje 46) är närmast att förverkligas, med sannolik 
trafikstart till sommaren 2004. Den ursprungligen planerade ändstationen i 
Karlberg kan inte förverkligas till följd av en kraftig lokal opinion mot ledbuss-
trafik på smala gator i området. För nya stomlinje 2 planeras 40 hållplatser med 
realtidsinformation och 36 trafiksignalanläggningar med bussprioritet, varav dock 
en hel del redan finns (Sedin, 2002). Vidare har exempelvis körbaneplattan vid 
bron från Slussen mot Skeppsbron förstärkts till följd av de nya ledbussarnas 
högre axeltryck. Det viktiga stråket över Skeppsbron är för några år sedan utbyggt 
till dubbelriktat busskörfält i mittläge. 

Stomlinje 5 är svårast att förverkliga. Istället har möjligheten att omvandla 
museispårvägslinjen Djurgården–Norrmalmstorg till ordinarie trafik och att 
förlänga den till Sergels torg och eventuellt till Centralen studerats. Eftersom 
sannolikt en ny jänvägstunnel för pendeltåg under centrala Stockholm kommer att 
byggas, med stationer under centrum, övervägs om inte spårvägsförlängningen 
kan göra halt vid Sergels torg (Johansson, 2002). 
 
Bra start 
De tre stomlinjerna blev snabbt mycket populära, trots vissa barnsjukdomar, 
främst hos bussarna, etanoldrivna Scania Omnicity i ledversion, som utvecklades 
under alltför kort tid. Klagomål har framförts främst mot bussarnas dåliga 
fjädringsegenskaper. De flesta av de inledningsvis på stomlinjerna ställda kraven 
kunde uppfyllas, exempelvis beträffande tillgänglighet, tydlighet och bra 
bytesmöjligheter (Stockholm Konsult, 2002). 
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Tabell 5 Antal påstigande per dygn för ursprunglig(a) linje(r) och ersättande 
stomlinje.  
Linje 1992 1995 1999 2002 
54 32 277 35 431 
4   63 607 55 958 
 
48 26 257 28 471 
3   37 638 34 300 
 
41+56 24 710 26 727 
1   35 978 34 353 
Källa: Stockholm Konsult, 2000; Sedin, 2002. 

 
Särskilt markant är ändringen från linje 54 till stomlinje 4: 79 procents ökning år 
1999! En av förklaringarna kan vara att stomlinje 4 ansluter till bussterminalen 
vid Gullmarsplan och att många reser därifrån till pendeltågstation Södra station. 
En annan förklaring är att passagerarkapaciteten är högre i ledbussarna än i de 
tvåaxliga bussarna (Stockholm Konsult, 2000). Ytterligare en förklaring kan vara 
att tunnelbanans äldsta linjer (”Gröna linjen”) vid tiden för stombuss-
introduktionen hade kraftiga störningar i samband med installation av ett nytt 
signalsäkerhetssystem. Tunnelbanetrafiken var helt enkelt opålitlig och många 
resenärer sökte sig till den nya busslinjen.  
 
Nya vindar 1998 
Efter de allmänna valen 1998 tillträdde en ny politisk majoritet i stadens styrande 
organ. Den nya majoriteten önskade först utvärdera de tre befintliga stomlinjerna 
innan nya inrättades. Därefter tillkom starka krav på att anlägga cykelbanor på 
många stadsgator samt, som nämnts, opinion mot stomlinje nr 2 i en stadsdel. 
Samtidigt har biltrafiken ökat mellan 1992 och 1999, från 541 000 till 570 000 
fordon per dygn över infarterna till innerstaden. Resultatet har blivit alltmer 
stillastående trafik. Till detta kan läggas att polisens trafikövervakning och 
parkeringsövervakningen minskat. 

Det råder således stark konkurrens om gatuutrymmet. Citygatorna är också 
mycket känsliga för obetydlig trafikökning. Ökar biltrafiken tillfälligtvis på någon 
av genomfartslederna nära centrum söker sig biltrafiken in på stadsgatorna och då 
blir det stopp också där (Johansson, 2001). 
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Bild 29 Stombussarna har framkomlighetsproblem i Stockholms innerstad. 
 
Detta har försämrat förutsättningarna för att bussarna ska komma fram så som var 
tänkt. Stomlinjerna har inte nått upp till framkomlighetsmålet om 18 km/h (inkl. 
hållplatstid), tvärtom är resehastigheten på vissa sträckor idag lägre för stom-
bussarna än för de busslinjer de ersatte (Johansson 2002). 
 
Tappar resenärer 
Målet om förkortad resehastighet har således inte kunnat uppnås, särskilt inte på 
vissa besvärliga delsträckor. Efter den kraftiga resandeökningen på stomlinjerna 
noteras i tabell 5 en viss minskning av resenärer de senaste åren. Inte heller har 
jämn regularitet (rätt tidsintervall mellan bussarna) kunnat uppnås under 
rusningstid. Stombussar på samma linje och i samma färdriktning får ibland för 
kort tidsavstånd; kolonnkörning blir följden när en buss kört ifatt en föregående. 
Denna kolonnkörning ger i sin tur långt tidsavstånd till nästföljande buss som 
därmed får för hög belastning och inte kan hålla tidtabellen, varvid den blir 
upphunnen av efterföljande buss, osv.  

Främsta orsaken till att stombussarna på samma linje hamnar i kolonnkörning 
antas vara den dåliga framkomligheten. Hållplatstiderna har dock enligt de 
mätningar som utförts inte blivit längre, trots att fler trafikanter reser med 
stombussarna och att påstigning endast tillåts genom framdörren. Detta kan 
förklaras med att dörrarna är breda, att invändiga steg saknas och att mittgången 
är bredare i stombussarna än i bussarna de ersatte (Stockholm Konsult, 2000). Vid 
hållplatserna Skanstull, Hornstull och Fridhemsplan fanns en tid trafikvakter som 
viserade färdbevis och släppte in trafikanter genom de bakre dörrarna. Vakterna 
drogs in för några år sedan. 
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5.1.1 Investeringskostnader 
När Dennisöverenskommelsen bröt samman 1997 upprättades avtal mellan Gfk 
och SL med ambitionen att fortsätta stomnätsutbyggnaden med delad finansiering 
(hälften var) av gatuåtgärder, informationssystem och prioritering i trafiksignaler. 
För infrastrukturåtgärder under åren 1992–1999 avseende linjerna 1, 3 och 4 har 
SL och Gfk totalt betalat 230 miljoner kronor. För år 2000 är motsvarande belopp 
55 miljoner kronor och för åren 2001–2003 gäller 65 miljoner kronor, således 
inklusive kommande linje 2 (Sedin, 2002). Sammanlagd investering hittills i 
stomnätets infrastruktur är således 350 miljoner kronor. Till detta kommer utgifter 
om 177,5 miljoner kronor för de hittillsvarande 73 stombussarna.  

Ytterligare 21 stombussar upphandlas inför starten av linje 2 under våren 2004. 
Eftersom de nya ska vara biogasdrivna kan kostnaden beräknas till minst 
3 miljoner kronor per styck, sammanlagt runt 63 miljoner kronor. För Stockholms 
fyra stombusslinjer skulle då slutsumman utgöra 590,5 miljoner kronor. Som 
tidigare nämnts reserverades 740 miljoner kronor i Dennispaketet för det nya 
stomnätet (fem linjer) vilket inkluderade låggolvsledbussar till ett värde av 
340 miljoner kronor (SL, 1993). För ca 600 miljoner kronor får Stockholm således 
fyra stombusslinjer, vilket innebär ca 150 miljoner kronor per linje. Antag att 
även den planerade femte linjen också skulle ha kostat 150 miljoner kronor. Då 
blir slutsumman för fem linjer 750 miljoner kronor; förbluffande nära det runt 
1990 beräknade beloppet på 740 miljoner kronor! 
 
5.1.2 Slutsatser 
Det verkade länge som om politikerna hade tappat intresset för busstrafiken och 
som om egentligen bara cyklar prioriterades. I övrigt sades att all trafik skulle ha 
god framkomlighet. Det fanns uppfattningar att arbeten med bussprioriteringen 
skulle kunna fortsätta utan biltrafikminskning. Detta skulle dock ha inneburit att 
cykelbanor och busskörfält anlades på redan trafikbelastade gator. Följden skulle 
bli ännu längre bilköer (Johansson, 2000).  

Stomnätet för ledbussarna har inte infriat de ursprungliga förhoppningarna om 
god framkomlighet för kollektivtrafik. Utbyggnaden av busskörfält har inte följt 
ursprungliga planer. Dessutom har cykelbanor anlagts på hårt trafikerade gator 
och busstrafiken därmed fått avstå från egna körfält. Därför har hittills endast tre 
av de planerade fem linjerna kunnat inrättas (den fjärde startar till sommaren 
2004) pga. problem med att ordna god framkomlighet (Ekman, 2003).  

Projektering för anläggandet av den femte stombusslinjen har helt upphört, 
men som alternativ har föreslagits att den skulle kunna utgöras av en förlängning 
av Djurgårdslinjen från Norrmalmstorg till Centralen. Projektering för denna 
förlängning är dock inte särskilt långt framskriden. Orsaken till dessa bakslag 
syns vara politiska. Med valen hösten 2002 tillträdde dock en ny majoritet i 
stadens styrande organ. Det är ännu under 2003 för tidigt att värdera vad detta i 
praktiken kommer att innebära för trafikutvecklingen och för stombusstrafiken. 

Den viktigaste lärdomen av utvecklingen av stombusstrafiken i Stockholm är 
vikten av gott samarbete mellan kollektivtrafikansvarigt organ och kommunen 
(staden). Saknas detta, eller är detta mindre väl utvecklat, är det svårt att uppnå de 
ursprungligen uppställda målen. 

Stombusslinjerna har emellertid uppseendeväckande hög belastning, vilket 
tyder på att trafikkonceptet är uppskattat bland trafikanterna. En anledning till den 
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höga utnyttjandegraden kan vara den höga turtätheten över större delen av dagen. 
Trafikanterna upplever sannolikt att restiden normalt är kort tack vare kort 
väntetid vid hållplats, trots att medelhastigheterna är långt ifrån så höga som 
planerades i början och mitten av 1990-talet. Problemet med kolonnkörning tycks 
inte avskräcka. 
 
5.2 Citybussarna i Jönköping 
Också i Jönköping var mottot: ”Tänk spårvagn – kör buss!”. Hur skulle 
gaturummet ha gestaltats om en spårväg skulle ha anlagts? Citybusstrafiken i 
Jönköpings tätort omfattar idag tre stombusslinjer. Trafikformen har varit 
framgångsrik alltsedan de båda första linjerna invigdes den 10 juni 1996. 
Näckrosbuss var trafikentreprenör och ledbussarna av modell Neoplan N4021. 
Med de då helt nya Citybussarna, och ett helt nytt linjenät, bröts en mångårig 
nedåtgående passagerarutveckling i Jönköping.  
 

 
Bild 30 Med de nya Citybussarna bröts i Jönköping 1996 en mångårig 
nedåtgående resandeutveckling i kollektivtrafiken. 
 
Tidigare hade antalet kollektivresenärer minskat med någon procent varje år. 
Sedan 1996 har antalet tvärtemot ökat med 12 procent och andelen kollektiv-
trafikresenärer stigit från 19 till 22 procent i tätorten. I hela Jönköpings län har 
kollektivreseandelen ökat från 9 till 11 procent. 

Med Citybussarna fick 60 procent av stadens befolkning en stomlinjehållplats 
på mindre än 500 meters avstånd från bostaden. Citybusslinje 1 Röd har runt 
33 procent av resenärerna i tätorten och linje 2 Gul 17 procent. Således reser 
omkring hälften av alla bussresenärer med dessa linjer. 

Viktiga inslag i Citybusstrafiken är trafikantinformations- och signalpriori-
teringssystemen, vilka tekniskt är integrerade. Vid de flesta hållplatser på 
Citybusslinjerna finns skyltar som i realtid anger hur många minuter väntetiden är 
till nästa buss och till den som följer därefter. Bussarnas position fastställs med 
satellitnavigering (GPS) och vägmätning och beräknas av fordonsdatorn. 
Kommunikation mellan bussar och fasta anläggningar sker via ett dataradio-
system. Också trafiksignalerna påverkas av annalkande bussar via radiosignal. 
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Bussarnas positioner kan på monitorer följas i trafikledningen där såväl en 
linjekarta med varje bussposition kan tas fram, liksom en tidtabellsöversikt i 
jämförelse. Ett annat radiosystem används för muntlig kommunikation mellan 
trafikledning och busschaufförerna (Johansson, 2001).  
 
Komfort 96 
Citybussarna var en del i projektet KomFort 96 som från 1993 drevs i samarbete 
mellan Jönköpings kommun och Jönköpings Länstrafik AB. En av anledningarna 
till omläggningen av kollektivtrafiken var att Jönköpings gamla centrum fick allt 
mer konkurrens från nyanlagda, perifera shoppingcentra. Projektet inleddes för att 
återupprätta cityområdet som kommersiellt centrum, åtkomligt i första hand med 
kollektivtrafik. Med stombusslinjerna förbands kommersiella centra med bostads- 
och arbetsplatsområden i Jönköping och Huskvarna som har sammanlagt runt 
80 000 invånare. 

För att ge stombusslinjerna tydlig identitet fick de förutom linjenummer också 
en färgkod, som konsekvent återfinns på linje- och destinationsskyltarna på 
bussarna, på hållplatstavlorna, på linjekartor och i tidtabeller. Bussar och 
hållplatser sågs som en funktionell enhet och utformades så att snabb och bekväm 
trafikantväxling skulle vara möjlig.  

Linjenätet var helt nytt och bestod av två stomlinjer, åtta lokala linjer och fem 
förortslinjer. Anpassningen i gatumiljön drevs ovanligt långt, med målet att 
bussarna snabbt skulle komma fram, med prioritet över biltrafiken. Inslaget av 
bussgator och egna körvägar blev stort, liksom bussprioritet i trafiksignaler 
(Johansson, 1996). 

 
Några exempel: 
Strax söder om centrum omvandlades en del av gamla riksettan till bussgata med 
bilspärr och en ny vägport byggdes i korsningen med riksväg 40.  

Längre söderut inrättades en kilometerlång sträcka med separat körbana för 
buss, med signalreglerad in- och utfart på matarvägen vid Råslätt. 

Vid Torpaplan lades körvägarna (körgeometrin) för bussarna om så att de 
korsar platsen den rakaste vägen. Torpaplan har senare ytterligare anpassats för 
Citybussarna på linje 3. 

Strax väster om gamla tändsticksområdet finns reserverat busskörfält i båda 
riktningarna. Vid korsningarna till anslutande gator får bussarna alltid grönt. 
 
Tre stomlinjer 
Jönköpings båda ursprungliga stombusslinjer utökades med ytterligare en i 
samband med tidtabellskiftet den 17 juni 2001. Samtidigt ersattes Busslink av 
Arriva Sverige AB som entreprenör för stomlinjerna. En helt ny flotta av Scania 
Omnicity ledbussar sattes i trafik som Citybussar. Omställningen innebar att 
sammanlagt 57 nya bussar sattes i trafik. Ingen ordinarie buss är äldre än 
årsmodell 1995. För den nya Citybusstrafiken är 29 Scania Omnicity ledbussar 
tillgängliga. 
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Bild 31 Karta över busslinjerna i Jönköping, med de tre stomlinjerna 1, 2 och 3. 
 

 
Bild 32 29 nya Citybussar sattes i trafik i juni 2001. 
 
För linje 3, som har grön signalfärg, har omkring tio miljoner kronor investerats i 
fasta anläggningar utmed linjen, som i princip är en sammanläggning av tidigare 
linje 11 och delar av linjerna 13 och 26. Särskilt intressant är att företrädarna för 
det stora köpcentret på A6-området livligt applåderade den nya Citybusslinjens 
ankomst. För att få plats med bra hållplatsarrangemang nära en av de viktigaste 
ingångarna flyttades åtskilliga parkeringsplatser.  
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Linje 3 har sammanlagt 30 hållplatser av vilka 20 byggts ut till 
Citybusstandard; 14 hållplatser är gemensamma med de tidigare stomlinjernas. 
Sammanlagt finns för linje 3 Grön 23 hållplatser med dynamisk tidsinformation. 
För 3:an har fyra nya trafiksignalanläggningar med bussprioritet installerats. 
Linjen utnyttjar tio befintliga installationer från de båda tidigare linjerna. Till de 
mer intressanta nyanläggningarna hör en bomreglerad in- och utfart till en 
bussgata vid Knektaparken. Dessutom finns en bro med begränsad bärighet vid 
A6-området. Passagen är numera signalreglerad så att bussar inte möter något 
annat fordon på bron och bussar har alltid företräde framför bilar (Johansson, 
2001). 

Under 1997 kom Citybusstrafiken i Jönköping på andra plats i IRU:s, 
(internationella vägtransportunionen) tävling Eurochallenge avseende ”Public 
Transport by Road”. Förstapriset gick till den sydfranska staden Montpellier och 
dess dåvarande busstrafiksystem. 
 
Tabell 6 Citybusslinjerna i Jönköping. 
Linje Färg Sträcka Längd km Antal påstigande/M-F-dygn 
1 Röd Råslätt–Huskvarna 13,3 13 766 
2 Gul Dalvik–Öxnehaga 11,3 6 161 
3 Grön Tokarp–Råslätt 14,2 5 134 

Källa: Jönköpings Länstrafik AB. 

 
5.2.1 Investeringskostnader 
För de två första Citybusslinjerna med ombyggnader investerades drygt 
50 miljoner kronor av vilka hälften var statsbidrag. Till detta kom omkring sju 
miljoner för informationssystemet samt kostnaderna för de 19 ledbussarna. 
Sammanlagt utgör detta runt 100 miljoner kronor, där prislappen på ledbussarna 
är en osäker faktor, men runt 2,5 miljoner kronor per styck kan vara ett riktpris. 

Första trafikåret med det nya linjenätet i tätorten kostade stadsbusstrafiken 
112 miljoner kronor vilket var fyra miljoner mindre än året före omställningen. 
Ekonomin för busstrafiken har också utvecklats i rätt riktning. Efter ett par års 
drift hade de båda stomlinjerna 107 procents kostnadstäckning; ovanligt för nutida 
kollektivtrafik. Länstrafikens kostnader hade då minskat med sex miljoner kronor 
mot prognostiserade tre à fyra.  

Anledningen var dels ökade intäkter till följd av fler resenärer, dels lägre 
kostnader eftersom bussarna hade fått 2,5 procent kortare körsträckor. Total 
kostnadstäckning för all busstrafik i tätorten anges till 73 procent. För den tredje 
linjen investerades runt tio miljoner kronor i infrastruktur (Johansson, 2001). 

 
5.2.2 Slutsatser 
Exemplet Jönköping visar vad som går att åstadkomma med ett avancerat 
busstrafiksystem när det råder gott samarbete mellan kommun och trafikansvarigt 
organ. Med måttliga investeringar i infrastruktur, ca 67 miljoner kronor, plus 
kostnader för bussar (runt 72,5 miljoner kronor), har Jönköping nu ett effektivt 
och välfungerande busstrafiksystem. 
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5.3 Rouen 
5.3.1 Spårvägen 
Den nordvästfranska staden Rouen har runt 390 000 invånare och är huvudstad i 
departementet Seine-Inférieure. Tätorten består av 34 kommuner (franska 
kommuner är avsevärt mindre än svenska motsvarigheter), av vilka fem betjänas 
av bl.a. två spårvägslinjer. Seine flyter genom staden som av floden delas i en 
kraftigt kuperad nordlig och en något mer flack sydlig del. 

Rouen följde tidigt den nya franska kollektivtrafiktrenden och öppnade en helt 
ny spårväg 1994, samma år som nya spårvägar också invigdes i Paris och i 
Strasbourg. En förlängning öppnades 1997. Rouens spårväg går i nord-sydlig 
riktning och har två linjer med gemensam ändstation i centrum. Där finns också 
en underjordisk sträcka (1,7 km) med fyra stationer. Sammanlagt finns 15,1 km 
dubbelspår (exkl. depåområdet St-Julien) och 31 hållplatser (TCAR, 2002).  

För de båda spårvägslinjerna finns 28 tvåriktningsspårvagnar av Alstoms 
modell TSF2 (Tramway Standard Français) tillgängliga. Spårvagnar av denna 
modell finns också i Grenoble (invigd 1987) och i Paris. Total längd är 29,4 m 
och bredd 2,3 m. Spårvagnarna väger 43,9 ton och rymmer ca 185 passagerare. 
Högsta tillåten hastighet är 70 km/h. 
 

 
Bild 33 Spårvägslinjerna i Rouen. Karta TCAR. 
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Bild 34 I Rouen finns 28 spårvagnar av modell TSF2 (70 % låggolv), 
tillverkade av Alstom. Vagntypen finns också i Grenoble och i Paris. 
 
De är till ca 70 procent (ca 17 m längd) byggda med lågt golv på 34,5 cm höjd 
över räls övre kant; över vagnens ändboggier stiger golvhöjden rejält till 87,5 cm 
så att tre trappsteg erfordras. Ändboggierna drivs av var sin längsmonterad motor 
på 275 kW, medan hjulen under den korta mittdelen är löphjul utan genomgående 
axlar (Hondius, 2003). 

Spårvägslinjerna har en medelhastighet på 19,48 km/h och körs i sexminuters-
intervall, vilket ger treminuterstrafik på den gemensamma sträckan, se tabell 7. 
För närvarande körs enkelvagnar, men systemet är förberett för multipeldrift, bl.a. 
är alla plattformar byggda med tillräcklig längd för tvåvagnståg. Ett vardagsdygn 
reser sammanlagt 58 000 resenärer på de båda spårvägslinjerna. 

Totalkostnaderna för spårvägssystemet i Rouen, inklusive fordon och depå, 
uppgick till 3,1 miljarder franc (4,34 miljarder kronor), vilket ger sammanlagt 
205 miljoner franc per kilometer (287 miljoner kronor/km), vilket är 
förhållandevis högt jämfört med kostnader för andra nybyggda franska 
spårvägssystem, men förklaras bl.a. med den relativt långa tunnelsträckan. 
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Bild 35 I spårvägssystemet i Rouen finns flera underjordiska hållplatser. 
 
Kostnaderna för de 28 spårvagnarna var 418 miljoner franc (585 miljoner kronor), 
vilket betyder 14,9 miljoner franc per vagn (21 miljoner kronor), vilket idag får 
betraktas som ett ganska högt pris för en 30-metersvagn med endast 70 procent 
låggolv. Kostnadsnivån för nya spårvagnar har sjunkit något sedan 1994. 
Uppseendeväckande är att kostnaderna för flyttning av vatten-, gas-, avlopps- och 
elledningar uppgått till 441 miljoner franc (617 miljoner kronor), 30 procent av 
totala kostnaden och således mer än vad hela vagnparken kostade (TCAR, 2002). 

Av totalkostnaderna utgör allmän uppsnyggning av gaturummet där spårvägen 
drogs fram omkring 20 procent, vilket uppges vara ett minimum när nya 
spårvägar idag anläggs i Frankrike (Raphel, 2002). Satsningen på den nya 
spårvägen i Rouen har uppenbarligen inneburit ett lyft för kollektivtrafiken. 
Mellan 1993 (sista året utan spårväg) och 2001 är den procentuella ökningen av 
antalet körda vagnkilometer 13,7, medan antalet resor ökat med 51,4 och 
biljettintäkterna med 53,3. Under 2001 reste sammanlagt 13 820 miljoner 
resenärer med de båda spårvägslinjerna (TCAR, 2002). 
 
5.3.2 Teor 
Ytterligare kollektivtrafikstråk på reserverat utrymme (TCSP, Transport en 
Commun en Site Propre) är under utbyggnad. De nya förbindelserna går i 
huvudsak i öst-västlig riktning, därav beteckningen Teor, som betyder Transport 
Est-Ouest Rouennais. Sammanlagt 150 000 invånare finns inom linjernas 
upptagningsområden, av dessa har 90 000 mindre än 400 m till närmaste hållplats. 
Genomsnittligt avstånd mellan hållplatser är 500 m (Raphel, 2002). 
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Bild 36 Att denna buss trafikerar Teor-systemet råder ingen tvekan om. 
 

 
Bild 37 Fordonen som ursprungligen avsågs att trafikera Teor är utvecklade av 
Irisbus, Alstom, Siemens och Michelin och har döpts till Civis. Under hösten 2003 
beslöts dock att för Teor-trafiken istället använda konventionella ledbussar av 
modell Irisbus Agora. 
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Här blir det inte spårtrafik, utan istället ett avancerat busstrafiksystem, 
ursprungligen planerat att trafikeras av 57 nya ledbussar i Civis-familjen som 
utvecklats av företagen Irisbus, Alstom, Michelin och Siemens. Civis beskrivs i 
avsnitt 5.3.2.1. Under hösten 2003 beslöts dock att för Teor-trafiken istället 
använda nya konventionella dieseldrivna ledbussar av modell Irisbus Agora, dock 
med optisk styrning. Anledningen uppges vara alltför dålig tillgänglighet för de 
två Civis som hittills trafikerat Teor och alltför höga anskaffningskostnader för 
den ursprungligen planerade Civis-vagnparken (Goasguen, 2003). 

För Teor-trafiken har fastslagits att hållplatsernas passagerarkomfort inte får 
vara lägre än spårvägens. Hållplatserna har sålunda medelhöga plattformar (27 cm 
över körbanan), realtidsinformation och väderskydd. Hållplatserna byggs i 
längderna 20 eller 35 m, således med plats för en eller två ledbussar. För att ge 
Teor-trafiken samma gynnsamma anslutning mellan plattformskant och 
dörröppning som erbjuds med spårväg används optisk styrning vid hållplatserna. 
Detta ger en precision på 5 cm mellan vagnssida och plattformskant. Syftet är att 
– som vid spårvägstrafik – alltid åstadkomma ett bekvämt, säkert och plant steg 
mellan plattform och bussgolv.  

Observera att optisk styrning endast används på kortare avsnitt före, vid och 
strax efter hållplatser med de högre (27 cm) plattformarna. På övriga sträckor och 
vid vanliga hållplatser styr förarna bussarna manuellt. 

Den optiska spårstyrningen har på Teor varit i drift sedan början av 2002, med 
utrustning monterad i 38 konventionella ledbussar av modell Irisbus Agora. I 
vägbanan målas dubbla vita streck med korta uppehåll i bestämda intervall. I 
vindrutans nederkant finns en videokamera som läser av de båda linjerna och 
vidarebefordrar deras förlopp till en dator som beräknar hur framhjulen ska vridas 
för att linjen ska följas. Vid färd med optisk styrning är högsta tillåtna hastighet 
40 km/h och föraren måste alltid hålla båda händerna på ratten. Föraren kan när 
som helst överta styrningen, om detta av exempelvis säkerhetsskäl skulle vara 
nödvändigt. Att videokameran och elektroniken läser linjerna utan problem 
indikeras med signallampor på instrumentpanelen och märks också på en svag 
vibration i ratten. 
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Bild 38 För den optiska styrningen finns i vindrutans nederkant en video-
kamera som läser av de vita linjer som målats på körbanan. 
 

 
Bild 39 Den optiska styrningen medger exakt angöring invid plattforms-
kanterna; en spalt på endast 5 cm noteras vid samtliga dörrar. 
 
Om något stör avläsningen av linjerna, exempelvis höstlöv, flygande papper, eller 
till och med snö, varnar en signallampa för otydlig linje. Om linjen är helt oläslig 
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gäller att köra manuellt (Raphel, 2002). Av sammanlagt 41 planerade hållplatser 
ska 16 utrustas med optisk styrning och högre plattformar.  

Syftet med de nya kollektivtrafikstråken Teor anges på följande sätt: att skapa 
ett trafiksystem som för passagerarna erbjuder komfort, medelhastighet, turtäthet 
och regularitet i samma nivå som hos en klassisk spårväg, som anpassas till de 
finansiella möjligheter som föreligger och som motsvarar de transportbehov som 
finns (Raphel, 2002). 

Man noterar särskilt formuleringen att det nya kollektivtrafiksystemet måste 
anpassas till de finansieringsmöjligheter som står till buds. Detta kan tolkas som 
att ytterligare en spårvägslinje ansågs för dyr. Till bilden hör dock även att de nya 
kollektivtrafikstråken på Teor trafikerar sträckningar med upp till 10 procents 
lutningar, vilket bedöms för kraftiga för konventionell spårväg. 

Normalt ska hållplatserna således angöras av bussar utrustade med ett system 
för optisk styrning. För att kunna angöras av bussar utan optisk styrning finns 
kraftiga styranordningar i däckshöjd som ser till att bussidan inte skrapar i 
plattformskanten. Denna är i sin tur försedd med en säkerhetskant av aluminium 
som deformeras vid eventuell hård kontakt med bussen. 

Tre Teor-linjer planeras med sammanlagd linjelängd på 48 km, med en fyra 
kilometer lång gemensam sträckning genom centrum. Den totala bansträckan 
planeras bli runt 26 km av vilket en tredjedel anläggs som helt separerad 
bussbana, en tredjedel som särskilt busskörfält och tredjedel går i blandtrafik. 
Liksom på de båda spårvägslinjerna körs i rusningstid sex- till niominuterstrafik 
på respektive linje vilket ger minst treminuterstrafik på den gemensamma 
sträckan. 

Teor byggs ut i etapper och ska vara i full drift 2006, som nämnts 
ursprungligen planerat för trafik med 57 Civis-fordon. Etapp 1 omfattar linjerna 
T1 och T2 samt delar av T3; ca 40 hållplatser ska vara inrättade 2004. Etapp 2 
omfattar resten av linje T3 och då ska sammanlagt 70 hållplatser vara i bruk. I 
februari 2001 togs de västliga delarna av T1 och T2 och ett avsnitt av T3 i drift. 
Antalet dagliga resenärer med de Teor-linjer som var i drift 2001 var 15 000, att 
jämföra med spårvägens 58 000 och de övriga busslinjernas sammanlagda 79 000 
(TCAR, 2002). 
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Bild 40 Teor-systemet. Karta TCAR. 
 
Tabell 7 Kapaciteter hos spårväg respektive hos Teor. 
 Spårväg Teor 
Antal pass/fordon 185 105 
Intervall (min) 3 2 
Antal fordon/h/riktn 20 30 
Transportkap/h/riktn 3 700 3 150 

Källa: TCAR, 2002 

 
5.3.2.1 Civis 
Civis och Teor är intressanta exempel på hur bussvärlden söker efterlikna 
spårvägens systemkaraktär. Civis är i grunden en elektriskt driven buss, med 
elmotorer i hjulnaven. Som allt nytt inom fransk kollektivtrafik har den en 
avancerad, futuristisk formgivning, med till och med några takfönster! 
Förmodligen med avsikt att likna en spårvagn placeras förarplatsen centralt i 
bussens mittlinje; all färdbevishantering ska med tiden skötas av automater i 
fordonen. De två till Rouen levererade Civis har dock konventionell 
vänsterstyrning. 

Konstruktionen utvecklades ursprungligen av Renault VI, men marknadsförs 
av Irisbus som ursprungligen var de sammanslagna bussaktiviteterna inom det 
italiensk-spanska företaget Iveco och franska Renault Véhicules Industriéls 
(RVI). Det senare företaget har dock sedermera helt lämnat delägarskapet i 
Irisbus. 

Fordonens optiska styrning utvecklades ursprungligen av det franska företaget 
Matra, som sedermera förvärvades av Siemens Transportation System. Alstom 
svarar för Civis elektriska navmotordrift, medan Michelin utvecklat de för Civis 
karaktäristiska Super Single-däcken. 
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Civis byggs normalt som 18,5-meters ledbuss med bredden 2,55 m. 
Kapaciteten för bussarna till Rouen är 105 passagerare, inklusive 30 sittplatser. 
Totalvikten anges till beaktningsvärda 30 ton. Maximal backtagningsförmåga är 
13 procent; upp till 10 procent är aktuellt i Rouen (Raphel, 2002). Ledbussen har 
fyra elektriska navmotorer om vardera 80 kW, sammanlagt 320 kW. Med 
navmotordrift krävs inga genomgående hjulaxlar och golvet kan därför byggas 
lågt (32 cm) genom hela bussen. Steghöjden i dörrarna är 30 cm, vilket ger 3 cm 
höjdskillnad till de 27 cm höga plattformskanterna. Inga ramper eller steg över 
fram- eller bakaxlar stör passagerarnas passage, som ofta är fallet i konventionellt 
byggda låggolvsbussar.  

Ytterligare en finess är att fritt utrymme mellan hjulhusen vid mitt- och 
bakhjulen är generöst tilltaget: 86 cm, mot ca 50 cm vid konventionell bussteknik. 
Två passagerare med bagage kan passera varandra; till och med rullstol ska kunna 
passera genom hela bussen. Den elektriska kraften för framdrivningen kan alstras 
på olika sätt. Normalt byggs Civis för diesel-elektrisk drift, med en Cursor Euro 
3-dieselmotor på 300 hk med flänsmonterad generator längst bak (Irisbus, 2001). 
 

 
Bild 41 I Civis är utrymmet mellan hjulhusen vid mitt- och bakaxel generöst 
tilltaget: 86 cm mot ca 50 cm vid konventionell bussteknik. 
 



 

VTI meddelande 948 61 

 
Bild 42 Civis finns också som trådbuss, Cristalis, såväl i tvåaxligt som i ledat 
utförande. 
 
Elkraft kan också tillföras externt med strömavtagare och kontaktledning av 
trådbussmodell. Civis som trådbuss marknadsförs under namnet Cristalis. Ett 
diesel-generatoraggregat med mindre effekt är då inbyggt för körning utan 
tillgång till kontaktledningsström. I Lyon finns Cristalis sedan början av 2002 i 
trafik som 12-meterstrådbuss och sedan början av 2003 som ledtrådbuss. På sikt 
avses att utveckla och erbjuda bränslecellsdrift. 
 
5.3.3 Investeringskostnader 
För de avsnitt som under 2002 färdigställts av Teor-systemet (Etapp 1, 26 km) har 
sammanlagt 154 miljoner euro investerats (ca 1 386 miljoner kronor). De fördelas 
enligt tabell 8. 
 
Tabell 8 Kostnader Teor-systemet (i miljoner euro). 
Gatuombyggnader 102,4 
Fordon (2 Civis, 38 Agora) 18,7 
Förstudier och projektering 16,4 
Övrigt 16,5 
Summa 154 
Källa: TCAR. 

 
Detta innebär en kilometerkostnad, inklusive fordon, på runt sex miljoner euro, 
således omkring 54 miljoner kronor per kilometer, inkl. fordon (Ferbeck, 2002). 
Kostnaden för hittills byggda sträckor av Teor-systemet indikerar således ca en 
fjärdedel av kilometerkostnaden för stadens spårvägsystem, inkl. fordon. Man ska 
dock observera att befintlig bussdepå kan utnyttjas, liksom trafikledningscentralen 
som byggdes ny till spårvägsstarten 1994. 

Observera att hittills har endast två Civis anskaffats och att ursprungligen 
planerades att på sikt ha sammanlagt 57 i trafik. En Civis med optisk styrning 
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(och navmotorer) kostar ca 750 000 euro (Goasguen, 2002). En Civis kostar 
således motsvarande ca 6,75–7,0 miljoner kronor, vilket är 36 procent mer än vad 
en modern ledtrådbuss i hellåggolvsutförande kostar, dock med konventionellt 
drivsystem (ej navmotorer) och utan optisk styrning. Totalkostnaden för de 
57 Civis-fordonen hade således blivit omkring 42,75 miljoner euro. 

I en artikel i facktidskriften La Vie du Rail 2001 finns några intressanta 
uppgifter beträffande kollektivtrafiksystemen i Rouen, avseende konventionell 
ledbuss (Irisbus Agora), Teor/Civis och spårväg, tabell 9.  

 
Tabell 9 Kostnader och kapaciteter för tre kollektivtrafikslag i Rouen. 
 Ledbuss Agora Teor/Civis Spårvagn 
Kap. pass/tim/rikt 1 500 3 000–4 000 5 000–7 000 
Milj. kronor per fordon 2,7 7,0 – 
Milj. kronor per km bana – 56 154–350 
Omräknat enligt ca 1,0 franc = 1,4 kronor (2001). 
Källa: Goasguen, 2001. 
 
 
5.3.4 Slutsatser 
Efter framgångsrik utbyggnad och trafik med de två spårvägslinjerna väljer nu de 
ansvariga i Rouen att fortsätta utbyggnaden av kollektivtrafikstråk baserad på 
avancerad bussteknik. Förutom lägre investeringskostnader jämfört med 
spårvägsutbyggnad är ett viktigt motiv för valet de branta backar som trafikeras. 
Likaså anses belastningen inte vara så hög att en konventionell spårväg med gott 
samvete kan motiveras. Notera den förhållandevis långa tiden för utbyggnad av 
Teor till komplett trafiksystem: 2001–2006. Det ger låg årlig investeringstakt. 

Med Civis som fordon på Teor-systemet fanns ingen anledning att misstänka 
att Teor skulle attrahera resenärer i mindre utsträckning än spårvägen; de 
välutrustade hållplatserna, med näst intill garanterat plant insteg, jämte den höga 
turtätheten och de futuristiska fordonen torde komma att upplevas positivt. Nu är 
bilden dock en annan genom att Teor kommer att trafikeras med konventionella 
ledbussar. En kort provtur med en av de två Civis i Rouen övertygade författaren 
om bussens goda komfort. Backar med 10 procents lutning klaras naturligtvis utan 
bekymmer (näst intill tom buss) och med förvånansvärt lågt inre buller, ca 70 dB. 

Det är vidare tacknämligt att Rouen inte marknadsför det nya kollektiv-
trafiksystemet som ”Spårvagn på gummihjul” (Tramway sur Pneu), utan som just 
Teor. Andra franska städer som inrättar bussbanesystem av skilda slag framhärdar 
i att (felaktigt) kalla dem ”Tram”. 
 
5.4 Essen 
Frågan är om någon busstillverkare marknadsfört ett trafiksystem hårdare med så 
dåligt resultat som Mercedes-Benz en gång i tiden gjorde med bussbanesystemet 
O-Bahn (Omnibus-Bahn) eller Spurbus, på svenska: spårbuss. Mottot löd ungefär: 
”Vi kan göra allt med bussar, som går att göra med spårvagnar, men till mycket 
lägre kostnad!” (Vuchic, 2000). 

I endast två städer i världen finns spårbussträckor av nämnvärd längd: 
Adelaide i Australien och Essen i Tyskland. Dessutom finns en kortare sträcka i 
Mannheim (800 m) och ytterligare några sträckor i England. Sammanlagt finns 
endast 30 km O-Bahn i trafik idag i hela världen (Hass-Klau, 2003). 
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Just därför är det intressant att studera utvecklingen i Essen, där särskilt under 
1980-talet en stor del av utvecklingen av O-Bahn genomfördes, inom ett ambitiöst 
forsknings- och utvecklingsprojekt som finansiellt stöddes bl.a. av dåvarande 
ministeriet för forskning och teknik, BMFT, Bundesministerium für Forschung 
und Technologie (Nahverkehrs-Praxis, 1988). 

Syftet var att med massproducerad, billig bussteknik och enkla tekniska 
bananläggningar konstruera ett kollektivtrafiksystem som skulle förena bussens 
ekonomiska fördelar och flexibilitet med spårvägens komfort och kapacitet, i 
kombination med spårtrafikens blygsamma krav på utrymme i sidled, också vid 
mötande trafik. En fördel som gärna framhölls var att O-Bahn kunde byggas ut 
successivt, med byggstart av separat bussbana vid de passager där bilköer och 
andra trafikproblem var som störst (”flaskhalsar”). Bussarna kunde dock direkt 
sättas i passagerartrafik på ordinarie gator, medan bussbanan stegvis 
förverkligades. 
 

 
Bild 43 Spårbussystemet i Essen utbyggdes i etapper 1980–1991. 
 
Bussens fördel att kunna täcka stora ytor i ett förgrenat nät skulle också kunna 
utnyttjas, med en gemensam bansträcka och flera förgreningspunkter där 
direktbussar viker av från spårbussbanan och fortsätter som konventionella bussar 
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i gatutrafik. Denna trafikeringsprincip genomfördes också i Adelaide (Thörnblom 
red, 1991). 
 
5.4.1 Spårbuss-principen 
Fordonen är konventionella dieselbussar som utrustats med horisontella små 
styrhjul invid fram- och bakhjulen. Styrhjulen vid framhjulen fästs direkt på 
styrinrättningens styrarmar så att framhjulen mekaniskt vrids i rätt riktning vid 
kurvkörning (Dreher, 1988). Styrhjulen vid bakhjulen styr bussens bakre del rätt i 
sidled. Sådana behövs dock endast om bussarna trafikerar banor med mindre än 
100 m kurvradie. 

I Essen byggdes bussbanan av 10 m långa L-formade betongelement som 
prefabricerades i stora mängder till gynnsamt pris. Beroende på markens 
beskaffenhet krävdes dock mer eller mindre komplicerat underarbete. Busshjulen 
rullar på L:ets horisontella bas, medan de små styrhjulen löper mot L:ets vertikala 
stapel som är 18 cm hög. Styrhjulen ställs in så att de mäter 2 605 mm i spårvidd, 
således 5 mm bredare än banans ”spårvidd”. Därmed erhålls alltid en viss 
förspänning mellan styrhjul och -balk varvid slingergång hos bussen undviks. 
Bussarna är således drygt 2,6 m breda över styrrullarna, vilket kräver dispens från 
gällande vägtrafiklagstiftning, eftersom de även trafikerar vanliga gator 
(Ahlbrecht, 1992). O-Bahnsystemet byggdes för högsta tillåtna hastighet på 
100 km/h, vilket utnyttjas i Adelaide. I Essen körs som mest i 75 km/h. 

Spårbussarna kan således trafikera både bussbanor och vanliga gator, där 
föraren tar hand om styrningen manuellt. Där bussbanan passerar korsande gator 
eller gångvägar görs uppehåll i banans vertikala styrytor. Där styr föraren bussen 
manuellt och iakttar försiktighet när bussen rullar in på nästa styrda sektion som 
inleds trattformigt på en 11 m lång sträcka där ”spårvidden” successivt minskas 
från 3,2 till 2,6 m. Den vänstra styrbalken är i längsled monterad före den högra 
så att föraren försiktigt kan styra mot denna med de vänstra styrhjulen, innan 
också de högra styrhjulen får kontakt med höger styrbalk (Ahlbrecht, 1992). 

Hållplatserna har i regel byggts med 30 cm plattformsnivå vilket ger ett plant 
insteg till bussarnas första steg i dörrbrunnen. När de första sträckorna byggdes i 
början av 1980-talet fanns ännu inga låggolvsbussar tillgängliga för denna typ av 
trafik. 

 
Successiv utbyggnad 
Till bilden hör att i Essen finns ett äldre spårvägssystem med spårvidden 
1 000 mm. Dessutom finns ett modernare Stadtbahnsystem (Light Rail) med 
normalspårvidd (1 435 mm), som trafikerar också andra regioner i Ruhrområdet 
(Stadtbahn Rhein-Ruhr). Spårbusstrafiken utbyggdes i etapper 1980, 1983, 1985–
86 och 1988–91. När spårbussystemet började anläggas i början av 1980-talet 
fanns beslut att på sikt helt avveckla meterspårvägen och att ersätta den med buss- 
och Stadtbahnlinjer. De första spårbussbanorna anlades därför på nedlagda 
meterspårsträckor. Senare byggdes spårbussbanor på sträckor gemensamma med 
ännu kvarvarande meterspårtrafik. Spårbussträckor har däremot aldrig byggts för 
gemensam trafik med normalspåriga spårvagnar. Bekymren började när de sista 
och mest avancerade stegen togs under åren 1988–1991. Då nådde Spurbus Essen 
den största omfattningen: 8,9 km med 5 km elektrisk drift i tunnel och på gata.  

Mercedes utvecklade spårstyrda duobussar för trafik dels med dieselmotor, 
dels som trådbuss i tunnelsträckorna. Duobussarna var tunga (18,5 ton tjänstevikt, 
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29 ton totalvikt, mot ca 15,5 resp. 28 ton för motsvarande konventionella 
dieselledbussar). Bland annat uppmättes omkring fem procent högre energi-
förbrukning jämfört med de konventionella.  

I Essen sattes 18 duobussar i trafik (Ahlbrecht, 1992). Syftet var att utprova 
samtrafik med meterspårvagnar i ett tunnelsystem under city, med tre hållplatser, 
av vilka en har mittplattform. Duobussarna utrustades med signalsäkerhetssystem 
för att kunna trafikera tunnelsträckorna med samma säkerhet som spårvagnarna. 
De fick dessutom kort efter leverans även dörrar på vänster sida för att kunna 
angöra tunnelhållplatsen med mittplattform. 

I tunnelsträckorna med anslutningar valdes dessvärre att som körbana för 
bussarna montera längsgående balkar av trä ovanpå spårvägens ordinarie slipers. 
Dessa träkonstruktioner var dock inte tillräckligt motståndskraftiga för de tunga 
bussarna, utan gav med tiden efter så att banan blev synnerligen ojämn. Då 
fungerade inte längre strömupptagningen klanderfritt, vilket ledde till att 
strömavtagaren spårade av kontaktledningen, skador på kontaktledningen och 
längre trafikstopp, också för spårvägslinjerna som trafikerar tunnlarna. 
 

 
Bild 44 I tunnlar inklusive anslutningssträckorna byggdes körbanan för 
spårbussarna av längsgående balkar av trä, vilket inte var tillräckligt stabilt, utan 
med tiden gav en så ojämn bana att trafiken inte driftsäkert kunde upprätthållas.  
 
Trots omfattande omkonstruktioner blev tunneltrafiken aldrig tillförlitlig. När 
forsknings- och demonstrationsprojektet avslutades runt 1995 inställdes helt 
sonika tunneltrafiken med spårbuss och när, i samband med en linjeförlängning i 
förorten Kray, det inte längre gick att vända i trådbussvändslingan inställdes den 
21 september 1995 all elektrisk spårbusstrafik. Duobussarna har därefter endast 
körts i dieseldrift (Lehmann, 2003). 
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De ursprungliga ovanjordiska spårbussträckorna är alltjämt i drift och ska så 
förbli. De först anlagda banornas betongkonstruktion har nämligen visat sig 
mycket robust och ha lång livslängd. Nu finns således spårbusstrafik på vissa 
delsträckor; i övrigt körs de aktuella busslinjerna på konventionellt sätt med 
bussar i blandtrafik.  

Tvärtemot tidigare planer har meterspårvägssystemet bibehållits och nya 
låggolvsspårvagnar nyligen anskaffats. Däremot togs de 18 duobussarna ur trafik 
den 1 oktober 2001 och har därefter sålts till länder i östra Europa. Nya spårbussar 
har anskaffats, dock i dieselutförande (Lehmann, 2003). 

Som nämnts finns trafiken alltjämt kvar på de ursprungliga spårbussträckorna, 
men nya sträckor är inte aktuella att anlägga. Trafikbolaget i Essen, EVAG, 
meddelar på förfrågan kärnfullt att: ”Im Einklang mit dem weltweit bestehenden 
Renaissance der Straßenbahn ist daher auch in Essen der Schwerpunkt des 
Ausbaues des Verkehrsnetzes wieder auf die Schiene verlagert worden. Der 
Ausbau des Spurbus-Systems ist abgeschlossen.” I översättning blir detta ungefär: 
”Analogt med den världsomfattande renässansen för spårvägar har tyngdpunkten 
för utbyggnad av trafiknätet i Essen åter flyttats till spår. Utbyggnaden av 
spårbussystemet är avslutad.” 

Utbyggnad av meterspårvägen till nya områden planeras och har också 
genomförts, bl.a. i samarbete med grannstaden Oberhausen, som för några år 
sedan återinförde spårvägstrafik. I Oberhausen finns stora områden som 
exploateras efter nedläggningar av de stora stålverken och metallindustrierna som 
för länge sedan utgjorde Ruhrområdets kärnverksamhet, inte alltid med god miljö 
som följd. Stora arealer har också frigjorts där Krupps fabriker tidigare fanns. Där 
planeras nya bostads- och arbetsplatsområden, jämte fritids- och nöjes-
anläggningar. För att åstadkomma god kollektivtrafikförsörjning ska meter-
spårvägen dras till detta område som kallas Kruppscher Gürtel (EVAG, 2001). 
 

 
Bild 45 Nu byggs istället meterspårvägen ut i Essen och nya låggolvs-
spårvagnar har nyligen anskaffats. 
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5.4.2 Investeringskostnader 
Det är svårt att erhålla relevanta uppgifter om kostnader för utbyggnaderna av 
Spurbus Essen. Eftersom detta dessutom ligger 10–20 år tillbaka i tiden bedöms 
de inte längre så intressanta. Kostnaderna för bussarnas styrrullar är motsvarande 
ca 80 000 kronor per buss (Hass-Klau, 2000). Kostnaderna för duobussarna var 
dock betydande, säkert mer än det dubbla mot motsvarande dåtida 
dieselledbussar. 
 
5.4.3 Slutsatser 
Många har försökt att analysera anledningarna till att O-Bahn aldrig blev någon 
succé, trots intensiv marknadsföring och trots det ambitiösa forsknings- och 
demonstrationsprojektet i Essen, till stor del finansierat med statliga medel. 
Mercedes byggde till och med en avancerad provanläggning i Rastatt i södra 
Tyskland och utprovade åtskilliga komponenter som inte var aktuella i Essen 
(Dreher, 1988). Till Rastatt vallfärdade delegationer trafikfolk från världens alla 
hörn, inbjudna av Mercedes för att ta del av vad som beskrevs som framtidens 
kollektivtrafiksystem. Särskilt minns man en tvåriktnings, eldriven dubbelledad 
buss, med konventionell bussförarplats i ena änden och en mer spårvagnsliknande 
i den andra. Den hade dörrar på båda vagnsidor och två konventionella 
spårvagnsströmavtagare på taket. Såvitt bekant lämnade den aldrig provbanan i 
Rastatt. 

Kanske var den enda egentliga vinsten med O-Bahn, jämfört med en 
konventionell bussväg eller bussbana med manuell styrning, nämligen det mindre 
utrymme i sidled som krävs, alltför ringa, i förhållande till den merkostnad som 
banbyggnationen trots allt kräver. Inte heller har möjligheten till successivt 
utbyggnad av bansträckorna setts som någon avgörande fördel. O-Bahn har 
samma nackdel som ett spårtrafiksystem vad gäller störningskänslighet; havererar 
en buss på banan så kan andra inte komma förbi. Där finns en klar fördel hos den 
mycket enklare bussgatan eller bussvägen. 

Ett hinder för framgång kan också ha varit den begränsade kapaciteten hos O-
Bahnsystemet. Som maximal fordonsstorlek förutsattes en dubbelledad buss med 
längd ca 24 m och angiven kapacitet 238 passagerare (vid våldsamt optimistiska 8 
passagerare/m2). Därmed skulle O-Bahn med dubbelledade fordon nå kapaciteter 
mellan 12 000 och 35 000 passagerare per timme och riktning, vilket skulle 
innebära en dubbelledbuss mellan var minut och var 20:e sekund! Möjlighet till 
multipelkoppling av flera enheter nämns visserligen i projektplanerna, men inget 
ytterligare provfordon byggdes. Kostnader för byggnation av banor för spårstyrda 
bussar, exempelvis O-Bahn, är underskattade; de är oftast endast obetydligt lägre 
än för en konventionell spårväg (Hass-Klau, 2000). 

Mot bakgrund av ovanstående har oftast beslutet blivit att anlägga en 
konventionell spårväg som ger bättre åkkomfort till visserligen högre kostnad, 
men med högre status än den ett busstrafiksystem tycks kunna ge, eller utnyttja 
enkel och beprövad teknik i form av bussgata eller bussväg, utan spårstyrning. 
Barriäreffekten av en bussbana byggd enligt O-Bahn-systemet är påtaglig. Det är 
knappast tänkbart att en sådan anläggning i citymområde skulle kunna utgöra ett 
alternativ till konventionell spårväg eller till någon av de s.k. nya mellanformerna 
som beskrivs i avsnitt 4.1. Efter att i många år dominerat i diskussioner om 
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spårstyrda bussar är O-Bahn ointressant; trafiksystemet har överspelats av de nya 
mellanformerna. (Hass-Klau, 2003) 
 
5.5 Slutsatser av fallstudier 
I de fyra fallen har ökat antal kollektivresenärer blivit följden av de valda 
lösningarna. Det är tydligt att investeringskostnaderna har spelat stor roll för 
systemvalet i Stockholm och delvis i Rouen, däremot inte i Essen. Systemet i 
Jönköping har nått längre vad avser uppfyllande av ursprunglig målsättning 
jämfört med Stockholm som har förverkligat endast tre (fyra i mitten av 2004) av 
fem planerade stombusslinjer. Inte heller har i Stockholm målsättningen 
beträffande framkomlighet och medelhastighet uppnåtts. Den höga turtätheten 
tycks dock verka lockande på trafikanterna varför mycket högt antal resande trots 
allt uppnåtts i Stockholm. Jönköping redovisar ett högt antal kollektivresenärer 
för en stad i denna storlek i Sverige. 

Rouens spårväg blev också en framgång vad gäller antalet trafikanter. Fortsatt 
utbyggnad har bedömts innebära för höga investeringskostnader. Också de branta 
backar som är aktuella för de nya linjerna har medfört att det gummihjulsbaserade 
trafiksystemet Teor har valts istället för spårtrafik. Detta system anläggs dock 
med många komponenter som är vanliga spårvägssystem, exempelvis väl 
utrustade hållplatser med upphöjda plattformar som ger plant insteg. Det kommer 
dock också fortsättningsvis att trafikeras av konventionella ledbussar, ej av den 
avancerade bussmodellen Irisbus Civis.  

I Essen noteras en helomvändning beträffande inställning till meterspårvägens 
fortlevnad. Planerna runt 1980 avsåg total nedläggning och delvis ersättning med 
spårbussystemet. Nu är utvecklingen således den rakt motsatta. Här har 
möjligheten till etablering av snabb spårvägförbindelse på reserverat utrymme till 
och i grannstäderna Oberhausen och Mühlheim starkt påverkat valet av utbyggnad 
av spårvägssystemet. Spårvägsutbyggnaden motiveras också med att detta 
trafikslag åtnjuter ökad uppskattning och ökat intresse världen över. 

Det är svårt att finna gemensamma omständigheter för valen av trafiksystem i 
de fyra städerna. Besluten tycks snarast vara följder av lokala betingelser, delvis 
kompletterade med mindre goda erfarenheter från tidigare val.  
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6 Förändringar i synsätt 
Kollektivtrafikens utveckling – och förändringar i synsätt på frågan ”Spårvagn 
eller buss?” – bör även ses i relation till bilismens framväxt. Västvärldens städers 
trafik har genomgått stora förändringar under de senaste 120 åren. Spårvägar och 
regionaljärnvägar spelade stor roll för städernas och industrialismens framväxt 
under början av 1900-talet. Bil- och busstrafik var ytterst blygsam. 

Under mellan- och efterkrigstiden skedde massiv omläggning av 
spårvägssystem till buss- och givetvis till biltrafik i främst USA, England och 
Frankrike (Vuchic, 2000; Hylén, 2002). Av Englands över 100 spårvägssystem 
blev endast ett kvar; av Frankrikes likaså mer än 100 överlevde blott tre. 
Utvecklingen i dessa länder beskrivs i ett särskilt delprojekt inom temat Light Rail 
– Light Cost II (Hylén, 2002). Det bör noteras att omställningarna från spårvägs- 
till busstrafik skedde samtidigt som massbilismen växte fram och att inte ens de 
moderna bussarna klarade att bevara kollektivtrafikens marknadsandelar trots att 
busstrafiken ökade (Vuchic, 2000).  

När biltrafiken ökade i mellan- och främst i efterkrigstiden sågs bussens 
förmåga att smidigt ta sig fram i de ökande bilköerna – i motsats till 
spårvagnarnas bundenhet till spåret – som en räddning för kollektivtrafiken. 
Flexibiliteten, således förmågan till anpassning till övrig gatutrafik, bedömdes 
som en stor fördel och ledde i exempelvis Stockholm till beslut om avveckling av 
spårvägstrafiken i innerstaden och att ersätta denna med busstrafik. De 
ekonomiska faktorerna var inte avgörande för detta beslut; i Stockholm kunde inte 
påvisas att spårvägsdrift var dyrare än bussdrift (Ekman, 2000).  

Även i Sverige, med sammanlagt 13 städer med spårvägstrafik, nedlades de 
flesta spårvägssystemen i efterkrigstiden och ersattes med busstrafik, så att idag 
endast tre system återstår, i Göteborg, Norrköping och Stockholm. Situationen 
påminner därmed om den i Frankrike och England för 15–20 år sedan (Hylén, 
2002). 
 

 
Bild 46 Sverige har haft 13 spårvägssystem av vilka nu endast tre är kvar i 
trafik. Helsingborgs spårväg ersattes med bussar i samband med höger-
trafikomläggningen 1967. 
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Insikten att ”flexibel” busstrafik inte var en patentlösning för kollektivtrafik-
uppgifterna i världens större städer ledde i perioden 1950–1980 till att åtskilliga 
tunnelbanesystem anlades; antalet system växte från ca 20 år 1955 till dagens ca 
100 (Vuchic, 2000).  

Kollektivtrafikutvecklingen i de europeiska städer som under 1950- och 1960-
talen valde att modernisera bestående spårvägssystem skiljer sig från utvecklingen 
i de städer som istället ersatte spårvägstrafik med bussar. I den första kategorin 
kan oftast ökande kollektivreseandel under den studerade perioden 1986–1996 
noteras, i motsats till städer som baserar trafiken på bussar. Exempel på städer i 
den första kategorin finns det gott om i Tyskland, Schweiz och Holland, medan 
städer i den andra återfinns i främst USA, Frankrike och Storbritannien (Hass-
Klau, 2000; Vuchic, 2000). 

Under de senaste decennierna har i en del städers cityområden tidigare 
biltrafikutrymme återlämnats till fotgängare och cyklister. Denna utveckling har 
ägt rum också i Sverige, men har då sällan haft koppling till utbyggnad av 
kollektivtrafik i cityområden. I åtskilliga kontinentaleuropeiska städer har dock 
etablering av centrala bilfria zoner skett i samband med att spårvägstrafik 
återintroducerats, efter decenniers frånvaro. I andra städer har befintlig 
spårvägstrafik behållits i nyetablerade bilfria zoner. Sedan slutet av 1970-talet 
sker således nyetablering av spårvägssystem i USA, och sedan 1985 också i 
Frankrike. I England accelererar också utbyggnaderna. Utvecklingen i Frankrike 
är särskilt intensiv, vilket framgår av tabell 10. 
 
Tabell 10 De franska spårvägarnas beräknade längd dubbelspår (km). 
I kilometertalen ingår inte Tram-train. 
Stad 1995 2001 2004 2007 och därefter 
Bordeaux – – 21,3 42 
Grenoble 14,7 20 34,5 34,5 
Paris 9 20,3 23,3 86 
Le Mans – – – 13,5 
Lille 21,4 21,4 21,4 21,4 
Lyon – 18,7 25 37 
Marseille 3,1 3,1 5 9 
Montpellier – 15,2 15,2 38,2 
Mulhouse – – 19 19 
Nantes 26,2 33,3 39 42,1 
Nice – – 10 10 
Orléans – 18 18 33 
Rouen 11,4 15,6 15,6 15,6 
Saint-Etienne 9,3 9,3 17,8 17,8 
Strasbourg 12,2 24,4 33,4 41 
Toulon – – 17,3 30,3 
Valenciennes – – 9,4 20,6 

Totalt 107,3 199,3 297,2 511 
Källa: Transport Public maj 2001. 
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Några huvudriktningar i utvecklingen för spårvägar kan internationellt skönjas:  

 
• Sedan 1980-talets början noteras i västvärlden ett starkt ökat intresse för 

spårvägstrafik. Mellan 1978 och 2000 öppnades ca 45 nya spårvägssystem i 
världen, för ett tiotal inleddes byggnation och för ytterligare 30 påbörjades 
planering (Höflinger, 2000). 

• Den tidigare bland trafikfackfolk vanliga uppfattningen att mycket stora städer 
på ett godtagbart sätt skulle kunna kollektivtrafikförsörjas med enbart 
tunnelbane- och busstrafik saknar nu i realiteten stöd, eftersom exempelvis 
New York, Paris, London, Madrid, Berlin, Milano, Prag, Budapest och 
München nyinrättar, alternativt moderniserar, spårvägstrafik (Vuchic, 2000).  

• En tidigare spridd uppfattning att spårvägar i stora städer med enbart 
tunnelbane- och busstrafik endast skulle kunna motiveras som tvärförbindelser 
mellan förorter saknar också stöd; spårvägar i eller nära cityområden finns och 
nya planeras. Exempelvis har nyligen beslutats att bygga nya spårvägs-
sträckningar i Paris mer centrala stadsdelar, på de s.k. boulevards des 
maréchaux (Nangeroni, 2003; Burmeister, 2003). 

• Uppgifter om antalet spårvägs- och Light Rail-system i världen sammanställs 
kontinuerligt av bl.a. organisationen Light Rail Transit Association, LRTA. 
Senaste beräkning visar bl.a. 355 spårvägssystem, 75 Light Rail-system och 
94 tunnelbanesystem i 58 av världens länder (LRTA, 2002). 

 
Vuchic sammanfattar synen på frågan ”Spårvagn eller buss?”: En tumregel skulle 
kunna vara att om trafikantunderlaget är stort på en längre sträcka så skulle 
spårväg vara att föredra. Om sträckan är kort och resandeströmmarna snabbt 
förgrenas i mindre belastade stråk är bussar det lämpligaste trafikslaget. 
Ytterligare en indikation för busstrafik är om anläggningskostnaderna måste 
hållas låga och om arbetskraftskostnader spelar underordnad roll. Om däremot 
strävan är att utveckla cityområden med gågator och generellt öka 
kollektivtrafikanvändning, då är spårväg att föredra, tack vare dess generellt höga 
acceptans och numera ofta utnyttjade egenskap som medel för stadsförnyelse 
(Vuchic, 2000). 
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7 Sammanfattande diskussion 
Det finns en överväldigande mängd facklitteratur som behandlar frågan 
”Spårvagn eller buss?”. Dessutom finns rikligt med detaljerade fallstudier och – 
inte minst – mängder med opinionsbildande information, inte sällan av 
lobbykaraktär. Just valet av kollektivt transportmedel är av litteraturmängden att 
döma en av de viktigaste frågorna i trafikplaneringsprocessen.  

Det har visat sig relativt svårt att rättvist jämföra egenskaper hos 
kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar med system baserade på bussar. 
Förutsättningar såsom tätorternas geografi, topografi och befolkningstäthet m.m. 
varierar starkt. En slutsats är dock att det finns åtskilliga ”bra” busstrafiksystem, 
men ytterst få ”dåliga” spårvägssystem, vad avser förmåga att attrahera 
trafikanter. En central fråga tycks vara hur väl kollektivtrafikstråk har kunnat 
separeras från individuell trafik. 

Investeringskostnader för ett busstrafiksystem understiger kostnaderna för ett 
motsvarande spårvägssystem åtskilliga gånger. Trots detta anläggs nya spårvägs-
system i världen: mellan åren 1978 och 2000 öppnades ca 45 nya spårvägssystem, 
för ett tiotal inleddes byggnation och för ytterligare 30 påbörjades planering. De 
initiala kostnaderna spelar uppenbarligen inte alltid en avgörande roll. Andra 
faktorer bedöms viktigare, exempelvis möjlighet att i samband med 
spårvägsintroduktion även genomföra radikala stadsmiljöförbättringar, såsom 
anläggande av gågator och införande av biltrafikrestriktioner och P+R-
anläggningar. Spårvägar används således inte endast som transportmedel utan 
också i stor utsträckning som verktyg för stadsmiljöomvandling. En viktig 
ekonomisk fördel för spårvägstrafik är dock att den i regel är billigare per 
passagerarkilometer än busstrafik vid större trafikantvolymer; varje tillkommande 
passagerare transporteras till lägre kostnad vid spårvägstrafik än vid busstrafik.  
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Bild 47 Spårvägar används som verktyg för stadsmiljöomvandling. Exempel 
från Strasbourg. 
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Bild 48 Spårvägar används som ett medel att vitalisera stadsmiljön, med 
utbyggnad av gågator, restriktioner mot biltrafik och etablering av 
infartsparkeringar. Exempel från Freiburg i Tyskland. 
 
Om syftet således även är att utveckla cityområden med gågator, förutom 
generellt ökad kollektivtrafikanvändning, då är spårväg att föredra, tack vare dess 
generellt höga acceptans hos befolkning och hos ansvariga politiker inom aktuellt 
trafikområde. Hög acceptans ger trafikmedlet generellt hög status. Att det går bra 
att låta spårvagnar och fotgängare utnyttja samma gatuutrymme finns många 
exempel på. 

Att det kapacitetsmässigt skulle finnas en tydlig gräns mellan de båda 
trafikslagen har inte gått att belägga, eftersom de i litteraturen angivna, teoretiska 
kapacitetsintervallen är mycket stora. Detta visas även av att antalet trafikanter i 
praktiken varierar mycket starkt mellan olika spårvägs- och busstrafiksystem. Den 
kritiska konkurrensytan mellan buss och spårvagn avseende kapacitet finns i det 
stora intervallet mellan 4 000 och 10 000 trafikanter per timme och riktning. Färre 
resenärer skulle indikera att buss vore lämpligast, fler att spårtrafik bör övervägas.  

En annan indikation kan vara att om trafikantunderlaget är stort på en längre 
sträcka, är spårväg att föredra. Om den hårt belastade sträckan däremot är kort och 
resandeströmmarna snabbt grenas ut i mindre belastade stråk är bussar det 
lämpligaste trafikslaget. Ytterligare en indikation för busstrafik är om 
anläggningskostnaderna måste hållas låga och om arbetskraftskostnader spelar 
underordnad roll.  

Det är svårt att bevisa att det verkligen existerar en spårfaktor, eftersom 
samtidigt med omställning från buss- till spårvägstrafik oftast en mängd 
kvalitetshöjande åtgärder genomförts för att göra kollektivtrafiken attraktivare, 
exempelvis högre turtäthet, introduktion av moderna och bekväma spårfordon, 
nya hållplatsutrustningar med realtidsinformation och väderskydd m.m.  

För att mest effektivt utnyttja befintligt gatuutrymme för persontransport krävs 
kollektivtrafik, inte biltrafik. Spårvägstrafik utnyttjar därvid utrymmet dubbelt så 
effektivt som busstrafik per transporterad passagerare. Problem med ökande 
biltrafik är en av anledningarna till att spårvägstrafik återinrättas i t.ex. USA och 
Frankrike, med samtidiga restriktioner mot biltrafik. Då ökar åter kollektivrese-
andelen, i vissa fall kraftigt.  
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Att mycket stora städer på ett godtagbart sätt skulle kunna driva 
kollektivtrafiken med enbart tunnelbanor och bussar tycks inte längre vara givet, 
vilket visas av utvecklingen i exempelvis New York, Paris, London, Madrid, 
Berlin, Milano, Prag, Budapest och München. Att spårvägar i dessa stora städer 
endast skulle kunna motiveras som tvärförbindelser i förorter är inte heller helt 
korrekt; spårvägar i eller nära cityområden finns och nya planeras. 
 

 
Bild 49 Redan på 1960-talet uppmanade AB Stockholms Spårvägar i annonser 
medborgarna att åka kollektivt och lämna bilen hemma. 
 
Konventionell spårvägs- och busstrafik i gatumiljö ger vanligtvis små 
barriäreffekter. Spårvägar på inhägnad banvall, liksom bussbanor i exempelvis 
O-Bahn-system, ger stora barriäreffekter och måste förses med särskilda passage-
möjligheter för övrig trafik, i plan, över eller under banan. 

Miljöfrågor talar för spårvägstrafik: En spårvagn är ett nollemissionsfordon. 
En buss kan vara ett nollemissionsfordon. Dock måste stor uppmärksamhet riktas 
mot bekämpning av buller, vibrationer och kurvgnissel vid spårvägar. Trådbussar 
är också nollemissionsfordon och har viss systemkaraktär tack vare infrastruktur i 
form av kontaktledningar.  

Light Rail kan uppträda i många olika former och trafikera olika typer av 
banor. Såtillvida är trafikmedlet flexibelt. I många länder i Europa diskuteras nu 
Tram-train. Man kan ana en viss tillväxt inom några år. Denna trafikform är 
aktuellt endast för spårvägssystem, inte för busstrafiksystem. 

Kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar jämfört med system baserade på 
bussar kan sägas ha skilda systemegenskaper, eller skilda systemkaraktärer. Med 
begreppet system avses enligt Svensk Ordbok 1986: ”Sammanhängande helhet 
med delar som står i viss relation till varandra och som fungerar efter vissa 
principer om naturligen förekommande el. konstruerad helhet (konkret el. 
abstrakt)”. 

Spårtrafik får bedömas generellt ha stark systemkaraktär vilket kan förklaras av 
att förutom särskilda fordon för spårtrafik också speciell och omfattande 
infrastruktur krävs, också vid den enklaste formen av linjetrafik på spår. 
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Spårvägar är omfattande trafiksystem med bl.a. spår, kontaktledningar, 
strömmatningsystem, signalsystem, uppställningsområde med verkstad, 
trafikledningscentral, trafikantinformationssystem, ofta signalprioritet i 
trafiksignalanläggningar, samt fordon. Spårväg är således ett komplext system, 
med till varandra noggrant anpassade komponenter vilket ger stark systemkaraktär 
och tydlig struktur.  

Spårvägssystemet utgör en stor investering med lång avskrivningstid vilket ger 
hög sannolikhet att den förblir i funktion under överskådlig tid. Samhällets 
engagemang beträffande kollektivtrafikförsörjningen uppfattas sannolikt som högt 
när en spårväg anläggs. Det innebär att bostäder, arbetsplatser och handels-
områden på sikt etableras kring spårvägen och därmed ökar trafikantunderlaget.  

Med spårväg uppnås således systemkaraktär automatiskt, medan busstrafik 
normalt har svagare systemkaraktär. Den enklaste formen av linjetrafik med 
bussar kräver endast ett minimum av speciell infrastruktur. Med etablering av en 
busslinje uppfattas samhällets engagemang i kollektivtrafikförsörjning som lägre 
jämfört med anläggande av spårväg. Busstrafikens status varierar därför. Med 
ökat inslag av busskörfält, bussvägar, väl utrustade hållplatser med trafikant-
informationssystem, signalprioritet m.m. ökar emellertid busstrafikens system-
karaktär. Till bilden hör dock att när busstrafik arrangeras på ett sätt som liknar 
spårvägstrafik ökar även dess kostnader. På senare tid har flera busstrafik-
lösningar med starkare systemkaraktär tagits i drift, både i Sverige och utomlands. 

Erfarenheter visar att när en stad genomför stora investeringar i ett nytt 
spårvägssystem, tillförsäkras oftast politiskt dessa nya spårfordon också god 
framkomlighet, på biltrafikens bekostnad. Detta gäller således utöver de i de flesta 
nationella vägtrafiklagstiftningar gällande skrivningar som anger att spårvagnar 
av andra vägtrafikanter generellt ska lämnas fri väg. En förklaring till denna 
omsorg om spårvagnars framkomlighet kan vara att de anses för dyrbara för att 
tillåtas stå stilla i bilköer. Om det finns politisk enighet om att kollektivtrafik i 
tätort ska främjas och att biltrafik ska dämpas borde det emellertid i de flesta fall 
gå att genomföra samma åtgärder för framkomlighet för buss- som för spårvägs-
trafiksystem. Erfarenheter visar dock att detta är politiskt svårare att genomföra 
för ett busstrafiksystem. Frågan blir då om busstrafik – också vid mer uttalad 
systemkaraktär – har alltför stor samhörighet med biltrafik för att politiskt kunna 
ses som en så exklusiv kollektivtrafikform att den skulle kunna ges högsta 
prioritet. Är bussen alltför lik bilen? 

Busstrafikens viktigaste fördelar såsom låga kostnader och hög flexibilitet 
verkar inte i samma grad engagera beslutsfattare. Har busstrafik alltför låg status i 
den kommunala politiken? Är den för billig? Är det på grund av bussar förment 
lägre status som spårstyrda busstrafiksystem marknadsförs som ”Gummihjuls-
spårvagnar”, Tramway sur Pneu? Är detta ett tecken på att spårvagnar antas ha 
generellt högre status än bussar?  

En intressant fråga är om passagerare och andra medborgare uppfattar dessa 
mellanformer som spårvagnar eller som bussar. Komfortmässigt är åtminstone 
TVR att jämställa med en låggolvsbuss. Irisbus Civis är utan tvekan en buss. 
Komfortproblem finns förvisso hos nya busstrafiksystem: Få moderna 
låggolvsbussar har acceptabel fjädringskomfort och acceptabla ljudnivåer.  

Sammanfattningsvis finns många för- och nackdelar hos både spårvägs- och 
busstrafiksystem. En gemensam fördel är emellertid att de tillåter transport i tätort 
av många människor på ett miljöriktigt och säkert sätt, till skillnad mot individuell 
transport i bil. De båda trafikslagen borde därför främst ses som kompletterande 
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istället för konkurrerande. Ett viktigt krav för samverkan mellan trafikslag är att 
anordna bekväma bytesmöjligheter. Kravet måste vara några få steg, under tak, 
mellan buss och spårvagn. Detta krav gäller också för byte mellan kollektiv och 
individuell trafik vid exempelvis infartsparkeringar. 
 

 
Bild 50 Ett viktigt krav för samverkan mellan trafikslag är att anordna bekväma 
bytesmöjligheter med endast några få steg över samma plattform, helst under tak. 
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Bild 51 Restriktioner mot individuell trafik bör erfarenhetsmässigt genomföras 
parallellt med utbyggnad av kollektivtrafiken. 
 
Ett annat krav är restriktioner mot individuell trafik vilka bör genomföras 
parallellt med utbyggnad av kollektivtrafiken för att denna ska garanteras god 
framkomlighet och bli framgångsrik, således attrahera resenärer. Oavsett vilket 
slag av kollektivtrafik som väljs krävs under alla omständigheter gott samarbete 
mellan gatuhållande och kollektivtrafikansvarigt organ. Utan god framkomlighet 
uteblir kollektivtrafikens framgång.  
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8 Fortsatt arbete 
Många frågor återstår att besvara beträffande valet av kollektivtrafik med 
spårvagnar eller med bussar. Bland annat har överväganden på politiker- och 
tjänstemannanivåer, respektive samspelet däremellan, överhuvudtaget inte belysts 
i detta arbete.  

I Light Rail – Light Cost II har relativt stor uppmärksamhet ägnats besluts-
processer beträffande helt nyanlagda spårvägssystem i Frankrike och England, 
men något mindre ägnats motsvarande processer i länder med många städer där 
spårvägstrafik är väletablerad sedan decennier eller ännu längre. Besluts-
processerna skiljer sig sannolikt mellan städer som har erfarenhet av båda 
trafikformerna och sådana som enbart känner till busstrafik. 

I en fortsatt studie vore det därför intressant att jämföra beslutsprocesser i 
städer utan erfarenhet av modern spårvägstrafik med motsvarande process i städer 
som redan driver sådan. Det finns sannolikt ett visst tankemässigt motstånd (en 
mental tröskel) att övervinna innan en ny spårväg kan etableras i en stad som inte 
nyttjat denna trafikform på decennier, eller kanske aldrig någonsin tidigare. Hur 
övervinns detta motstånd? Kan man lära något från motsvarande process i 
samband med expansion av linjenätet i en spårvägsstad? 

I denna nya studie bör också granskas beslutsprocesser som involverar val av – 
och bortval av – busstrafiklösningar med systemkaraktär, såsom trafik på 
bussbanor, bussvägar, trafik med spårstyrda bussar och med trådbussar. En fråga 
att belysa är uppfattningen om spårvägars ofta påvisade strukturerande effekter 
också antas kunna uppnås med dessa busstrafiksystem. I en fortsatt studie bör 
kunna belysas processer i exempelvis Tyskland, Schweiz, Österrike och Holland. 
Dessa länder har många städer med omfattande spårvägstrafik och också några 
med expanderande trådbusstrafik.  

Trådbusstrafik är aktuell att systematiskt studera mot bakgrund av det nya 
systemet i Landskrona. Trafikformen har återkommit till Sverige efter 39 års 
frånvaro, vilket medför att kunskaperna om denna generellt är grunda. Tidigare 
studier om trådbusstrafik i Sverige gjordes i anslutning till 1970-talets 
energikriser och som följd av miljödebatten under 1980-talet. Resultat och 
slutsatser kan idag inte längre betraktas som relevanta. 

Frågor att studera rör sammanfattningsvis de faktorer som ligger till grund för 
beslut om spårväg, buss, både ock eller nämnda busstrafikformer med viss 
systemkaraktär. Finns – och i så fall, hur omfattande är – spridningseffekter från 
en stad till en grannstad beträffande etablering av specifika former av 
kollektivtrafik? Vad styr i så fall en sådan trend? Erfarenheter från Frankrike, med 
en veritabel ”boom” med helt nya spårvägsetableringar sedan 1985, kan vara av 
intressse, här finns (har hittills funnits) även viss garanterad statlig medfinansi-
ering som säkerligen har påverkat beslutsprocesser. 

Vad har den organisatoriska strukturen mellan lokala och regionala politiker, 
statsmakter och operatörer för betydelse i en valsituation mellan det ena eller 
andra transportslaget? Hur finansieras de olika trafiksystemen och hur påverkar 
detta valet? Vilka erfarenheter från beslutsprocessen kan överföras till svenska 
förhållanden? Hur integreras trafik- och stadsplanering? 

Arbetet skulle kunna utvidgas till att omfatta även studier av val mellan olika 
former av busstrafik utan, eller med svag, systemkaraktär (diesel-, naturgas-, 
biogas-, batteri-, hybrid- och bränslecellsdrift), med tonvikt på kollektivtrafik som 
inte drivs inom ramen för forsknings- och utvecklingsprojekt. 
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