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Förord
Denna rapport utgör en sammanfattande redovisning av det på VTI genomförda
forskningstemat ”Light Rail – Light Cost, del II” under åren 1999–2004. Projektet 
har i huvudsak finansierats av Vinnova (tidigare KFB) med kompletterande 
finansiering från Banverket och Vägverket för doktorandprojekt ”Betydelsen av 
upplevd trygghet för attraktiviteten hos olika kollektiva transportsätt” som 
initierats inom ramen för temat. Materialet i föreliggande rapport bygger på de 
publikationer (se avsnitt 1.3.2, tabell 1.1) som producerats inom temat och har 
redigerats av Ragnar Hedström, VTI.

Temat har fokuserat på följande fyra delområde: Marknad, Spårvägssystem i 
stadsmiljö, Infrastruktur och fordon samt Ekonomi. Inom respektive delområde
har ett flertal delprojekt genomförts som resulterat i ett femtontal publikationer.
Syftet med temat har varit att utifrån ett tvärvetenskapligt helhetsperspektiv
analysera spårvägens plats i transportsystemet, dvs. om – och i så fall när, var och 
hur – spårvägstrafik kan vara ett komplement till övrig kollektivtrafik.
Internationellt pågår en omfattande utveckling av såväl nya som befintliga
spårvägssystem. Den kunskapsuppbyggnad som temat resulterat i har medfört ett 
ökat intresse av spårvägstrafik även i Sverige. Ett av de viktigaste resultaten från 
temat är att spårväg inte längre enbart är en transportfråga utan har lyfts till en mer
övergripande stadsbyggnadsfråga.

Under projektets gång har arbetet följts dels av en styrgrupp bestående av
representanter för uppdragsgivarna, dels en referensgrupp som representerat olika 
myndigheter/organisationer vars verksamhet på olika sätt berörs, frågeställningar 
om spårvägstrafik och kollektivtrafik i allmänhet.

I projektets styrgrupp har följande personer ingått: Nils Edström (Banverket), 
Sven Fredén (Herrbeta Järnvägskonsult), Emma Hedlund (Vinnova), Thomas
Lange (VTI), Erik Lindberg (Banverket), Lars Nord (Vägverket), Hans Råberg
(Banverket), Bengt Stålner (Vinnova) och Einar Tufvesson (Vägverket).

Projektets referensgrupp har haft följande sammansättning:
Ann-Charlotte Alvehag (Regionplane- och Trafikkontoret i Stockholm), Bengt 

Holmberg (LTH), Jan Owen Jansson (LiU), Thomas Johansson (TJ 
Kommunikation), Hugo Lepik (Göteborgs Spårvägar), Bernt Nielsen 
(Trafikkontoret i Göteborg), Dick Rydås (Järnvägsinspektionen), Birger
Sandström (Boverket) och Jan Zetterberg (Norrköpings kommun).

Samtliga medlemmar av styr- och referensgruppen tackas härmed varmt för sin
medverkan i projektet. Tack även till Per-Gunnar Andersson (Trivector AB i 
Lund) som i samband med genomfört granskningsseminarium givit värdefulla 
synpunkter på rapportens innehåll samt till Anita Carlsson, VTI, för arbetet med
slutredigeringen av rapporten.

Avslutningsvis riktas ett varmt tack till de författare som genom sina rapporter 
medverkat till och gett värdefulla synpunkter på denna slutrapport samt till min
f.d. VTI-kollega Thomas Lange som genom sitt stöd och engagemang medverkat i 
projektet. Bildmaterialet i rapporten har producerats av Thomas Johansson, TJ 
Kommunikation, där inte annat anges.

Linköping, augusti 2004 

Ragnar Hedström
Projektledare
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Attraktiv och effektiv spårvägstrafik 
Den moderna spårvägens egenskaper, funktioner och potential för urbana 
och regionala persontransporter 

av Ragnar Hedström (Red.) 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95 Linköping 

Sammanfattning
Intresset för spårvägssystem har ökat markant under det senaste decenniet 
vilket medfört en omfattande utveckling av såväl nya som befintliga 
spårvägssystem. Under 1990-talet och första åren av 2000-talet har ett flertal 
nya spårvägssystem öppnats för trafik runt om i världen.

Flertalet gjorda spårvägssatsningar är framgångsrika. En viktig fram-
gångsfaktor är helhetsperspektivet, dvs. spårväg är inte enbart en lösning av 
transportförsörjningen mellan vissa målpunkter utan används som en 
strategisk plattform för en mer omfattande uppgradering av urbana 
transportsystem i integration med stadens utformning i övrigt. Spårväg har 
blivit ett medel för att skapa attraktivare städer, vilket bedöms ha stor lokal- 
och regionalekonomisk betydelse. Investeringar i spårvägssystem skapar 
säkerhet och långsiktighet i planeringsförutsättningar för både offentlig och
privat sektor och kan därför ligga till stabil grund för andra investeringar 
och beslut, t.ex. lokalisering av företag och bostäder och val av arbete och 
fritidsaktiviteter. Spårvägssystem kan ge en stad eller en region en tydlig
struktur.

Att investera i och driva ett spårvägssystem är en krävande uppgift och 
för att utfallet skall bli bra krävs en omfattande mobilisering av både trafik- 
och stadsplaneringen och tillhörande politikområden. Nya krav ställs på 
tvärsektoriella kopplingar, rätt organisering, nya åtgärder och tillvaratagna 
synergieffekter av åtgärdskombinationer för att stärka kollektivtrafikens 
konkurrenskraft. Nya finansieringsformer är en annan viktig komponent där
formerna för statlig finansiering av åtgärder på regional och lokal nivå är
betydelsefulla.

Forskningen inom spårvägstemat ”Light Rail – Light Cost, del II”, som 
slutrapporteras i föreliggande rapport, har sammanställt och förbättrat 
kunskapsnivån inom en rad olika delområden av betydelse för att skapa ett 
attraktivt, effektivt och konkurrenskraftigt transportsystem för urbana och 
regionala persontransporter. I rapporten beskrivs spårvägens historia och 
utveckling och spårvägens egenskaper och potential i urbana och regionala 
transportsystem. Vidare diskuteras hur spårvägssystem kan implementeras i städer 
och vilken planering och politik som krävs på lokal och regional nivå för att öka 
spårvägens och kollektivtrafikens andel av persontransporterna. I rapporten 
diskuteras kostnader och samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar för 
investeringar i spårvägssystem. Rapporten avslutas med en sammanfattande
diskussion och en utblick mot det framtida forskningsbehovet inom spårvägs-
området och för kollektivtrafiken generellt. 
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Spårvägssystem kan användas som innerstadscirkulatorer och svara för 
persontransporterna i stadskärnor och angränsande områden. Spårvägen kan 
integreras med gång- och cykeltrafik och dras fram i gågator och andra 
innerstadsområden, där biltrafiken inte är tillåten eller är starkt begränsad. 
Gatuutrymmet utnyttjas mest effektivt med spårvagn, följt av buss, cykel och bil. 
Skillnaden i krav på gatuutrymme mellan transport i bil respektive spårvagn är
nästan tjugofaldig. För buss gäller i det närmaste dubbelt så höga krav på 
markutnyttjande som för spårvagn. Spårvägen har i många städer även blivit en
symbol för en modern och attraktiv stad. 

Spårvägens andra funktion är att svara för radiella transporter in till
stadskärnan. Ju längre linjer och större upptagningsområde, desto kapacitets-
starkare är systemen, från ”trams” och ”street-cars” över ”Light-rail” och ”metro”
till ”heavy-rail” i form av förorts- och pendeltåg. Gränser och definitioner mellan
olika typer av spårburna transportsystem är flytande. Utvecklingen av moderna
”Duosystem”, eller ”TramTrain”, innebär att funktionen som innerstadscirkulator 
och transportör i lokala och regionala korridorer kan integreras i ett och samma 
transportsystem.

Man kan dock konstatera att inget system baserat på spårväg och/eller buss har 
varit framgångsrikt enbart på grund av sina egna meriter. Att kollektivtrafiken i 
sig måste kunna uppfylla högt ställda krav på den ”systeminterna” effektiviteten 
och att verksamheten tillförs tillräckligt med resurser, kan ses som en självklar
förutsättning. Faktorer som linjedragning, integration, frekvens, komfort, trygghet 
och hastighet måste fungera. Detta innebär i sin tur att det måste finnas en 
organisatorisk och institutionell struktur som förmår att producera ett sådant 
utfall. Men vad genomgången av kunskapsläget framförallt visar är att dessa 
”systeminterna” kvaliteter också måste backas upp av ”systemexterna”
förutsättningar. Hit hör den fysiska planeringen av hur marken ska bebyggas och 
användas på kort och lång sikt, den generella trafikplaneringen av hur 
transportsystemet ska utformas, och ett stort antal direkta åtgärder som påverkar 
hur persontransporterna utförs med andra färdmedel. Det har med all önskvärd 
tydlighet visat sig att det är nödvändigt att förstärka kollektivtrafikens 
konkurrenskraft, i första hand gentemot bilen, för att få en framgångsrik
totallösning. Det har i många länder visat sig att det är opinionsmässigt och 
politiskt enklare att genomföra en sådan omorientering om spårväg i städer är en 
del av de framtidsinriktade satsningarna. 

Forskningstemat ”Light Rail – Light Cost, del II” har fungerat som en 
sammanhållande plattform för kunskapsgenerering om den moderna spårvägen. 
På motsvarande sätt kommer den faktiska förekomsten av spårvägar i svenska 
städer och regioner i framtiden att bestämmas av om någon mer sammanhållen
och framskjuten strategi och struktur för kollektivtrafikens framtida roll i Sverige 
kan åstadkommas. Görs en bokstavstrogen tolkning av de transport- och 
miljöpolitiska målen och de skrivningar som återfinns i officiella dokument
förefaller det som ofrånkomligt att den kollektiva trafikens marknadsposition
måste förbättras, i synnerhet för de lokala och regionala transporterna. 

Det är av stor betydelse att forskningen om kollektivtrafiken fortsätter att 
fokusera på de områden som den traditionellt har varit verksam inom. I de
delrapporter som har tagits fram inom temat identifieras kunskapsbehovet inom 
olika avgränsade sakområden. Men det är också viktigt att dessa perspektiv 
kompletteras med mer forskning och kunskapsgenerering om hur kollektiva 
trafiksystem ska implementeras, organiseras och drivas.
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Attractive and effective light rail traffic
The properties, functions and potential of modern light rail for urban and regional 
passenger transport 

Ragnar Hedström (Editor) 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95 Linköping  Sweden

Summary
The interest in light rail systems has markedly increased during the past 
decade, and this has resulted in comprehensive development of both new and 
existing light rail systems. During the 1990s and the first years of the twenty-
first century, several new light rail systems have been opened to traffic all
over the world.

Most of these light rail investments have been successful. One important 
factor for success is a holistic perspective, i.e. that light rail is not only a 
transport supply solution between certain points, but that it is also used as a 
strategic platform for a more comprehensive upgrading of urban transport 
systems as integral parts of urban design in other respects. Light rail has
become a means of creating more attractive cities, and this is considered to be 
of great local and regional economic significance. Investments in light rail 
systems create security and a long term view in planning conditions for both 
the public and private sector, and may in this way form a stable foundation 
for other investments and decisions, e.g. the location of enterprises and
housing and the choice of work and leisure activities. Light rail systems can
give a city or region a clear structure.

To invest in, and to run, a light rail system is a demanding task, and for 
the outcome to be satisfactory, a comprehensive mobilisation of both traffic 
and urban planning and the associated policy areas is required. For the 
competitiveness of public transport to be strengthened, new demands are 
stipulated for trans-sectorial couplings, the right organisation, new measures, 
and utilisation of the synergistic effects of combinations of measures. New 
forms of financing are another important component, and in this context the
forms of state finance for measures at regional and local level are significant.

Research within the light rail theme ”Light Rail – Light Cost, Part II”, for which
this document is the final report, has compiled and improved the level of
knowledge in a number of areas which are important for the creation of an 
attractive, effective and competitive transport system for urban and regional
passenger transport. The report describes the history and development of light rail, 
and the properties and potential of light rail in urban and regional transport 
systems. There is also a discussion of the way in which light rail systems can be 
implemented in cities, and the planning and policy that are required at local and 
regional level to increase the share of passenger traffic carried by light rail and 
public transport. The report discusses costs and macroeconomic cost effectiveness 
calculations for investments in light rail systems. The report concludes with a 
discussion and a review of the future research needs concerning light rail and
public transport as a whole. 

Light rail systems can be used as city centre shuttle systems, and can thus be a 
means of passenger transport in city centres and adjoining areas.  Light rail can be 
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integrated with pedestrian and cycle traffic, and can be routed along pedestrian 
streets and other city centre areas where car traffic is prohibited or is subject to
strict limitations. The streetspace can be utilised most effectively with light rail, 
followed by bus, cycle and car. Car traffic places almost twenty times as great a 
demand on the streetspace as light rail traffic. The area of land required by buses 
is almost twice that required by light rail. In many cities, light rail has also 
become a symbol of a modern and attractive city. 

The other function of light rail is to provide radial transport towards the city 
centre. The longer the routes and the larger the catchment area, the greater the
capacity which the systems have, ranging from trams and streetcars, through light 
rail and metro, to heavy rail in the form of suburban and commuter trains. The 
boundaries and definitions between different types of railbound transport systems
are indistinct. Development of modern dual purpose systems, TramTrains, means
that the function as city centre shuttle system and transport provider in local and 
regional corridors can be integrated in one and the same transport system. 

It must however be said that no system based on light rail and/or bus has been 
successful merely on its own merits. That public transport as such must satisfy
stringent demands for ”system internal” effectiveness and that the systems must
be provided with adequate resources, can be seen as a self-evident prerequisite.
Factors such as routing, integration, service frequency, comfort, safety and speed 
must work satisfactorily. This means, in turn, that there must be an organisational
and institutional structure which is able to produce these results. But what is 
mainly shown by an examination of the state of knowledge is that these system
internal qualities must also be backed up by ”system external” conditions.
Examples of these are physical planning regarding the way land is to be built on 
and utilised in the short and long term, general traffic planning regarding the way 
the transport system is to be designed, and a large number of direct measures
which influence the way in which passenger traffic is carried by other modes. It 
has been shown with all desired clarity that it is essential to strengthen the
competitiveness of public transport, primarily in relation to the car, in order that a 
successful overall solution may be achieved. It has been found in many countries 
that it is easier, both in terms of public opinion and politics, to carry through such 
a reorientation if light rail in cities is part of the future oriented investments.

The research project ”Light Rail – Light Cost, Part II” has functioned as a 
unifying platform for the generation of knowledge about the modern light rail 
system. In the same way, the actual future prevalence of light rail in Swedish 
cities and regions will be dependent on whether it will be possible to achieve
some kind of more unified and advanced strategy and structure for the future role 
of public transport in Sweden. If the transport and environmental policy goals and 
the statements contained in official documents are interpreted literally, it appears
inevitable that the market position of public transport must be improved,
especially for local and regional transport. 

It is of great importance that research concerning public transport should 
continue to focus on those areas in which it has been traditionally active. In the
interim reports produced within this theme, the need for knowledge in a number
of distinct subject areas is identified. But it is also important that these
perspectives should be complemented with more research and generation of 
knowledge regarding the way public transport systems can be implemented,
organised and operated. The final discussion in the report and the discussion of 
the orientation of future research concentrate on these issues.

10 VTI rapport 504 



1 Inledning 
I maj 1999 slutfördes en förstudie vid VTI, ”Light Rail–Light Cost”, finansierad 
av dåvarande KFB (Hedström, 1999). I förstudien konstaterades att: 

¶ det fanns ett kraftigt ökat intresse för spårvägstrafik, framförallt utomlands.
Kännedomen om detta förhållande hade i viss utsträckning nått även Sverige
och diskussioner fördes på några håll i Sverige om möjligheten att införa ny 
eller utveckla befintlig spårvägstrafik 

¶ kunskap fanns, men denna var splittrad på flera aktörer, att en helhetsbild 
saknades samt att det finns behov av kompletterande kunskap, särskilt för
nordiska förhållanden 

¶ det var angeläget med en mer samlad och tvärvetenskaplig FoU-verksamhet
inom spårvägsområdet med fokus särskilt på attraktivitet och acceptans,
samhällsekonomiska aspekter, säkerhetsaspekter samt infrastruktur och fordon 

Förstudien resulterade i att KFB (sedermera Vinnova) beviljade FoU-medel för
temat ”Light Rail–Light Cost, del II”, som pågått under perioden juli 1999–juni 
2004 och avslutas med denna slutrapport. Slutrapporten baseras i huvudsak på de 
delrapporter som publicerats under temaperioden och som redovisas i avsnitt 1.3. 

1.1 Bakgrund och syfte
Förändrad samhällsstruktur med mer expansiva tätorter och regioner har i många
fall visat sig skapa ökande miljö- och trängselproblem med krav på restriktioner
för biltrafiken. Detta är en av de faktorer som ökat allmänhetens krav på 
miljöanpassade transportsystem. I många europeiska och nordamerikanska städer
har nyetablerade eller vidareutvecklade befintliga spårvägssystem haft stor 
framgång. I flera fall har man också tagit lyckosamma helhetsgrepp, där man
arbetat både med biltrafiken och kollektivtrafiken och även lyckats få en naturlig
koppling mellan stadsplanering och trafikplanering.

Utomlands finns en helt annan tradition av spårvägssystem jämfört med som
varit fallet i Sverige. Av de 13 svenska orter som under första hälften av 1900-
talet hade spårvägstrafik är det bara i Göteborg, Norrköping och Stockholms-
regionen som reguljär spårvägstrafik fortfarande förekommer (Hedström, 1999).

Avsaknaden av spårvägstrafik i modern form i Sverige har medfört ett bortfall
av kunskaper och erfarenheter. Utländska sådana kan visserligen inhämtas, men
dessa måste av naturliga skäl anpassas till nordiska förhållanden, bland annat på 
grund av skillnader i befolknings- och bebyggelsestrukturer, ansvars- och roll-
fördelning inom och mellan myndigheter och organisationer samt vilka finansi-
eringsmöjligheter som står till buds.

Temats syfte är att analysera spårvägens plats i transportsystemet utifrån ett
tvärvetenskapligt helhetsperspektiv och med fokus på de forskningsfrågor som
redovisas nedan. Vidare att informera beslutsfattare, planerare och trafikutövare 
om spårvägens potential för framtida transportuppgifter. 
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1.2 Forskningsfrågor 
Diskussioner om kollektivtrafik bör alltid föras ur ett helhetsperspektiv och med
själva transportuppgiften som en huvudfråga. Detta kan leda till att ett 
spårvägssystem bedöms vara det rätta i ett fall, men inte i ett annat. Erfarenheterna
från förstudien (Hedström, 1999) och de seminarier som genomförts inom ramen
för den visar att det är angeläget med en mer samlad och tvärvetenskaplig FoU-
verksamhet inom spårvägsområdet. Fokus bör särskilt vara på frågan om 
spårvägssystemens attraktivitet och acceptans, samhällsekonomiska aspekter,
säkerhetsaspekter samt infrastruktur och fordon. 

1.2.1 Spårvägens marknad
En intressant fråga när det gäller spårvägsmarknad är var gränssnittet går mellan
spårväg och buss å ena sidan och spårväg och tunnelbana/regionaltåg å andra 
sidan. Även kollektivtrafikens trygghetsaspekter är viktiga att beakta. Föredrar 
resenären en typ av färdmedel framför en annan och är skillnaderna i så fall så
stora att de bör påverka kollektivtrafikplanerarna?

Vilka faktorer hos buss- respektive spårvägssystem bidrar till framgång, i 
mening att nyanlagt eller ändrat befintligt trafiksystem attraherar nya resenärer till 
kollektivtrafiken i staden/regionen? Och varför förlorar viss kollektivtrafik i vissa
fall befintliga resenärer. Kärnfrågan är om dessa variationer kan hänföras till 
egenskaper hos trafikmediet (systemegenskaper), och i så fall vilka. 

Viktigt är också konkurrenssituationen mellan individuell trafik och kollek-
tivtrafik. Hur hanteras detta av städernas ansvariga, hur görs prioritering av 
gatuutrymme och kan variationer i synsätt avläsas i andelen kollektivtrafikanter i 
respektive stad/region. Hur sker prioritering när kollektivtrafik är vägbaserad
respektive spårbaserad och hur påverkar detta attraktiviteten?

1.2.2 Stadsmiljö
En intressant fråga är hur stads- och trafikplanering kan samverka för att gynna 
kollektivtrafikens konkurrenskraft. Det finns flera utländska exempel på städer, 
där man tagit ett ambitiöst helhetsgrepp för en samordnad stads- och
trafikplanering. Just frågor om miljö och trafik i stadskärnor verkar bli centrala
när man arbetar med spårvägssystem, något som inte är lika vanligt vid 
bussbaserade kollektivtrafiksystem.

I Sverige är det framför allt i Norrköping som man tidigare visat intresse för att 
utnyttja sin spårväg som kraft i stadsplanering. Norrköping har ett överblickbart 
system och har dessutom visat intresse för att ansluta stadsdelarna 
Navestad/Ensjön till detta system (Svensson & Nilsson, 2004).

1.2.3 Infrastruktur och fordon 
I förstudien (Hedström, 1999) fördes en diskussion om svårigheten att bedöma
kostnaderna för spårvägens infrastruktur. I litteraturen redovisas kostnader som 
ligger i intervallet 20 till 60 miljoner kronor per kilometer spår, men det var inte 
alltid klart om det var frågan om enkelspår eller dubbelspår och vilka andra 
kostnadsposter som var inkluderade i kalkylerna.

Eftersom kostnaderna för infrastrukturen ingår som en delpost i den kalkyl som
avgör lönsamheten med ett spårvägsprojekt, innebär den stora kostnadsvariationen 
att utfallet av kalkylen blir mycket osäker. Behovet av fördjupade studier vad 
gäller kostnaden för konstruktion och underhåll av spårvägstrafikens infrastruktur 
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är tydlig liksom studier av vad som är särskilt kostnadsdrivande för spårvägs-
fordon.

En annan fråga av intresse i sammanhanget är säkerhetsfrågor inom 
spårvägsområdet samt behovet av särskilda säkerhets- och/eller övervaknings-
system för spårväg.

1.2.4 DUO-spårväg – spårvagnar på järnvägsspår
Att mer effektivt kunna utnyttja regionala järnvägslinjer, alternativt att återuppta 
passagerartrafik på nedlagda banor och att förbinda dessa sträckor med spårtrafik i 
tätorters centrala delar är några av principerna för DUO-spårväg, en trafikform
som successivt ökar i betydelse i flera av Europas länder, särskilt i regioner kring 
städer med intensiv biltrafik och med tillgång till mer eller mindre väl utnyttjade
järnvägslinjer.

Figur 1.1 DUO-spårväg, Baden-Baden i Tyskland. 

Vilken potential denna hybridform av spårväg skulle kunna ha i det svenska 
samhället har översiktligt studerats i tidigare KFB-finansierade studier (Sabel, 
1996; Sabel, 1998) liksom i en tillämpningsstudie för Göteborg (Sabel, 1999). I 
och med tillkomsten av Tvärbanan i Stockholm med dess koppling till Banverkets
spår vid Liljeholmen har en tillämpningsstudie (Hylén, 2001a) genomförts. 

1.2.5 Samhällsekonomiska aspekter
De flesta av de samhällsekonomiska beräkningarna under 1990-talet för den 
blivande snabbspårvägen i Stockholm (Tvärbanan) visade negativ nytta till
skillnad mot utredningen om den s.k. Hästskon 1988–89. De beräkningar som 
visade negativ nytta omfattade dock oftast endast delar av den tänkta banan. För 
att visa om eller hur samhällsekonomiska prognoser för stora trafikprojekt 
stämmer med utfall har en utvärdering av kalkylerna för Tvärbanan och den s.k. 
Kringen i Göteborg genomförts (Haraldsson, 2003). 

Vissa egenskaper beaktas t.ex. inte alls såsom stadsmiljöeffekter. Ett särskilt
problem för Tvärbanan är att de bansträckningar som ursprungligen studerades 
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och beräknades inte stämmer med den bana som finns idag. Den så kallade 
Hästskospårvägen avsåg att i en halvcirkel omsluta Stockholm i det halvcentrala 
bandet. Stora delar av Hästskon har inte byggts. Likaså ingick den planerade 
banan Årstafältet–Älvsjö i flera tidiga studier, men denna gren har nu helt utgått 
till förmån för pendeltågsstationen i Årstaberg. 

1.3 Metod
Förutom föreliggande slutrapport har temat resulterat i ett 15-tal delrapporter 
inom vilka litteraturstudier genomförts liksom ett flertal intervjuer med
internationella och nationella företrädare/aktörer inom spårvägsområdet.

I oktober 2000 genomfördes ett seminarium i Karlskrona i samarrangemang
mellan VTI och Boverket. Seminariets inriktning var VTI:s spårvägsforskning och 
kopplingen till stadsmiljöfrågor (Johansson, 2000). Ett sextiotal deltagare från
politiska partier, kommuner, planeringsorgan, trafikutövare, konsulter och 
forskningsutövare medverkade. Framkomna resultat inom temat har presenterats
vid ett flertal tillfällen i samband med såväl nationella som internationella
seminarier och konferenser. Som exempel kan nämnas det årligen återkommande
”Transportforum” i Linköping samt vid Nordic Rail 2001 och 2003 i Jönköping. 
Ett slutseminarium genomfördes i mitten av oktober 2003 i Spårvägshallarna i 
Stockholm vilket samlade ett 50-tal deltagare (Hedström, 2004a).

Under temaperioden har nyhetsbrevet ”Lätta Spår” utkommit med 3 nr/år och 
distribuerats kostnadsfritt till ca 1 000 prenumeranter. Nyhetsbrevet har 
kontinuerligt rapporterat resultat och aktiviteter inom temat och förmedlat såväl
internationell som nationell information inom spårvägsområdet.

1.3.1 Definitioner och begrepp 
Begreppet spårväg är inte definierat enligt svensk lagtext. I praktiken har spårväg 
kommit att innebära en form av spårburen trafik med fordon som normalt är 
mindre än konventionella järnvägsfordon. Trafiken sker utan stöd av 
konventionell järnvägsteknik och i huvudsak ”på sikt”. Den formella skillnaden är 
att de för svensk järnvägstrafik fundamentala begreppen blockstäckor, tågvägar 
och station saknas. Karaktäristiskt för spårvägstrafik är att fordonen inom ett och 
samma spårvägssystem framför i olika trafikmiljöer, dvs. på egen banvall, på
avskilt spår samt i gatumiljö. Hastigheten är måttlig och hållplatserna ligger
relativt tätt.

I den utländska litteraturen förekommer begreppen Light Rail, Streetcar, 
Trolley, Tram, Stadtbahn och Métro léger för det som i Sverige går under
benämningen spårväg (Johansson, 2004). I de utländska begreppen finns vissa 
nyansskillnader även om det i princip är samma typ av transportmedel som avses. 
I denna rapport används konsekvent begreppet spårväg och/eller spårvägstrafik.

Ett begrepp som under senare tid dykt upp i spårvägssammanhang är 
TramTrain som innebär att ett och samma spårvägsfordon kan trafikera både det 
centrala spårvägsnätet i staden och det konventionella järnvägsnätet eftersom 
fordonet har dubbla strömsystem. I Sverige har det svenska uttrycket DUO-
spårväg blivit allmänt accepterat och i föreliggande rapport används genomgående 
begreppet DUO-spårväg.
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1.3.2 Rapportens disposition
Denna rapport utgör i huvudsak en summering av de delrapporter som publicerats 
i temats regi under åren 1999–2004, tabell 1.1. Vissa stycken i denna slutrapport 
är direkt hämtade från respektive delrapporter med författarnas godkännande. 

Tabell 1.1 Sammanställning av inom temat utgivna rapporter under åren
1999–2004.
Titel Publikationsnummer/ (Författare)
Light Rail – Light Cost. En förstudie KFB&VTI Forskning/Research 26, 1999 

(Ragnar Hedström, red.) 
Exempel på några spårvägssystem i 
Frankrike och Tyskland

VTI Notat 17-1999 
(Johan Förstberg, Ragnar Hedström)

Installation av Light Rail i Uppsala VTI Notat 70-2000 (Lars Bagge)
Spårväg i stadsmiljö – sammanfattning av 
seminarium i Karlskrona 17–18 oktober
2000

VTI Notat 82-2000 
(Thomas Johansson)

Light Rail i Frankrike; Planering,
organisation och finansiering

VTI Notat 10-2001 
(Bertil Hylén) 

Tram-Train i Storstockholmsområdet VTI Notat 35-2001 (Bertil Hylén) 
System för hastighetsövervakning av 
spårväg

VTI Notat 36-2001 (Sven Fredén)

VTI:s fackseminarier vid Nordic Rail,
Jönköping 2–4 oktober 2001

VTI Konferens 17, 2001
(Thomas Lange, red.) 

Light Rail of Tomorrow Videofilm, 2001, VTI 
Upplevd trygghet vid resor med kollektiva
Transportmedel

VTI Meddelande 919, 2002
(Charlotte Alm, Erik Lindberg)

Making Tracks – Light Rail in 
England and France

VTI Meddelande 926A, 2002 
Bertil Hylèn, Tim Pharoah)

Kollektivtrafik i storstad – undviker 
människor att resa på grund av 
otrygghet?

VTI Meddelande 941, 2003
(Charlotte Alm, Erik Lindberg)

Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik VTI Notat 47-2003 (Mattias Haraldsson)
Betydelsen av upplevda risker och
känslor av otrygghet för attraktiviteten 
hos kollektivtrafik – En jämförelse
mellan Göteborg, Stockholm och 
Norrköping

VTI Meddelande 962, 2004
(Charlotte Alm, Erik Lindberg)

Konkurrensegenskaper hos
kollektivtrafiksystem baserade på 
spårvagnar respektive bussar.

VTI Meddelande 948, 2004
(Thomas Johansson)

Spårvägsfordon – teknik, tillverkning
och kostnader

VTI Notat 48-2004 
(Thomas Johansson)

Integrerad planering och
kollektivtrafik – Ny spårvägslinje i 
Norrköping

VTI Meddelande 964, 2004
(Tomas Svensson, Johannes Nilsson)

Spårvägens infrastruktur – En förstudie VTI Notat 47-2004 (Ragnar Hedström)
Light Rail-Light Cost, del II. Seminarium i 
Konferens Spårvägshallarna i Stockholm
24 oktober 2003

VTI Konferens 25, 2004
(Ragnar Hedström, red.) 

Tvärbanan – Om spårvägens återkomst i
Stockholm

Bok, ISBN 91-972788-1-5
(Thomas Johansson, Bo E Peterson)
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2 Spårvägens utveckling
2.1 Historik 
Historiskt sett är innerstadsspårvägar den äldsta formen av spårvägar. De första 
spårvägarna i Sverige anlades under senare delen av 1800-talet, då som hästspår-
vägar. I början av 1900-talet elektrifierades linjerna efter hand. Betecknande för 
innerstadsspårväg är att trafiken i huvudsak framfördes på gata i blandad trafik. 
Under senare årtionden har man eftersträvat egna körfält, ofta tillsammans med
busstrafiken i s.k. kollektivkörfält. 

Det förekom även spårvägar utanför städerna, s.k. förortsbanor. Dessa förband
de snabbt växande förorterna med respektive stads centrum. Typiska exempel på
detta i Stockholm var banorna mot Mälarhöjden och Västertorp, som senare 
ersattes av tunnelbana. Dessa linjer hade längre avstånd mellan hållplatserna än 
innerstadsspårvägen men kortare än tunnelbanan. Största tillåtna hastighet var inte 
högre än 50 km/tim. Tågen, som vanligen bestod av motorvagn och två 
släpvagnar, var tunga och accelerationssvaga, vilket bidrog till förhållandevis 
långa restider. 

Under mellan- och efterkrigstiden skedde massiv omläggning av spårvägs-
system till buss- och till biltrafik i främst USA, England och Frankrike (Vuchic, 
2000; Hylén & Pharoah, 2001). Vid denna tidpunkt var många spårvägssystem i 
behov av omfattande och kostsamma upprustningar. Detta faktum i kombination
med bilismens framväxt var en anledning till att många spårvägssystem
avvecklades. Bussens förmåga att smidigt ta sig fram i de ökande bilköerna – i 
motsats till spårvagnarnas bundenhet till spåret – sågs som en räddning för 
kollektivtrafiken. Flexibiliteten, dvs. 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. 
Av Englands över 100 spårvägssystem blev endast ett kvar, av Frankrikes likaså 
mer än 100 överlevde endast tre.

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). 

Uppfattningen från 1960-talet att riktigt stora städer skulle klara sig bra med
enbart tunnelbana och buss är idag föråldrad, eftersom exempelvis New York, 
Paris, London, Madrid, Berlin, Milano, Prag, Budapest och München nyinrättar, 
alternativt moderniserar, spårvägstrafik (Vuchic, 2000). 

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). Uppgifter om antalet spårvägs- och Light Rail-
system i världen sammanställs kontinuerligt av bl.a. organisationen Light Rail 
Transit Association, LRTA. Senaste beräkning (2004) visar bl.a. 366 spårvägs-
system, 82 Light Rail-system och 95 tunnelbanesystem i 58 av världens länder.
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2.2 Utvecklingen i Frankrike och England 
2.2.1 Frankrike 
I många franska städer har spårväg saknats i flera decennier och nya system byggs 
nu upp från grunden. I Frankrike finns det starka band mellan spårväg och urban 
kollektivtrafik å ena sidan och staden, dess politik och politiker, urbana miljö-
frågor och urban planering å andra sidan. Dessa band verkar underlätta byggandet 
av spårvägar. I t.ex. Lyon byggdes de två nya linjerna på mindre än fyra år. 
Spårväg spelar också en viktig roll i det urbana förnyelsearbetet. Av de totala
kostnaderna för spårvägens infrastruktur svarar urban förnyelse för ungefär 
hälften. Finansieringen har hittills varit uteslutande offentlig, privat finansiering 
diskuteras (som i Sverige) men det finns f.n. inga konkreta sådana projekt (Hylén, 
2001a).

Kopplingen till staden, urban transportplanering etc. kan vara fördelaktig för 
lokala spårvägar men mindre fördelaktig för kollektivtrafiken i ett större
geografiskt perspektiv. Ansvaret för kollektivtrafiken är splittrat på olika aktörer
och pendling över något längre avstånd kräver ofta flera biljetter eller kort.
Biljettsystem liknande de svenska trafikhuvudmännens är fortfarande ovanliga i 
Frankrike.

Den svenska eller nordeuropeiska modellen, där den offentliga sektorn
begränsar sitt engagemang till infrastrukturinvesteringar och upphandling i 
konkurrens av själva trafiken från privata operatörer, har man svårt att förstå i 
Frankrike. Att offentliga organ agerar som både beställare och utförare anses 
emellertid som acceptabelt (Hylén, 2001a).

2.2.2 England 
Med få undantag saknade England (liksom Frankrike och Sverige) spårväg under 
40 år. De flesta urbana spårvägssystemen lades ned på 1950-talet och urban spår-
vägstrafik återkom inte förrän på 1990-talet (i Manchester). 

I England har de nya spårvägssystemen sin uppgift i regional trafik. Detta 
skiljer dem från Frankrike där de nya systemen mest har en trafikuppgift inom den 
rena stadstrafiken. Detta kanske visar på en skillnad i urban kultur och struktur, 
engelska förorter har oftast en högre social status och kvalitet än sina franska
motsvarigheter.

Kopplingarna till lokal politik är svagare än i Frankrike, förmodligen beroende
på svagare lokal politisk makt. Till exempel måste den lokala nivån i England 
förlita sig på statlig finansiering av den lokala kollektivtrafiken. Det finns vidare
begränsningar vad gäller att ta upp lån, lokal beskattning och utgifter. England 
har, i motsats till sina franska motsvarigheter, endast symboliska borgmästare med
föga makt. Icke desto mindre kan spårvägsprojekt vara lokalt politiskt viktiga där 
lokala beslutsfattare är angelägna om att skaffa sig en modern ”spårvägsimage”
(Hylén & Pharoah, 2002). 

Det finns ingen entydig bild av vilken roll spårväg spelar i den urbana 
förnyelsen i England. I allmänhet har spårvägar setts som en lösning på
transportproblem och det har inte gjorts några ansträngningar för att integrera 
spårvägen i den övriga planeringen. Samma synes gälla i Frankrike även om 
spårväg spelar en roll i den urbana renässansen. I båda länderna ses spårvägar som 
ett sätt att öka framkomligheten för kollektivtrafiken, att få respekt för t.ex.
busskörfält bedöms som svårt. I England saknas emellertid kopplingar till 
riktlinjer för minskning av biltrafiken – sådana är sällsynta. 
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Det splittrade ansvaret för kollektivtrafiken i England bör framhållas. Trafik-
huvudmännen kan vara positivt inställda till spårvägar och att bidra till 
finansieringen, men statsmakterna måste övertygas om att ett projekt har en 
positiv nytta. Även om flera projekt tas fram i samverkan mellan trafikhuvudmän
och den privata sektorn har huvudmännen föga inflytande över trafiken. Detta kan 
leda till skadlig busskonkurrens, höga biljettpriser och dålig trafikering i 
allmänhet. Det bör emellertid framhållas att detta är en effekt av avregleringen av 
sektorn snarare än av privatiseringen av kollektivtrafiken.

I England har spårvägsutvecklingen i mycket styrts av kraven på att minska de 
offentliga utgifterna och risktagandet. Detta är inte endast den centrala stats-
maktens policy. En kartläggning inom lokal offentlig förvaltning 1990 visade att 
det fanns en majoritet för ett (ökat) privat engagemang inom kollektivtrafiken. 
Vidare ekonomiska, sociala och miljömässiga målsättningar nämns ofta i debatten
men omsätts inte så ofta i praktiken. Det verkar däremot vara lättare att gå från
ord till handling i Frankrike. 

Spårvägar i England ses mest som ett system för trafik mellan förort och stads-
centrum. Detta gäller särskilt för de system som använder ombyggda förorts-
järnvägar (alla hittills byggda system utom Sheffield). Här skiljer sig England från 
övriga Europa, där spårvägarna ofta har en mer urban karaktär (Hylén & Pharoah, 
2002).

2.3 Utvecklingen i Sverige 
Även i Sverige karaktäriseras spårvägstrafiken från 1950-talet av avveckling 
snarare än utveckling. Av de 13 svenska städer som tidigare haft spårväg är det 
numera endast Göteborg, Norrköping och Stockholm som har spårvägstrafik. 
Situationen i Sverige påminner därmed om situationen i många andra länder.

2.3.1 Spårvägens avveckling och återkomst i Stockholm
När de sista innerstadsspårvagnarna i Stockholm sent på kvällen den 2 september
1967 rullade över Skansbron ut till Hammarbyhallens område sattes punkt för en 
avvecklingsperiod som pågått i nästan 50 år. Spårvägens nedläggning ifrågasattes
1967 av endast några få entusiaster, medan befolkningen i gemen snarast såg 
processen som helt naturlig, mot bakgrund av bilismens framväxt och den just då
endast några timmar avlägsna högertrafikomläggningen (Ekman, 2000). 

Hur kan det då komma sig att ett fungerande tekniskt system som det i 
Stockholm självdör? Den traditionella förklaringen att Stockholms tunnelbana 
gjorde spårvagnarna överflödiga är alltför enkel. Spårvagnarna blev inte utkonkur-
rerade i klassisk mening och förlorade inte i konkurrensen om passagerarna. 
Tunnelbanesystemet tog visserligen en del av passagerarna, men spårvägs-
trafikens ekonomi var inte så dålig att den motiverade en avveckling. 
Konkurrensen mellan trafikslagen var inte avgörande för avvecklingsbeslutet utan 
det var kampen om gaturummet som blev spårvägens fall.

Forskning vid Institutionen för industriell ekonomi vid KTH har påvisat det 
uppseendeväckande faktumet att det var spårvägsbolaget själv, AB Stockholms
Spårvägar, som drev frågan om omställning av spårvägs- till busslinjer. Detta
beläggs med flera citat i stil med att ”...befria gator från spårvägstrafik” (Ekman,
2000).

Varför försvarade bolaget inte istället sitt spårvägssystem? Det enkla svaret
tycks vara att bolaget inte var intresserat av att bibehålla systemet – och klart är att 
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spårvägsbolaget genom åren producerade en rad olika argument för 
spårvägstrafikens avveckling. Spårvägsavvecklingen i innerstaden skall ses mot
bakgrund av framväxande bilism, i vilken också utveckling av bussar spelar stor 
roll.

Den första ansökan att starta en busslinje i innerstaden lämnades 1920. 
Stockholms stads trafikkommitté som tillsattes 1918 fick i uppdrag att utreda 
frågan. Kommittén var ganska positiv i sin bedömning, medan spårvägsbolaget 
var klart avvisande. Spårvägsbolagets chef ansåg att busstrafik inte behövdes, utan 
att man i stället skulle utveckla spårvägsnätet. I olika skrivelser hävdar bolaget att
spårväg är ett bra system för persontransporter i staden och att bussar är både 
dyrare och obekvämare. År 1922 beviljade trots allt stadsfullmäktige en privat 
busslinje som komplement till spårvägsnätet på en sträcka där det ansågs vara för
trångt för spårvägstrafik. Året därpå inleddes trafiken av det nybildade
Stockholms Centrala Omnibusaktiebolag, SCO. Efter diverse turer förvärvade AB
Stockholms Spårvägar det vinstgivande bussbolaget SCO 1925.

Det var framför allt två skäl som påverkade att AB Stockholms Spårvägar
ändrade inställning. Dels hade bussbolaget god ekonomi, dels hade AB 
Stockholms Spårvägar fått en ny VD 1922–23. Redan i december 1925 kom det 
första förslaget att flytta några spårvägslinjer till förmån för buss. Det var första
gången som spårvägsbolaget visade sin omsvängning i inställningen till frågan
spårvagn eller buss. 

Under 1930-talet verkar inte stadsfullmäktige ha delat spårvägsbolagets 
lednings uppfattning att bussarna var allena saliggörande men få talade för 
spårvagnen i den allmänna debatten (Ekman, 2000). 

Under 1930-talet utarbetades planer för den blivande tunnelbanan och 
öppnades spårvägstunneln Slussen–Ringvägen, medan spårvägstrafiken i övrigt 
rullade på, med en allt mer åldrande vagnpark. Nya kollektivtrafikuppgifter
omhändertogs successivt av allt fler bussar och busslinjer. Den 21 november 1939 
presenterade spårvägsbolaget en ny plan för avveckling av spårvägstrafiken i 
innerstaden. Återigen används formuleringar som att ”...helt befria gator från 
spårvägstrafik” och ”...friläggning av gator och platser från spårvägsspår”. Det 
framförda motivet bakom avvecklingsförslaget var den kraftiga ökningen av gatu-
trafiken – återigen kampen om gaturummet. Andra argument var den framgångs-
rika spårvägsnedläggningen i Paris och att nedläggningar också pågick i England, 
exempelvis i London och Manchester. 

Andra världskrigets konsekvenser gjorde att AB Stockholms Spårvägar inte
längre kunde agera som förut. Bolaget blev åter tvunget att satsa på spårvägen och 
till och med att beställa ett hundratal nya och moderna spårvagnar för 
innerstadstrafiken. Spårvagnen var uppenbarligen inte uträknad. Det mesta tyder 
ändå på att den gamla inställningen beträffande spårväg överlevde kriget och 
planerna på att avveckla spårvägstrafiken fanns kvar, även om erfarenheterna av 
de nya spårvagnarna kom att påverka dem (Ekman, 2000). 

Sista spiken i spårvägens kista vad Stockholms innerstad beträffar slogs den 
15 april 1957, då Stockholms stadsfullmäktige utan omröstning fattade princip-
beslutet att successivt avveckla spårvägstrafiken i Stockholms innerstad. I beslutet 
ingick en uppmaning att överväga om inte också trådbussdriften borde nedläggas 
och ersättas av bussar med dieseldrift allteftersom vagnparken utrangerades. 

Det fördes ett ekonomiskt resonemang i sammanhanget som är intressant. Med 
enmansdrift med bussar med 80 platser skulle det bli lika dyrt med spårväg och 
buss som med enbart buss. Med bussar med 70 platser skulle bussalternativet bli 
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tre miljoner kronor dyrare per år. Här ska man observera att moderna busstyper 
vid denna tid rymde 70 passagerare och att frågan om enmansbetjäning på 
spårvagn avfärdades. Det fanns således inte något ekonomiskt skäl att avveckla
spårvägsdriften, eftersom bussalternativet var dyrare. Stadsfullmäktiges argument
var gatuutrymmet; man påtalar exempelvis spårvägshållplatsernas ogynnsamma
utformning och argumenterar för att bussar lättare kan väja för felparkerade bilar, 
köra om andra bussar och användas för ersättningstrafik vid strömavbrott i
tunnelbanan och så vidare. 

En orsak till stadsfullmäktiges negativa inställning till spårvägstrafik under 
1950-talet var troligen den pågående ombyggnaden av stadens centrala delar. Det 
”bundna” spårvägsnätet ansåg fullmäktige var ett hinder i den stora omdaningen.
Av samma anledning var trådbussarnas behov av ledningar för kraftförsörjningen
ett motiv för att avveckla även den trafiken. Denna ombyggnadsaspekt hade inte 
varit tydlig före andra världskriget. Ombyggnadsivern bottnade i den 
modernistiska tanken att skapa det goda samhället med hjälp av vetenskap och ny 
teknik (Ekman, 2000). Staden skulle göras mer funktionell, vilket bland annat 
innebar att den skulle anpassas till den växande bilismen, och med ett modernt
biltrafiknät fanns ingen plats för spårvagnar. Den dominerande synen på 
spårvagnen som hindrande faktor berodde på dess bundenhet till spår och 
ledningar, något som idag används som argument av stadsplanerare för 
spårvägens strukturerande egenskaper. 

Beslutet 1957 avgjorde slutgiltigt kampen om gatan till spårvägens nackdel. 
Det var en odemokratisk avveckling, fattad utan omröstning av ett demokratiskt 
valt organ. Efter beslutet avvecklades spårvägstrafiken successivt fram till 1967.
Frågan diskuterades varken i stadsfullmäktige eller inom Svenska Lokaltrafik-
föreningen i någon större grad. Beslutet att utarbeta en konkret avvecklingsplan 
som stadsfullmäktige skulle få ta ställning till följdes inte; i de flesta fall kunde 
spårvägsbolaget avveckla trafiken mer eller mindre efter eget gottfinnande. 
Avvecklingen skedde utan den stipulerade demokratiska insynen, och genomdrevs
på ett auktoritärt sätt (Ekman, 2000). 

Beträffande trådbussdriften fattades inte ens något principbeslut om av-
veckling, utan endast att spårvägsbolaget borde överväga trafikformens framtid.
Trådbusstrafiken avvecklades redan i augusti 1964, men det formella nedlägg-
ningsbeslutet fattade AB Stockholms Spårvägar först 1965. Något beslut i 
fullmäktige togs dock aldrig.

I Stockholm finns i dag tre spårvägssystem. Nockebybanan är en 
förortsspårväg, till stor del på egen banvall, som matar till tunnelbanan. 
Tvärbanan är den nya spårväg som byggts i det s.k. halvcentrala bandet utanför 
Stockholms innerstad som förortsspårväg och trafikerad av moderna
låggolvsvagnar. Djurgårdslinjen är en ideellt driven museispårväg i Stockholms
innerstad, som framför allt betjänar Djurgården sommartid. Lidingöbanan
trafikeras med spårvägsfordon, men har koncession som järnväg och trafikeras 
signaltekniskt också som en sådan.

2.3.2 Spårvägstrafiken i Norrköping och Göteborg 
Norrköping har ett system med två linjer, huvudsakligen som gatuspårväg. Även 
om Norrköpings system är förhållandevis litet har det stor betydelse, då de två lin-
jerna svarar för ca 40 % av de kollektiva resorna i själva staden. Göteborg är den 
enda svenska stad som har ett spårvägsnät av någorlunda storlek.
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I Norrköping finns förslag om att bygga en ny spårväg i Kungsgatan, som 
skulle möjliggöra ett återinförande av stadens ringlinje samt att bygga ut en av 
linjerna till de stora bostadsområdena Navestad och Ensjön. I Göteborg 
genomförs den s.k. Kringen, felande länkar i det befintliga systemet som skapar
helt nya trafikeringsmöjligheter genom och runt innerstaden. 

Norrköping har spårväg i staden sedan 1904. Då blandades spårvagnarna som 
var tio stycken till antalet med hästtransporter istället för med bilar. Vagnarna 
hade plats för 16 sittande och 18 stående passagerare. Det fanns en linje som gick 
i den centrala delen av Norrköping och kallades ”Stadslinjen”. Åtta av de tio 
vagnarna gick i trafik mellan sex på morgonen och elva på kvällen. Turtätheten 
var hög då vagnarna gick var femte minut.

Bild 2.1 En av Norrköpings första spårvagnar. (Foto: Stadsarkivets fotosamling, 
Norrköping.)

När spårvägsdriften startades (driven med elektricitet) var det på privat initiativ.
Den övergick i kommunal regi 1909. Busstrafiken tillkom på 1920-talet och 
fungerade inledningsvis som kompletterande förortstrafik. Sedan dess har 
spårvägen och bussar tillsammans utgjort kollektivtrafiksystemet i Norrköping 
(Svensson & Nilsson, 2004). 

Ett ställningstagande för hur den framtida kollektivtrafikens sammansättning
skulle utformas gjordes i den s.k. Kollektivtrafikutredningen 1983. Alternativen 
man valde mellan var dieselbuss, trådbuss och spårväg. Utredningen ledde till att 
det år 1984 fattades ett beslut som innebar att staden skulle satsa på fortsatt 
spårvägstrafik samt dieselbusstrafik (Kommunfullmäktiges handlingar, 1984). 
Under årens lopp har dock spårvägen ifrågasatts beroende på att den inte ansetts 
lönsam, men också för att bilen borde få bättre framkomlighet och prioriteras 
framför spårvagnen. En av orsakerna till att spårvägen är kvar är att den är väl 
integrerad med staden efter så många år med spårvagnstrafik i Norrköping. 
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2.4 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, bl.a. i den franska staden Clermont-Ferrand (Jolivet, 2002). Ett 
tredje system är Irisbus Civis som baseras på optisk styrning.

De nya systemen är sinsemellan ej kompatibla och har helt skilda principer för
spårstyrning. De är dessutom slutna, dvs. nya fordon för ett system levereras 
endast från ursprunglig tillverkare vilket påverkar konkurrensbilden. I motsats 
representerar konventionella spårvagnar och bussar öppna system där åtskilliga 
tillverkare erbjuder kompatibla produkter (Johansson, 2004).

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, 2002). TVR-banan i den nordfranska staden Caen har fungerat 
bättre än motsvarande i Nancy, även om vissa ”inkörningsproblem” förekommit
(Johansson, 2004). 

2.4.1 DUO-spårväg 
DUO-spårväg är en vidareutveckling av den moderna spårvägen. Systemet kallas 
även Karlsruhemodellen eftersom det introducerades i större skala först i 
Karlsruhe i Tyskland 1992 och därefter i Saarbrücken under mitten av 1990-talet.
Redan från början fick man en avsevärd ökning av trafikantmängderna i för-
hållande till tidigare järnvägstrafik. Till skillnad från konventionella spårvagnar
kan duospårvagnarna trafikera såväl stadens spårvägsnät som landsbygdens 
järnvägsspår och maxhastigheten är också högre, 100 km/h.

Att låta spårvagnar lämna stadens gatuspår och gå över på glest trafikerade 
bibanor blev snabbt en succé i Karlsruhe där speciella tvåsystemsspårvagnar
utvecklades för att kunna trafikera de båda aktuella systemspänningarna: 750 V 
likspänning respektive 15 kV, 16 2/3 Hz växelspänning. Successivt har DUO-
spårvagnar letat sig allt längre ut på regionens banor, snart också på huvudbanor 
där det även förekommer snabb fjärrtrafik. Den längsta linjen är nu 10 mil. Nätet
växer alltjämt och snart återinförs gatuspårväg i Heilbronn med direktförbindelse 
via åtskilliga mil järnvägsspår till Karlsruhe.

För passagerarna minimeras färdmedelsbyten genom att fler kan resa från start 
till mål utan omstigning. Tekniska problem och säkerhetsfrågor vid integrerad 
trafik spårväg-järnväg är i det närmaste avklarade, tack vare idogt
utvecklingsarbete i Karlsruhe. 

Också i Kassel har nyligen spårvägstrafik på järnväg inrättats. En industribana 
har elektrifierats och anslutits till stadens spårvägsnät. Sannolikt kommer också 
Bremen att inrätta DUO-spårväg, liksom Mulhouse i Frankrike där också en helt 
ny stadsspårväg byggs.

DUO-system i kombination eldrift/diesel-elektrisk drift finns i Nordhausen i 
Tyskland. Under senare år har flera spårtrafiksystem inrättats med integrerad 
järnvägs- och spårvägstrafik, t.ex. förlängning av dieseldriven motorvagnstrafik
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på spårvägsspår till stadscentrum (Zwickau) och förlängning av spårvägstrafik på
nyelektrifierad (750 V DC) järnväg Chemnitz–Stollberg, (Leonhardt, Meiwald, 
Rasemann, 2003). 

2.4.2 Relevanta utländska erfarenheter 
För närvarande finns tre system med DUO-spårväg i drift, Karlsruhe, Saarbrücken 
och Kassel, alla i Tyskland. Diskussioner om DUO-spårväg förs i åtminstone
20 ytterligare städer/regioner. 

Saarbrücken
Saarbrückens situation liknar Storstockholms. Deras stadsspårväg har liksom 
Tvärbanan byggts från grunden under 1990-talet – men med anknytning till 
järnvägsnätet redan från starten (Hylén, 2001a). Inledningsvis trafikerades endast 
en stadsspårvägssträcka och en stomjärnvägssträcka Brebach–Saargemünd/
–Sarreguémines. Den senare trafikeras utöver DUO-trafik endast av 2 dubbelturer 
per dag med resandetåg samt med några få godståg per dag. Några problem med
kapacitet etc. fanns alltså knappast på stomnätet. Däremot kan förseningar på 
stadsspårvägen uppstå i högtrafik på stadsspårvägen, vars ledningscentral håller 
kontakt med tågklareraren på den första stomjärnvägstationen.

Stomjärnvägen sträcker sig till Sarreguémines några kilometer in i Frankrike.
Sträckan i Frankrike är elektrifierad med det tyska systemet 15kV/16,7 Hz
växelström (AC) och är utrustad med det tyska ATP-systemet Indusi. 
Stadsspårvägen har däremot inget ATP-system. Fordonen är utrustade för två
traktionsspänningar men har endast ett ATP-system. Plattformarna på de sex 
stomjärnvägsstationerna är ofta låga och avståndet mellan vagnsida och plattform
överbryggs av utskjutbara fotsteg på spårvagnarna. 

Karlsruhe
Jämfört med Saarbrücken är Karlsruhes system med DUO-spårväg betydligt 
större och mera varierat vad gäller infrastruktur, teknik och trafikering (Hylén
2001a). DUO-linjerna har S-benämning (S1-S31, Stadtbahn) för att markera en 
högre status än de ”vanliga” stadsspårvägslinjerna. Linjerna S4 och S5 trafikerar 
både stadsspårvägen (750 V DC) och stomnätet (15 kV AC) och är de egentliga
DUO-linjerna. S3, S31 och S9 trafikerar endast stomnätet medan S1 och S11 
stadsspårvägen och förortssträckor, båda 750 V DC. Linjen S2 trafikerar endast
stadsspårvägen men är så lång att den benämns Stadtbahn.

Tågplanearbete och trafikledning på stomnätet sköts av tyska järnvägens 
infrastrukturdotterbolag DB Netz. Tåglägen begärs som regel åtta månader före
tidtabellsskiftet, prioritet ges i första hand åt tåg som gick förut (”grandfathers 
rights”) och i andra hand åt trafik enligt styv tidtabell. Några övriga officiella 
prioriteringsregler finns inte.

Några skrivna regler för prioritering vid störningar finns inte men trafikled-
ningen på stadsspårvägen kan på en monitor se var DUO-fordonen befinner sig på 
stomnätet. Kontakt tas vid behov med DB Netz regionala trafikövervakning som i
sin tur kontaktar resp. ställverk. Det bör observeras att fjärrblockering med
trafikledningscentraler som i Sverige knappast förekommer i Tyskland.

Någon standardisering av plattformar och instegsförhållanden förekommer inte
i Karlsruhe. En förklaring till detta kan vara den stegvisa utbyggnaden av DUO-
spårvägen, en annan att det finns två fordonstyper med olika golvhöjd. På vissa 

VTI rapport 504 23



hållplatser i centrala staden sker påstigning direkt från gatan, dvs. helt utan någon 
plattform medan vid vissa stationer på stomnätet erbjuds så gott som plant insteg. 
På stomnätet förekommer även plattformar som är högre än golvet i de nyare 
DUO-fordonen, men dessa plattformar trafikeras inte av DUO-spårvägen. 

2.5 DUO-spårväg i Sverige 
2.5.1 Tidigare studier
DUO-spårväg har behandlats i tidigare studier, bl.a. i Sabel (1998), Hedström
(1999) och Förstberg (1999). I promemorian ”Spårkoppling” (RTK, 1996), har 
sträckan Flemingsberg–Älvsjö–Liljeholmen–Alvik behandlats som en tänkbar 
sträckning för DUO-trafik. I denna promemoria konstateras bl.a. att resefterfrågan 
stärks och nya reskombinationer blir attraktiva, att resandet med spårburna 
trafikslag ökar, att restidsvinster uppnås och att trafikeringsprincipen stärker en 
utveckling mot en önskvärd flerkärnig region. Fördjupade studier av flera 
områden bedömdes emellertid som nödvändiga. En detaljstudie (Sabel, 1999) har 
även genomförts i syfte att studera förutsättningarna för att bedriva DUO-trafik på 
sträckan Göteborg–Allingsås. I rapporten konstaterades att de DUO-spårvägs-
fordon som då fanns tillgängliga på marknaden inte klarade de spårgeometriska
begränsningarna i Göteborgs spårvägsnät. Vidare fanns vissa problem att infoga 
DUO-trafik i den täta tågtrafiken på sträckan Göteborg–Alingsås på grund av 
bristande spårkapacitet. 

2.5.2 DUO-spårväg i Stockholm 
Hylén (2001a) har i rapporten ”TramTrain i Storstockholmsområdet”, utrett 
förutsättningarna för att genomföra ett demonstrationsförsök med DUO-spårväg 
på sträckan Flemingsberg–Älvsjö–Liljeholmen–Alvik i Stockholms län, Huddinge 
och Stockholms kommuner. Planeringsprojektet skulle utgöra underlag för SL och 
övriga berörda parter för att fatta beslut om demonstrationstrafik med DUO-
spårväg. Med hänsyn till de nödvändiga infrastrukturinvesteringarna var de 
inledande planerna att försöket skulle pågå under två år.

Tanken var att utnyttja pendeltågsspåren mellan Stockholm syd Flemingsberg
och Älvsjö, där spåvagnarna lämnar järnvägen och går över på den gamla banan 
som bland annat via Nybodatunneln leder till Liljeholmens bangård, där 
Tvärbanan ansluter strax före. Därifrån skulle DUO-spårvagnarna följa 
Tvärbanans sträckning genom Gröndal, över Essingen till Alvik. Fördelen med
denna sträcka var att befintliga spår skulle kunna utnyttjas. Det fanns dock ett 
visst upprustningsbehov av sträckan mellan Älvsjö godsbangård och Liljeholmen,
bl.a. med avseende på kontaktledningen. Spänningsväxlingen skulle kunna 
arrangeras vid Västberga där det finns ett mötesspår.

Utredningen genomfördes i nära samarbete med bl.a. SL, Banverket, 
Bombardier (fordonstillverkare), Connex (operatör) och Järnvägsinspektionen via 
muntliga och skriftliga kontakter. En förutsättning för att försöket skulle kunna
genomföras var att fordon fanns tillgängliga för den planerade försöksperioden. 
Genom Bombardier knöts i september 2000 kontakt med trafikföretaget Saarbahn 
i Saarbrücken, Tyskland, som då visade ett positivt intresse. Vid närmare
kontakter i februari 2001 förklarade Saarbahn emellertid att man inte kunde 
avvara önskade sex fordon under en längre period. Orsaken var att Saarbahn 
avtalat att hyra ut fordon till Kassel, där trafik med DUO-spårväg skulle inledas
under 2002.
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2.5.3 Infrastruktur och fordon 
Den tänkta sträckan Flemingsberg–Älvsjö–Liljeholmen–Alvik som är 17 km lång 
består av tre sektioner. Sträckan Flemingsberg–Älvsjö är en av få fyrspåriga 
järnvägslinjer i Sverige och DUO-trafiken var tänkt att använda de båda inre 
spåren som normalt används av pendeltåg (8 dubbelturer/h). Stationerna har 
730 mm höga plattformar anpassade för 3,15 m breda fordon vilket var ett 
problem med avseende på den planerade DUO-trafiken. Det bedömdes dock 
möjligt att för demonstrationsförsöket anordna träplattformar vid de berörda
stationerna. Kostnaderna för denna anpassningen beräknades uppgå till ca 
400 000 kr exkl. kostnaderna för gångvägar, etc. som var beroende på den slutliga 
utformningen.

Älvsjö-Liljeholmen är en enkelspårsträcka som trafikeras med 1–3 dieseldrivna 
godståg per dag. Sträckan har kontaktledningsstolpar och (delvis) utliggare medan
själva kontaktledningen har monterats ned. Banverkets spår ansluter till 
Tvärbanan mellan stationerna Årstadal och Liljeholmen. Godstågen trafikerar en 
kort sträcka av Tvärbanan för att sedan lämna denna och fortsätta på ett 
industrispår mot Liljeholmens industriområde. Den fysiska knytningen mellan de 
båda spårsystemen fanns alltså redan liksom en viss ”samtrafik”.

Banverkets infrastruktur har sedan länge underhållits endast med tanke på 
långsamma (men tunga) godståg. En ”lättupprustning”, för största tillåtna 
hastighet (sth) 50 km/h, av sträckan Älvsjö–Liljeholmen skulle kräva vissa
förbättringar av sliprar och ballast, återelektrifiering samt installation av ATC. 
Kostnaderna för dessa åtgärder beräknades preliminärt uppgå till ca 21 miljoner kr
och för ytterligare 1 miljon kr skulle man kunna möjliggöra sth 70 km/h.

Liljeholmen–Alvik är en del av Tvärbanan som öppnades i juni 2000 i hela sin
längd Gullmarsplan–Liljeholmen–Alvik. Linjen går mest på egen banvall med
cirka 1,6 km på gatuspår genom Liljeholmen och Gröndal. Sträckan Liljeholmen–
Alvik har sex stationer med 350 mm höga plattformar. Några åtgärder för DUO-
trafik på denna sträcka bedömdes inte som nödvändiga med avseende på 
plattformar.

De fordon som var planerade att användas i demonstrationsförsöket är mycket
lika de A32-fordon som idag trafikerar Tvärbanan och som provkördes på 
Banverkets spår 1997. Fordonen är dock med sina 37 m betydligt längre än 
Tvärbanans spårvagnar av typ A32 vilket innebär att endast ett fordon ryms vid 
Tvärbanans plattformar. Fordonsbredden är 2,65 meter, dvs. samma som A32:an. 
Instegen är anpassade till plattformshöjden 350 mm precis som på Tvärbanan. Vid 
dörrarna finns skjutbara fotsteg som är avsedda att ge ett plant insteg vid
järnvägsplattformar med ungefär samma plattformshöjd (350 mm) men som
ligger längre ifrån vagnssidan. 

2.5.4 Trafik- och säkerhetsfrågor
På Banverkets spår ansvarar Tågtrafikledningen (T) för kapacitetsfördelning och 
trafikledning. På SL Infratekniks spår, inklusive Tvärbanan, ansvarar operatören 
Connex för dessa funktioner efter samråd med SL, (trafikhuvudmannen).
Möjligheten att i existerande trafik införa 2 dubbelturer per timme med DUO-
spårväg skulle enligt Tågtrafikledningen kräva en omfattande utredning med
avseende på DUO-trafik kontra fler pendeltåg. Vidare skulle en riskanalys vara 
nödvändig att genomföra. Tågtrafikledningen framhöll särskilt de begränsningar
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som enkelspåret Stuvsta–Liljeholmen innebär, liksom den bristande signal-
tekniska utformningen av Älvsjö godsbangård–Liljeholmen.

Från Järnvägsinspektionens sida definierades ett flertal krav som bl.a. innebar 
att fordonen skulle ha: 

¶ ATP-system för Banverkets spåranläggning 
¶ ATP-system för SL Infratekniks spåranläggning 
¶ Nödbromssystem separerad från driftbroms
¶ Radiosystem för både Banverkets och SL:s spåranläggningar 
¶ Förarövervakning
¶ Haverilogg
¶ Belysning för både Banverkets och SL:s spåranläggningar 
¶ Ytterdörrar anpassade för olika plattformar
¶ Spårvagnen som går i tunnel skall ha brandskydd därefter. 

Järnvägsinspektionen betonade vikten av dubbla system för hastighets-
övervakning och att dessa system inte skulle störa varandra. Det visade sig dock 
att Banverkets ATC-system och Tvärbanans planerade ATC-system inte var 
kompatibla med varandra. Vidare var det inte möjligt att applicera den utrustning
som krävs för Banverkets ATC-system i de DUO-fordon som var tänkt att 
användas i det planerade demonstrationsförsöket.

Slutsatser
Under de närmaste åren skulle således inte fordon finnas att tillgå för den tänkta 
demonstrationstrafiken. Vidare identifierade utredningen två teknikområden,
plattformshöjderna och behovet av dubbla ATC-system på fordonen, där vidare 
utredning krävs för att om möjligt kunna presentera en för alla parter acceptabel 
lösning. Med hänsyn till ovanstående beslutades att tills vidare inte arbeta vidare 
med projektet (Hylén, 2001a).
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3 Spårvägens egenskaper
En attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik bygger på ett samspel mellan
olika transportsystem, spårväg, buss, pendeltåg eller tunnelbana. Frågan är därför 
inte om alternativet är det ena eller andra transportsystemet utan snarare hur
respektive systems egenskaper skall utnyttjas för att uppnå den bästa 
totallösningen på transportproblemet.

3.1 Spårväg eller buss – en jämförelse 
3.1.1 Spårväg 
Moderna spårvagnar har ofta lågt golv, åtminstone vid dörrarna, och erbjuder då 
också plant insteg från plattform medan äldre spårvagnar ofta har högt golv vilket 
inte medger plant insteg. Spårväg kan trafikeras av ensamgående motorvagnar till 
vilka en eller flera släpvagnar kan kopplas, alternativt ytterligare en motorvagn. 
Det senare fallet benämns multipeldrift.

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). Spårtrafik är dock störningskänsligare 
än kollektivtrafik med buss; ett felaktigt, stillastående fordon påverkar snart hela 
det aktuella spårtrafiksystemet.

Spårvägar är elektriskt drivna och utnyttjar ofta möjligheten att spara energi
genom återmatning av ström till kontaktledningen vid inbromsning. Denna energi
kan användas av andra spårvagnar inom samma kontaktledningssektion. Som 
exempel kan nämnas att inom Stuttgarts spårvägssystem återanvänds 27 % av 
energin och i Hannover återanvänds 29 %, (Höflinger, 2000). 

Medelhastigheten, som bl.a. är avhängig hållplatsavstånden som 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 ofta har helt reserverad körväg och 
signalprioritet blir ändå medelhastigheten förhållandevis hög (Johansson, 2004).

En viktig fråga i spårvägssammanhang är fordonsbredden eftersom 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 ca 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 
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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). 

3.1.2 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 övrig vägtrafik (VDV, 1999). I denna form är busstrafik 
snarast småskalig och systemkaraktären 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. 

Busstrafik anses flexibel och kräver låga investeringar i infrastruktur och 
fordon. Den ses därmed som kostnadseffektiv jämfört med spårtrafik. Som stor 
fördel brukar anges att linjesträckningar lätt kan förändras, provisoriskt eller 
permanent och betraktas därför som jämförelsevis enkel att bedriva. Som nackdel 
brukar anges att linjenätet riskerar att bli utspritt och svåröverskådligt, dvs. få en 
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).

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 synnerligen blygsam. Medelhastigheter (inkl. hållplats-
uppehåll) avsevärt under 15 km/h gäller för vissa sträckor i Stockholms innerstad 
(Sedin, 2002; SL, 2002). 

Bussbredd är numera standardiserad till 2,55 m, vilket medger 2+2-sittning och 
mittgång med acceptabel bredd. Största tillåtna fordonslängd i Sverige är 25,25 m.
Upp till 24 m finns inga särskilda krav som är föranledda av fordonslängden. Om 
längden överskrider 24 m ställs emellertid särskilda krav. Endast några få
ledbussar har i Sverige hittills byggts i längden 20 m, medan ca 18 m hittills gällt 
som standard. Ny tillåten ledbusslängd, för 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, 2004). Från och med 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 spårfordon och bussar med låga golv är det generellt svårare än i fordon med
höga golv att utnyttja golvytan effektivt. För spårfordon gäller att trots att det 
mesta av drivutrustning och övrig teknisk utrustning placeras på vagnstaket måste
viss utrustning ändock placeras inne i passagerarutrymmet. Oftast utnyttjas 
utrymme under sittplatser. I fordon med höga golv ”göms” utrustning normalt
under golvet. 
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3.1.3 Kapacitet 
Uppgifter om genomsnittlig och maximal kapacitet varierar 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). 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-metersspårvagn 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). 

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 men problemet är hållplats-
kapaciteten (Hass-Klau, 2000). I den brasilianska staden Curitiba med ca 
2,2 miljoner inv. trafikeras vissa linjer bland annat med 25 m långa dubbel-
ledbussar som rymmer omkring 270 passagerare. Med 90-sekunderstrafik blir 
kapaciteten ca 10 800 passagerare per timme och riktning. Snabb av- och påstig-
ning 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.

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, spårväg 10 000–30 000 och vanlig stadsbuss 
2 000–15 000 (VDV, 2000). Bussbanan Zuidtangent söder om Amsterdam
transporterar ett år efter invigningen 22 000 trafikanter per dag (T & UT, 2003). 
Moderna fordon med lågt golv har sämre passagerarkapacitet än äldre med högt 
golv, eftersom en stor andel av golvytan blockeras av hjulhus och tekniska 
installationer. Detta innebär att hos fordon med samma ytterdimensioner är antalet 
sittplatser lägre i fordon med lågt golv än i dem med högt. 

Passagerarkapaciteten kan också begränsas av att bussen är för tung, redan utan 
passagerare. De 12 m långa hybridbussar som SL i Stockholm använde 
1996–2003 hade tjänstevikten 12,5 ton och för att inte överskrida tillåtet axeltryck 
om 10 ton tilläts endast 51 passagerare (Hjertstrand och Johansson, 1996). 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 (Johansson, 2004).

3.1.4 Markutnyttjande
Tabell 3.1 visar hur många kvadratmeter gatuyta som en trafikant normalt upptar, 
beroende på om transporten sker med bil, cykel, buss eller spårvagn. 
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Tabell 3.1 Gatuyta (m2) per trafikant för respektive färdmedel.
Transportslag Gatuyta per trafikant (m2)
Spårvagn 1,2
Buss 2,1
Cykel 9,7
Bil 22,1

(Källa: Stangeby, 1995.)

I tabell 3.2 sammanfattas några vanliga ban- och vägbredder. För spårtrafiken 
beror variationen på dels aktuella vagnsbredder, dels på hur kontaktlednings-
stolpar placeras. För bussvägar och bussbanor beror variationerna mest på om 
fordonen framförs spårstyrt eller förarstyrt (Johansson, 2004). 

Tabell 3.2 Vanliga totalbredder (i meter) av dubbelriktad spårbana respektive 
vägbana vid olika färdmedel. 
Transportslag Totalbredd (m) för spårbana alternativ

vägbana
Spårväg, gata 5,00–6,50
Spårväg, egen banvall 6,59–7,95
Busskörfält 6,00–8,00
Bussväg 8,00–13,00
Bussbana, spårstyrd 5,30–6,20

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

3.1.5 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 % i samtliga städer (Bonz, 1989). Spårvägen i Strasbourg, som 
invigdes 1994, uppvisade efter ett års drift en sammanlagd trafikantökning för 
kollektivtrafiken på ca 25 %. Antalet bilar in till cityområdet hade minskat med
17 % och hyresnivåerna utmed den första linjen steg med sju procent (Peterson,
1999).
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Figur 3.1 Spårvägen i Strasbourg som invigdes 1994. 

Med den nya spårvägen i Strasbourg omlades all busstrafik som också blev mer
omfattande än någonsin tidigare (Johansson, 1996a). Trafikantökningen har 
fortsatt: år 2000 reste 40 % fler kollektivt än innan spårvägen invigdes och 
kollektivtrafiken lades om (Johansson, 2004).

Trafikantökningar redovisas också för nya busstrafiklösningar, särskilt när de 
arrangeras som stombusstrafik eller som bussbanor. Här sker ibland ökning från 
en förhållandevis låg nivå vilket gör att den procentuella tillväxten kan vara 
betydande.

3.1.6 Spårfaktor 
Spårfaktorn kan också ses som ett samlingsbegrepp för de egenskaper hos 
spårtrafiken som gör att den upplevs positivt (Ekman, 2003). Den 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). 

Det är dock svårt att påvisa spårfaktorns existens 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 men kan bero 
på att spårvägsstäderna oftast också vidtagit kraftfulla åtgärder mot biltrafik, bl.a.
i form av områden i citykärnor för enbart gång- och cykeltrafik, och 
parkeringsrestriktioner införts.

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

3.2 Stombusstrafik 
Med stombusstrafik närmar sig busstrafikens trafikeringsprinciper spårvägs-
trafikens, och även dess kostnader. Reserverade körfält, signalprioritering, väl 
utrustade hållplatser med bl.a. realtidsinformation ger också stombusstrafik inte 
obetydliga kostnader för infrastruktur. Om man tillämpar spårvägens geometri
också för bussbanor får busstrafiken bättre passagerarkomfort, bl.a. eftersom 
rörelser i sidled minskas.

Även om det finns några exempel är omfattande systemlösningar baserade på 
busstrafik få till antalet i jämförelse med spårbaserade (Johansson, 2004). 
Stombusstrafiken i Stockholms innerstad och Citybussarna i Jönköping är dock 
två närliggande liksom Lundalänken, som byggts för att möjliggöra framtida
spårtrafik. I Göteborg invigdes i januari 2003 en stombusslinje mellan Hisingen 
och Högsbohöjd, 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, 2004). 

Utomlands finns flera nya avancerade bussbanesystem, exempelvis i 
Amsterdam (Zuidtangent) och i Eindhoven (Hondius, 2002). Intresset i Spanien är 
stort för kollektivtrafiklösningar med buss som i exempelvis Sevilla och Mureia. 
Liknande system finns i Sydamerika i Quito, med Mercedes-trådbussar, i Merida, 
São Paolo och Manaos. I Sydamerika finns av tradition denna kollektivtrafikform
baserad på bussar (Johansson, 2002a).

3.2.1 Fyra fallstudier
I fyra fallstudier har stombusstrafik i Stockholm respektive i Jönköping, jämte
spårvägs- och busstrafik i Rouen i Frankrike och i Essen i Tyskland studerats 
(Johansson, 2004). Dessa städer 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).

3.2.2 Stombusslinjerna i Stockholms innerstad 
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 och bussarna skulle framföras på reserverade körfält 
med signalprioritering. Linjenätet skulle vara logiskt uppbyggt med en tydlig 
struktur. 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 
stadsdelslinjerna (Johansson, 1995). 

Stomnätsprojektet var en del av Dennisöverenskommelsen, som slöts i början 
av 1990-talet, och var en heltäckande plan för kollektiv och individuell trafik med
investeringar på sammanlagt runt 40 miljarder kronor, tidsmässigt fördelat under 
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åren 1992–2005. På grund av politiska spänningar bröts överenskommelsen våren 
1997 och därmed reducerades förutsättningarna för stomnätsutbyggnaden och 
möjligheten att minska biltrafiken i Stockholms centrala delar. Målen för det nya 
stomnätet sammanfattades enligt följande: 

• 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.

Arbetet med stombusslinjerna koncentrerades till fyra arbetsområden:

• gatuanpassning
• fordon
• informations- och trafikledningssystem 
• linjenät.

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. Sammanlagt 100 hållplatser på stombussnätet är utrustade med
realtidsinformation.

Figur 3.2 Stombusslinje nr 4 i Stockholm. 
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Den första stombusslinjen, nr 4, togs i trafik i augusti 1998. Linje 3 inrättades i 
mars 1999, linje 1 i oktober 1999 och linje 2 startade i juni 2004. Linje 5 har ännu 
inte startat och kommer inte att kunna förverkligas i ursprungligen planerad form.
Trots vissa inledande problem blev de tre stomlinjerna snabbt populära med en 
resandeutveckling enligt tabell 3.3. 

Tabell 3.3 Antal påstigande per dygn för ursprungliga linjer och ersättande 
stomlinje.
Linje \ år 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 med en 79 procentig 
ökning år 1999. En av förklaringarna är 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 vilket gjorde att resenärer sökte sig till den nya busslinjen.

Mellan åren 1992 och 1999 ökade biltrafiken med ca 29 000 fordon/dygn över 
infarterna till innerstaden vilket resulterade i alltmer stillastående trafik.
Stomlinjerna har inte nått upp till framkomlighetsmålet om 18 km/h (inkl. 
hållplatstid), tvärtom är reshastigheten på vissa sträckor idag lägre för
stombussarna än för de busslinjer de ersatte (Johansson, 2004). 

3.2.3 Citybussarna i Jönköping 
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. 
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Figur 3.3 Citybusstrafiken i Jönköping.

Citybusstrafiken i Jönköpings tätort omfattar idag tre stombusslinjer.
Trafikformen har varit framgångsrik alltsedan de båda första linjerna invigdes i 
juni 1996. Med de då helt nya Citybussarna, och ett helt nytt linjenät, bröts en 
mångårig nedåtgående passagerarutveckling i Jönköping. Tidigare hade antalet 
kollektivresenärer minskat med någon procent varje år. Sedan 1996 har antalet 
tvärtemot ökat med 12 procent och andelen kollektivtrafikresenärer stigit från 19 
till 22 procent i tätorten. I hela Jönköpings län har andelen kollektivtrafikresenärer 
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, tabell 3.4.

Viktiga inslag i Citybusstrafiken är trafikantinformations- och signal-
prioriteringssystemen, vilka är tekniskt integrerade. Bussarnas position fastställs 
med satellitnavigering (GPS) och vägmätning och beräknas av fordonsdatorn. 
Kommunikation mellan bussar och fasta anläggningar sker via ett 
dataradiosystem. Också trafiksignalerna påverkas av annalkande bussar via
radiosignal (Johansson, 2001).

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, 1996b). Jönköpings båda 
ursprungliga stombusslinjer utökades med ytterligare en i samband med
tidtabellskiftet i juni 2001.
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Tabell 3.4 Citybusslinjerna i Jönköping. 
Linje Färg Sträcka Längd

(km)
Antal påstigande 
/M-F

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: Johansson, 2004.)

3.2.4 Kollektivtrafik i Rouen 
Den nordvästfranska staden Rouen har runt 390 000 invånare. Tätorten består av 
34 kommuner (franska kommuner är avsevärt mindre än svenska motsvarigheter),
av vilka fem betjänas av bl.a. två spårvägslinjer.

Rouen följde tidigt den nya franska kollektivtrafiktrenden och öppnade en helt 
ny spårväg 1994. 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).

Figur 3.4 Spårvägen i Rouen.

För de båda spårvägslinjerna finns 28 tvåriktningsspårvagnar där varje spårvagn 
rymmer ca 185 passagerare. Högsta tillåten hastighet är 70 km/h. De är till ca 
70 procent (ca 17 m längd) byggda med lågt golv, (Hondius, 2003). Spårvägs-
linjerna har en medelhastighet på 19,48 km/h och körs i sexminutersintervall,
vilket ger treminuterstrafik på den gemensamma sträckan, se tabell 3.5. För 
närvarande körs enkelvagnar, men systemet är förberett för multipeldrift. Ett 
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vardagsdygn reser sammanlagt 58 000 resenärer på de båda spårvägslinjerna 
(Johansson, 2004). 

Mellan 1993 (sista året utan spårväg) och 2001 har antalet körda vagnkilometer
ökat med 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). 

Teor
Ytterligare kollektivtrafikstråk på reserverat utrymme är under utbyggnad i 
Rouen. 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). 

Syftet med de nya kollektivtrafikstråken Teor är att skapa ett trafiksystem som 
för passagerarna erbjuder komfort, medelhastighet, turtäthet och regularitet i 
samma nivå som hos en klassisk spårväg och som anpassas till de finansiella 
möjligheter som föreligger och som motsvarar de transportbehov som finns 
(Raphel, 2002). Till bilden hör även att de nya kollektivtrafikstråken på Teor 
trafikerar sträckningar med upp till 10 procents lutningar, vilket bedöms för 
kraftiga för konventionell spårväg. Därför är det frågan om ett avancerat 
busstrafiksystem, ursprungligen planerat att trafikeras av 57 nya ledbussar i Civis-
familjen som utvecklats av företagen Irisbus, Alstom, Michelin och Siemens.

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. Civis byggs normalt som 18,5-meters ledbuss med bredden 
2,55 m. Kapaciteten för bussarna till Rouen är 105 passagerare, inklusive
30 sittplatser och totalvikten anges till 30 ton. Maximal backtagningsförmåga är
13 procent; upp till 10 procent är aktuellt i Rouen (Raphel, 2002). 

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
som ger ett bekvämt, säkert och plant steg mellan plattform och bussgolv. Optisk 
styrning används endast 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.
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Figur 3.5 Optisk styrning vid hållplats.

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. Föraren kan när som helst överta styrningen, om detta av exempelvis
säkerhetsskäl skulle vara nödvändigt. Om linjen är helt oläslig gäller att köra 
manuellt (Raphel, 2002). Av sammanlagt 41 planerade hållplatser ska 16 utrustas
med optisk styrning och höga plattformar.

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 en tredjedel går i blandtrafik. I 
rusningstid körs sex- till niominuterstrafik på respektive linje vilket ger minst
treminuterstrafik på den gemensamma sträckan (Johansson, 2004). Teor byggs ut i
etapper och ska vara i full drift 2006. 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). Kapaciteten hos spårväg 
respektive Teor redovisas i tabell 3.5. 

Tabell 3.5 Kapaciteter hos spårväg respektive hos Teor. 
Spårväg Teor

Antal pass/fordon 185 105
Intervall (minuter) 3 2
Antal fordon/h/riktn 20 30
Transporkap/h/riktn 3 700 3 150 

(Källa: TCAR, 2002.)
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3.2.5 Spårbuss i Essen 
Bussbanesystemet O-Bahn (Omnibus-Bahn) av nämnvärd längd finns endast i 
städerna 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). I Essen 
genomfördes under 1980-talet en stor del av utvecklingen av O-Bahn inom ett 
ambitiöst forsknings- och utvecklingsprojekt som finansiellt stöddes bl.a. av 
dåvarande 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.

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
prefabricerade betongelement. O-Bahnsystemet byggdes för högsta tillåtna 
hastighet på 100 km/h, vilket utnyttjas i Adelaide. I Essen körs som mest i 
75 km/h.

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 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. Under åren 1988–1991 nådde 
Spurbus Essen den största omfattningen: 8,9 km med 5 km elektrisk drift i tunnel 
och på gata (Johansson, 2004).

Mercedes utvecklade spårstyrda duobussar för trafik dels med dieselmotor, dels 
som trådbuss i tunnelsträckorna. Duobussarna var tunga (18,5 ton tjänstevikt, 
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 
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(Ahlbrecht, 1992). Syftet var att utprova samtrafik med meterspårvagnar i ett 
tunnelsystem under city.

Duobussarna utrustades med signalsäkerhetssystem för att kunna trafikera 
tunnelsträckorna med samma säkerhet som spårvagnarna. 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, vilket även gav problem med avseende 
på strömavtagare och kontaktledning.

Trots omfattande omkonstruktioner blev tunneltrafiken aldrig tillförlitlig. När 
forsknings- och demonstrationsprojektet avslutades runt 1995 inställdes helt 
sonika tunneltrafiken med spårbuss och Duobussarna har därefter endast körts i 
dieseldrift (Johansson, 2004). De ursprungliga ovanjordiska spårbussträckorna är 
alltjämt i drift och ska så förbli.

Tvärtemot tidigare planer har meterspårvägssystemet bibehållits och nya
låggolvsspårvagnar nyligen anskaffats. 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 (EVAG, 2001).

3.2.6 Sammanfattning av fallstudierna
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 fyra av fem planerade 
stombusslinjer. Inte heller i Stockholm har 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 av 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 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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3.3 Infrastruktur och fordon 
3.3.1 Infrastruktur 
Generellt karaktäriseras spårvägsspår av att de är anpassat till axellaster mindre än 
100 kN vilket är betydligt lägre jämfört med förekommande axellaster på 
konventionella järnvägsspår. När det gäller spårvägsspår finns det fler spårtyper 
jämfört med vad som är fallet inom järnvägssidan. En uppdelning av spårvägsspår
kan göras med hänsyn till omgivande miljö, där tre olika spårvägsmiljöer kan
urskiljas (Hedström, 2004): 

Spår på egen banvall är kraftigt avskild från alla annan trafik med hjälp av
någon form av stängsel eller räcke. I princip har spår på egen banvall samma
uppbyggnad som ett konventionellt järnvägsspår, dvs. med vingnolräler, sliprar 
och makadamballast. Trafiken på denna spårtyp framförs ofta med högre hastighet 
jämfört med exempelvis trafiken på gatuspår. Den högre hastigheten kan 
upprätthållas med tanke på det begränsade antalet konfliktpunkter och att det är 
längre mellan hållplatserna. Underhållet på denna spårtyp underlättas av att det 
inte blir några större störningar för den omgivande biltrafiken. Där spår på egen 
banvall övergår till gatuspår måste övergångsspår mellan vignolräler och gaturäler 
anläggas. I vissa fall kan detta även vara aktuellt då spår på egen banvall övergår i 
spår på avskilt spårområdet.

Figur 3.6 Spår på egen bana. 

Med avskilt spår avses i detta sammanhang ett spårområde som i första hand skall 
trafikeras av spårvägsfordon. Spårområdets avgränsning till övrig trafik kan 
exempelvis utgöras av förhöjd kantsten vilket innebär svårigheter för bilar att köra
upp på spårområdet. Annan trafik som gång- och cykeltrafik kan passera även om 
det inte är meningen. Spår på avskilt område är således inte lika avgränsat som 
spår på egen banvall. Rälerna på avskilt spårområde kan antingen vara av 
vignoltyp eller av typ gaturäl. Om spårområdet skall kunna trafikeras av 
exempelvis utryckningsfordon eller arbetsfordon utformas ofta spårområdet med
en hårdgjord yta av exempelvis asfalt eller någon form av gatsten eller marksten.
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Figur 3.7 Avskilt spårområde.

Gatuspår karaktäriseras av att det är anlagt i gatuplanet där det förekommer
blandtrafik. Spårområdet skall kunna trafikeras av både spårvägsfordon och andra 
typer av fordon inklusive cyklister och fotgängare. Detta betyder att det inte får 
förekomma någon nivåskillnad mellan rälens överkant och gatan. Det skall alltså
vara möjligt för andra fordon att trafikera spårområdet i såväl korsande som
längsgående riktning.

Figur 3.8 Gatuspår. 
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Ytskikt
Ytmaterialet i överbyggnaden måste vara kemiskt och mekaniskt stabilt samt
tjälsäkert även på lång sikt. Materialet får inte orsaka korrosion på betong och stål
och får inte heller orsaka miljöskador på omgivningen. De vanligaste materialen
som utnyttjas i överbyggnaden i samband med spår i gatutrafik är markbetong,
asfalt eller gatsten. Valet av beläggningsmaterial beror bl.a. på: 

• förekommande trafiklast från spårvägstrafiken och övrig gatutrafik 
• vilken bullernivå till omgivningen som respektive beläggningsmaterial ger 

upphov till 
• beläggningens estetiska utseende. 

I korsningar där spåren utsätts för stora trafiklaster används ofta markbetong som 
slitlager. Markbetong är dyrare än asfalt men är som slitlager betydligt starkare.
Asfalt är vanligt som slitlager i spårområdet. Asfalt är billig men asfaltytor och
spårområde kräver större underhåll än asfaltytor utan spår. Spårområdet kan även 
beläggas med gatsten eller marksten. Sten som beläggning blir mycket tålig med
minimalt underhåll. Dessutom är den vacker och passar oftast bra i äldre 
stadsmiljöer. Nackdelen med gatsten är att den är dyr och läggningen kräver
manuellt arbete. Vid blandtrafik ger gatsten upphov till mer buller än asfalt. En
fördel med gatsten och marksten är att detta beläggningsmaterial enkelt kan 
utnyttjas för att tydliggöra det totala området som spårvägsfordonen kommer att 
röra sig inom. 

3.3.2 Olika typer av spårkonstruktioner 
När det gäller själva spårkonstruktionen kan en principiell uppdelning göras i
makadamspår, asfaltspår samt betongspår. Spår på egen banvall är ofta utförda 
som ett makadamspår och har stora likheter med ett konventionellt järnvägsspår 
både vad gäller konstruktion och underhåll. Makadamspår kommer därför inte att 
behandlas vidare i den fortsatta texten. 

Asfaltspår

Figur 3.9 Asfaltspårets principiella uppbyggnad. 

I denna konstruktion är bankroppen uppbyggd av ett asfaltlager på vilken rälerna 
placeras. Mellan rälfotens undersida och asfaltlagret appliceras ett lager av 
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gjutasfalt för att på så sätt säkerställa spårets planhet i längdled. Ovanpå 
asfaltlagret läggs sedan ett lager med ballast och ovanpå detta läggs ett bärlager av
asfalt. Överst i konstruktionen läggs sedan ett slitlager av asfalt. Det inbördes 
avståndet mellan rälerna säkerställs genom så kallade spårstag vilka skruvas i 
respektive räls rälsliv. Mellan det översta slitlagret av asfalt och rälhuvudet läggs 
ett så kallat TOK-band som kan liknas vid en tätningslist. TOK-bandet består av 
ett gummiliknande material med god vidhäftningsförmåga. Materialets elastiska 
egenskap innebär att eventuella rörelser i rälen och slitlagret kan tillåtas utan att 
det uppstår sprickbildning.

Betongspår
Betongspår kan delas in i tre huvudgrupper: 

• Betongplatta/kross – betongöverbyggnad
• Betongplatta/kross – asfaltöverbyggnad
• Betongplatta/betongöverbyggnad, så kallat Edilonspår. 

Figur 3.10 Betongspårets principiella uppbyggnad. 

I denna konstruktion utgörs bankroppen av ett betongskikt på vilket rälerna 
placeras. Ovanpå betongskiktet läggs ett lager med grusballast och ovanpå detta 
läggs sedan ett slitlager av fiberbetong.

Edilonspår
En variant på betongspår är det så kallade Edilon-spåret. Denna konstruktion är 
uppbyggd av två på varandra liggande betongskikt. Jämfört med ett konventionellt 
betongspår finns det alltså inget ballastlager i Edilon-konstruktionen. I det översta 
betongskiktet görs två parallella ursparingar i betongen i vilka rälerna sedan 
placeras. På ömse sidor om rälslivet placeras fyrkantiga plaströr. Det utrymme
som blir kvar i ”rännan” fylls med ”Edilon Corkelast” som är en fyllnadsmassa
som syftar till att hålla rälen på plats. Det huvudsakliga syftet med de fyrkantiga 
tomrören är att ”fylla ut” utrymmet i kanalen så att det inte går åt så mycket 
fyllnadsmassa eftersom den är dyr. I vissa fall kan tomrören utnyttjas för att lägga 
ledningar i.
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Figur 3.11 Edilonspår. 

Edilon-spår är en konstruktionstyp som funnits sedan 1945. Fördelarna med
Edilon-spåret är bl.a.

• Liten underhållskostnad. Lätt att byta rälerna den dag det är aktuellt 
• Låg LCC vilket bl.a. påvisats av universitet i Delft
• Minimal konstruktionsvikt och konstruktionshöjd 
• Integrering med vägtrafiken 
• Snabb och enkel installationsteknik under varje väderleksförhållande. 

Kapaciteten för läggning av Edilon-spår är ca 200 meter under 8 timmar
• Edilon-spåret kan byggas på flera sätt 
• Edilon-spåret ge mindre buller och vibrationer än annan byggteknik.

Nackdelarna med Edilon-spåret är bl.a. 

• Höga anläggningskostnader 
• Snäva toleranskrav vilket ställer stora krav på att spåret är rätt justerat från

början. Toleranser på +/- 1 millimeter både vertikalt och horisontellt.

När det gäller Edilon-spåret har en liten annan teknik utvecklats som innebär att 
formsättningen av ”kanalerna” inte behöver göras. Tekniken kräver en speciell 
maskin som innebär att kanalerna skapas samtidigt som betongplattan gjuts. Det 
är således frågan om en typ av glidformsgjutning. För att detta skall fungera krävs 
att betongen är så trögflytande att ursparingen för kanalerna inte behöver 
formsättas. Metoden som bl.a. användes i Chalmerstunneln i Göteborg är 
betydligt mer rationell än vad den konventionella byggmetoden för Edilon-spår är. 
Å andra sidan är den betydligt dyrare.

Infundospår
Infundo är en spårkonstruktion som är snarlik Edilon-spåret. I betongplattan 
mellan de båda rälerna kan en fördjupning göras. Fördjupningen kan fyllas med
lämpligt jordmaterial där gräs sedan kan sås vilket har en dämpande effekt på
såväl oljud som vibrationer. I de fall man inte vill ha ett grässpår görs ingen 
fördjupning i betongplattan. Fördelarna med Infundo-spåret är att det har en lång 
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livslängd och enkelt att underhålla. Nackdelarna är att det är en dyr konstruktion 
och att det kräver stor noggrannhet vid byggandet. 

3.3.3 Skador och underhållsåtgärder 
Med tanke på att det finns ett flertal olika typer av spårkonstruktioner kommer det
av naturliga skäl att uppstå olika typer av skador på spårkonstruktionerna. Det är 
inte heller självklart att samma typ av spårkonstruktion uppvisar samma typ av 
skador. Undergrundens beskaffenhet, klimatförhållanden, den övriga trafikens 
inverkan är några faktorer som kan påverka uppkomsten av skador på 
spårvägsspåret. Hur underhållet bedrivs och vilka underhållsåtgärder som sätts in 
är också viktiga faktorer som måste beaktas.

Sättningar
Ett vanligt förekommande problem i samband med gatuspår och blandtrafik är 
sättningar vilket resulterar i en höjdskillnad mellan rälens farbana och
intilliggande ytskikt. Via de sprickor som uppkommer kan vatteninträngning ske 
och vid ogynnsamma klimatförhållanden leda till uppfrysning med ytterligare 
sättning som följd. För cyklister och fotgängare kan sättningarna vålla problem. 
Vidare försvåras snöröjningen på de ställen där sättningar i spåret förekommer.

Skador på rälerna 
Räffelbildning i form av räfflor och vågor förekommer på spårvägsspår på 
samma sätt som på konventionella järnvägsspår. Räfflor och vågor uppträder på 
rälens farbana och ger upphov till bl.a. buller och vibrationer såväl inne i fordonet 
som till angränsande omgivning. Vid ogynnsamma förhållanden kan vibrationerna 
fortplantas via marken till omgivande fastigheter. Räffelbildningen påverkar även 
åkkomforten genom de skakningar som kan uppkomma i fordonet.

Sprickor i rälen förekommer även i spårvägsspår på samma sätt som på 
konventionella järnvägsspår. Under ogynnsamma förhållanden kan sprickbild-
ningen ge upphov till rälsbrott. Konsekvenserna av ett rälsbrott på ett 
spårvägsspår behöver dock inte bli lika dramatiskt som det kan bli på ett 
järnvägsspår.

Underhållsåtgärder
Kurvskrik är ett fenomen som uppträder i samband med snäva kurvradier. 
Sannolikt finns även en koppling till kontaktytan hjul/räl. Kurvskrik ger upphov 
till störande oljud. Smörjning kan då vara ett sätt att reducera effekterna av detta 
fenomen. Smörjning sker både manuellt och automatiskt. Påläggssvetsning görs 
på farkantsida och på farbana. En 12–15 mm bred påläggssvets appliceras på 
rälshuvudet för att reducera friktionen i kontaktytan hjul/räl och därmed reducera 
kurvskriket. Växlar, tungor, korsningar och vissa kurvor påläggssvetsas. På ställen
där spåret inte trafikeras så ofta kan rostbildning på rälen lätt utvecklas och ge 
upphov till kontaktledningsproblem. På sådana ställen läggs en svetssträng av 
rostfritt stål. Slipning görs på rälerna för att ta bort räfflor och vågor och därmed
upprätthålla en bra åkkomfort. Tidsintervallet mellan slipningarna är beroende 
dels av trafikintensiteten, dels själva spårkonstruktionen. I växelunderhållet ingår 
ett flertal underhållsmoment som exempelvis slipning, smörjning och rengöring.
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3.3.4 Kontaktledningar 
Kontaktledningar utförs väsentligen enligt två huvudprinciper: direkt och indirekt 
upphängda. Vid den direkt upphängda kontakledningen är ledningen upphängd 
antingen i utliggare från ledningsstolpar eller i bärlinor som kan vara fästa i hus
och/eller stolpar. Fästpunkterna brukar ha ett inbördes avstånd på 30–40 meter,
mindre i kurvor.

Vid indirekt upphängning är kontakttråden upphängd i bärtrådar med ett 
inbördes avstånd om 5–10 meter vilka i sin tur är upphängda i en bärlina (det 
finns ett mycket stort antal varianter på detta koncept) som i sin tur bärs och styrs 
i sidled av utliggare från stolpar eller av tvärgående bärlinor. Avståndet mellan
bärpunkterna brukar vara 60 meter eller något mer.

Figur 3.12 Indirekt upphängd kontaktledning. 

Den direkta upphängningen anses fungera väl upp till fordonshastigheten 50 km/h
och vara möjliga upp till 80 km/h. Ett studium av befintliga äldre och helt 
nybyggda spårvägsanläggningar i Europa visar att praktiskt taget alla använder 
direkt upphängd kontaktledning (med en eller två kontakttrådar) inne i staden när 
spårvagnen går i gatumiljö och ofta när den går i stadsmiljö på avskild yta. På
egen banvall där hastigheten är högre används allmänt indirekt upphängning.
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Figur 3.13 Direkt upphängd kontaktledning. 

3.3.5 Spårvägsfordon
Många nya spårvägssystem etableras som ett slags prestigeprojekt för staden i 
fråga och de nya spårvagnarna blir därmed ett viktigt inslag i stadsmiljön. Därför
är det inte ovanligt att vagnarna är föremål för avancerad formgivning i 
renommerade designateljéer. Detta motiveras med att den ska fullgöra ytterligare 
en uppgift förutom den rent transportmässiga, nämligen som ett varumärke för 
staden (Johansson, 2004a). Exempelvis har Idpo formgivit Eurotram och även 
Citadis i grundutförandet. För Citadis i Lyon arbetade Porsche Design och för 
Citadis i Rotterdam designhuset Enthoven Associates. Pininfarina ritade Cobra i
Zürich och grundutförandet av Sirio. Porsche Design formgav även ULF i Wien.
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Figur 3.14 Spårvagnsmodellen ULF, Ultra Low Floor, i Wien. 

Den brittiske formgivaren Jasper Morrisons designkontor engagerades för att 
1996 skapa Hannovers nya vagntyp TW2000, ett prestigeprojekt inför 
världsutställningen Expo 2000 år 2000. 

Produktionsaspekter
De varierande kundkraven leder till att standardisering och långa serier är svåra att 
åstadkomma. Spårvagnar tillverkas i små serier i synnerligen hantverksmässig
produktion (David, 2003). För västvärlden är marknaden ca 500 nya spårvagnar 
och Light Rail-fordon per år, att jämföra med ca 20 000 nya stadsbussar för enbart 
Europa. Spårvägsfordon sammansätts i västvärlden i totalt 15 fabriker hos de fem
största koncernerna. I genomsnitt tillverkas 33 spårvagnar per fabrik och år; så
små serier ger dålig lönsamhet. Spårfordonsbranschen har de senaste åren
genomgått en kraftig strukturomvandling som givit allt färre och större företag.

Genom företagsförvärv har flera liknande spårvagnsmodeller kommit till 
samma koncern där de nu konkurrerar med varandra om samma kunder. Detta får 
bedömas som föga rationellt. Ett exempel är den låggolvspårvagnsmodell som
1998 presenterades som Adtranz systemspårvagn: Incentro. Den har hittills byggts 
i sammanlagt 38 exemplar (Nantes och Nottingham). Ytterligare 10 st. har dock
nyligen beställts av Nantes (Hondius, 2004). Efter Bombardiers förvärv av 
Adtranz konkurrerar nu Incentro inom koncernen med Bombardiers Cityrunner.

Till skillnad mot busstillverkarna, som alltmer flyttar produktionen från
Västeuropas höglöneländer till låglöneländer i öster (Johansson, 2004a), tycks 
spårvagnstillverkningen stanna i respektive koncerns hemland i väst. En viktig 
faktor för trafikbolaget VBZ i Zürich att välja den avancerade spårvagnsmodellen
Cobra istället för exempelvis den enklare modellen Siemens Combino, som finns i
Basel och i Bern, var just att tillverkningen skulle ske i närheten av Zürich.
Combino byggs däremot i Tyskland. 
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Modularisering
För att kunna möta ökande krav på bl.a. hög tillgänglighet för rörelsehindrade,
varierande önskemål om längder, bredder, dörrarrangemang, en- och tvåriktnings-
utförande, spårvidd m.m. har spårfordonstillverkarna under det senaste decenniet 
genomfört en omfattande utveckling av modulariserade spårvagnskonstruktioner,
s.k. systemvagnar, som sätts samman med konstruktionsdetaljer ur en arsenal som
bäst kan betecknas som en bygglåda. 

Modularisering till s.k. systemvagnar med 70–100 procent lågt golv är långt
driven och i princip lika hos de flesta spårvagnstillverkare. Likt många andra 
moderna spårvagnskonstruktioner sammanställs dessa systemspårvagnar med helt 
eller partiellt lågt golv av korgmoduler med hjul – drivna eller icke drivna – och 
mellan dessa hjulmoduler infogade hängande vagnskorgar, utan hjul. Vanlig 
kombination för en tvåriktningsvagn är: driven förarmodul – hängande korg – 
driven mellanmodul – hängande korg – icke driven mellanmodul – hängande korg 
– driven förarmodul. I enriktningsutförande ersätts den ena förarmodulen av en 
bakmodul utan förarplats och vagnen har dörrar på endast ena sidan. 

Modularisering förekommer i flera nivåer. Det innebär bl.a. att komponenter
och byggdelar i vagnskorgar (väggfält, fönster- och dörröppningar, förarplatser, 
takfält) är strikt standardiserade avseende mått så att de fritt kan kombineras. I 
detta byggmoment konkretiseras exempelvis den blivande spårvagnens bredd. 
Modularisering innebär även att de enskilda korgdelarna i en mångledad vagn fritt 
kan komponeras ihop så att t.ex. önskad totallängd och önskat antal drivna 
vagnsdelar blir resultatet. Här konkretiseras om fordonet byggs som enriktnings- 
eller tvåriktningsvagn. En tendens är att korgmodulerna, både de med och de utan 
hjul, görs allt längre. Anledningen är önskan att nyttja så få hjulmoduler som 
möjligt, eftersom sådana är kostsamma. Problemet är då att axellasterna blir högre
för en lång vagn med få hjul än för en lika lång vagn med många hjul (Hondius, 
2001).

Spårvagnar med 100 procent lågt golv kräver speciella boggikonstruktioner,
ofta relativt små hjul utan genomgående hjulaxlar. Sådana boggier är i det
närmaste fast förbundna med vagnskorgen ovanför. Vissa konstruktioner tillåter 
vridning endast några få grader. Spårens kondition och förekomst av
övergångskurvor är av vital betydelse för komforten.

Några exempel 
Alstom Citadis är konstruerad i ett stort antal moduler. Alla delar (moduler) är 
strikt standardiserade så att de kan sammanfogas till en vagn som motsvarar 
kundkraven.
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Figur 3.15 Alstom Citadis i utförande för Lyon. 

Alstom benämner denna princip ”Optionic Design”. Modularisering medger att
vagnsbredder har kunnat varieras mellan 2,32 och 2,65 med 2,4 m som vanligaste 
breddmått. Enriktnings- och tvåriktningsvagnar har levererats, liksom 
vagnslängder mellan 22 och 45 m. Linjespänningar kan varieras mellan 600 V DC 
(Rotterdam) och 750 V DC (vanligast). Citadis har hittills endast levererats i 
normalspårigt utförande och för kunder som har krav på andra spårvidder 
hänvisas till Alstoms Cityway-modell. Alstom Citadis kan levereras med fyra
olika typer av boggier. Val görs med utgångspunkt från hur stor andel lågt golv i 
vagnen som önskas. Boggivalet påverkas även av spårets status avseende 
komfortfaktorer, således rälers läge, slitage, räffelbildning m.m. (Christeller,
2001). För en helt ny spårväg kan en boggikonstruktion utan primärfjädring vara 
aktuell, dock inte för en relativt sliten anläggning (Tutzauer, 2003). 

Siemens systemspårvagn Combino och är också moduluppbyggd. Till Basel 
levererades 2001-02 sammanlagt 28 st. 42,9 m långa och 2,3 m breda sjudelade 
Combino i enriktningsutförande, bestående av fram- och bakmoduler som båda är 
motoriserade, därtill två mellanmoduler av vilka en är motoriserad, den andra är
en löpmodul. Mellan dessa fyra hjulförsedda moduler hänger tre mellanmoduler.
Det finns sammanlagt sex dubbla och två enkla svängskjutdörrar. Förarplatsen är 
avskärmad. Vagnen är helt luftkonditionerad och förarplatsen har en egen air
condition-anläggning.
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Figur 3.16 Siemens systemspårvagn Combino. 

Bombardiers modulariserade konstruktioner omfattar flera vagntyper, i första 
hand Cityrunner bland låggolvsvagnarna, och K4000 (Köln), A32 (Stockholm,
Istanbul, Haag) samt K4000C (Croydon) bland LR-fordonen med runt 70 procent 
låggolvsandel. De senare har inte obetydlig komponentgemenskap också med
Saarbrückens DUO-spårvägsfordon. Cityrunner är unik på marknaden för 
spårvagnsmodellerna med 100 procent lågt golv såtillvida att hittills har ingen 
leverans omfattat fordon för normalspårvidd. Nyligen kom dock beställning på 
47 normalspåriga vagnar till Bryssel. En specialitet hos flera av Bombardiers
spårvagnskonstruktioner är den kraftiga golvmodulen i stål som sträcker sig ca 
80 cm upp i vagnsidan och därmed skapar ett sidopåkörningsskydd. 

Figur 3.17 Bombardier Cityrunner i Linz, Spårvidd 900 mm. 
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Med erfarenheter från Variotram och Eurotram presenterade Adtranz 1998 
produktplattformen Incentro som företagets nya låggolvsspårvagn. Som första 
kund noterades Nantes (23+10 st.), följt av Nottingham (15 st.). Vid Bombardiers 
förvärv av Adtranz övertogs spårvagnsmodellen och finns alltjämt kvar i 
produktsortimentet. Tvårikningsspårvagnen består av en motoriserad förarmodul i 
var ände och en löpverksmodul i mitten. Mellan dessa hjulförsedda moduler finns 
hängade led med vardera två dubbeldörrar per sida. Totallängd är 36,4 och bredd 
2,4 m. Fordonet var då unikt långt för endast tre boggier. Incentro i utförande för 
Nantes och Nottingham har sammanlagt åtta motorer (Hondius, 2000). 

Det italienska företaget Ansaldobreda har varit framgångrikt med marknads-
föring och försäljning av systemspårvagnen Sirio, som bl.a. Göteborgs Spårvägar
beställt i 40 exemplar. Sammanlagt har 226 moduluppbyggda systemspårvagnar i 
hellåggolvsutförande sålts. Särskilt intressant är att sekundärfjädringen mellan
boggier och vagnskorgar också tjänar överföringen av kraft från boggi till korg. 
Sekundärfjädringen utgörs av fyra spiralfjädrar, en i boggins vardera hörn. 
Fjädringen kompletteras med kraftiga gummibuffertar (anslag) som tar emot om
boggi och korg skulle röra sig alltför mycket i förhållande till varandra. Sirio är 
konstruerad så att installation av strömupptagning från en mellan ordinarie räler 
placerad tredje skena enligt Ansaldos system Stream ska vara möjlig (Hondius, 
2001).

Figur 3.18 Ansaldobredas systemspårvagn som fullskalemodell på Avenyn i 
centrala Göteborg, sommaren 2002.

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

Det är inte troligt att fordonstillverkarna förmår motverka tendensen att allt fler 
speciallösningar efterfrågas, också beträffande systemvagnar. Tillverkarna kan 
motverka prishöjningar främst genom ytterligare rationalisering i tillverknings-
processen, speciellt genom modularisering, som därför kommer att öka i 
betydelse. Sannolikt blir det dock i framtiden dyrare än idag för den stad som vill 
specificera sin ”egen” spårvagnsmodell; den hittillsvarande prisutvecklingen
antyder detta, särskilt för små och medelstora serier. Till detta kommer att 
fordonstillverkarna uppvisar små vinstmarginaler, om överhuvudtaget några 
(Johansson, 2004a). 

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

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

3.4 Säkerhets-/övervakningssystem för spårvägstrafik 
Automatisk hastighetsövervakning (ATC) finns vid nästan alla viktigare järnvägar 
i Sverige, vid Stockholms tunnelbana och vid Lidingöbanan (järnväg som 
trafikeras av spårvagnar). Det har dock varit svårt att övertygande visa systemens
ekonomiska lönsamhet (Johansson, J., 1998; DNV, 2001). Något liknande 
järnvägens system finns inte för spårvägstrafik men diskussioner har förts 
(Fredén, 2001) om möjligheten att införa någon form av hastighetsöver-
vakningssystem även för spårvägstrafik.

Inom begreppet spårväg ryms många olika driftsformer. Där finns trafik med
mycket låg hastighet bland fotgängare på gågator, snabb trafik på egen banvall, 
eller helt avskild från annan trafik och med signalreglering och plankorsningar 
med skydd. Därför kan ett säkerhetssystem vara meningsfullt vid trafik på egen 
banvall men inte meningsfullt när vagnen rör sig i gatumiljö.

3.4.1 Relevanta olyckstyper
Det är endast vissa olyckstyper vars antal kan påverkas av hastigheten omedelbart 
före olyckshändelsen: Sammanstötningar mellan spårvagn och annat vägfordon 
eller annan spårvagn och påkörning av fotgängare eller cyklist. Fördelningen i 
antal mellan de olika typerna av olyckshändelse skiljer sig avsevärt beroende av 
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vilken miljö spårvagnen rör sig i. I gatumiljö dominerar för gatutrafik typiska
olycksorsaker; någon är ouppmärksam någon sekund, missförstår medtrafikan-
ternas intentioner, felbedömer ett avstånd eller underskattar bromssträckan.
Spårvagnens motpart är nästan alltid en fotgängare eller något annat fordon än en 
spårvagn. När spårvagnen går på egen banvall är de typiska olyckshändelserna
kollision med bil på plankorsning och påkörning av personer som uppehåller sig
på spåret. 

Som en följd av kollisioner eller häftiga inbromsningar i samband med tillbud
till kollisioner förekommer i gatumiljö relativt många skador på grund av fall i 
vagnen. En häftig inbromsning eller sammanstötning leder till att stående 
passagerare – som oftast är oförberedda på den kraftiga retardationen – faller och 
skadar sig. Utan tvekan kan man anta att antalet fall i vagn påverkas av ett 
hastighetsövervakningssystem. Antalet fall som beror av att vagnen kolliderar kan 
förhoppningsvis minska men det är knappast alltför pessimistiskt att anta, att 
antalet fall orsakade av en häftig inbromsning på grund av ett ingripande från 
övervakningssystemet kommer att öka förutsatt att detta används även i gatumiljö
och reagerar för vägfordon.

Kollision mellan spårvagnar 
Sammanstötningar mellan spårvagnar, bakifrån, framifrån och från sidan, skulle i 
de allra flesta fall kunnat förhindras genom att en, eller i något fall båda vagnarna 
bromsat kraftigt. Sammanstötning i stadsmiljö beror oftast på att föraren
överskattat den tillgängliga friktionen eller blivit distraherad av annan trafik och 
inte observerat att framförvarande vagn oväntat bromsat in. Ett speciellt problem 
utgörs av de växlar och korsningar som finns där två linjer möts. En fellagd växel
eller en urspårning kan där lätt leda till att en vagn tar en oväntad riktning vilket i 
sin tur kan leda till en sammanstötning med en annan vagn som rör sig i motsatt
riktning.

Sammanstötning på egen banvall är ofta orsakad av att en spårvagn på grund 
av ett fel eller hinder stannat på plats där man inte förväntar sig att en vagn skall 
vara stillastående och där man kanske inte är särskilt observant. Lokalt kan det 
även förekomma att siktsträckan är kortare än bromssträckan (som är avhängig 
lutningsförhållanden, friktion och tillåten hastighet). 

Kollision mellan spårvagn och annan trafikant 
I gatumiljön är orsaken till en kollision nästan alltid ett hinder i form av ett annat
fordon eller en fotgängare dyker upp framför spårvagnen och enda möjligheten att 
undvika en kollision är kanske att spårvagnen bromsar. För att kunna bedöma
nyttan av ett övervakningssystem är det nödvändigt att avgöra hur många olyckor 
som överhuvudtaget kan avvärjas genom en inbromsning. Sammanstötning med
bilar som kör in i sidan av en spårvagn eller kör på spårvagnen bakifrån kan inte 
förhindras genom att spårvagnen bromsar.

3.4.2 Hastighetsövervakningens funktioner
Syftet med ett system för hastighetsövervakning för spårvagnar är att den skall 
kunna identifiera sådana situationer där en hastighetsminskning är en möjlig (eller 
en föreskriven) åtgärd för att undvika en olycka, eventuellt beräkna den 
retardation som är nödvändig för att undvika olyckan, kontrollera att föraren 
bromsar i nödvändig omfattning och överta bromsningen från föraren om denna 
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inte bromsar tillräckligt effektivt. Ett enklare alternativ är att systemet kräver
nödbromsning i varje situation, som kan innebära en viss sannolikhet för olycka. 
Systemet med övervaknings- och beslutsfunktioner kan finnas på den enskilda 
spårvagnen (lokalt system, utspritt system) eller på en central övervakningscentral
(vissa funktioner måste givetvis dock alltid finnas lokalt). Systemet måste i någon 
mening fungera bättre än föraren genom att göra meningsfulla inbromsningar
även då föraren inte insett eller kunnat inse faran eller inte reagerat snabbt nog. 
Systemet får samtidigt inte alltför ofta felbedöma en situation, antingen genom att 
inte ingripa eller genom att bromsa i onödan. 

Oavsett om systemet enbart skall övervaka att det inte sker någon kollision
med annan spårvagn eller aktivt söka efter andra, möjliga konflikter, måste det ha
en uppfattning om hur långt fram det ”intressanta” området sträcker sig.

Ett hastighetsövervakningssystem måste vara anpassat till verkligheten. Vagnar
går sönder, gator och spår blockeras av havererade byggmaskiner och trasiga 
vattenledningar, strömmen i ledningen försvinner och resenärerna uppträder inte 
alltid i enlighet med framtagna prognoser. Systemet får i sådana situationer inte 
orsaka risker eller omöjliggöra att spårvagnen kan fullfölja sin huvuduppgift att 
transportera resenärer.

Det för hastighetsövervakningen nödvändiga systemet för informationsöver-
föring/informationsinhämtande/beslutsprocess till spårvagnens styrsystem kan i
princip utformas som ett centralt system där alla fordonslägen registreras eller ett 
system på varje vagn som hämtar information om andra vagnar vilka kan utgöra 
en möjlig konfliktmotpart.

3.4.3 Nyttan av hastighetsövervakning
Hastighetsövervakningens nytta är att minska antalet olyckor. För att bedöma
effektens storlek måste man ha en relativt detaljerad kunskap om vilka typer av 
olyckor som förekommer och deras frekvens. För att göra en trovärdig kvantitativ
bedömning är de vanligen förekommande olycksredovisningarna otillräckliga. De 
här angivna siffrorna är endast grova närmevärden men de ger trots allt en 
fingervisning om hur stor andel av totala olycksantalet som utgörs av sådana 
olyckor som kan förhindras genom ett hastighetsövervakningssystem.

Ett studium (Fredén, 2001) av 13 kollisioner i Norrköping 1994 mellan
spårvagn och bil visar att i ett fall skulle spårvagnsföraren (eller en automat)
möjligen kunnat förutse konflikten och undvikit den genom att bromsa. I fem fall
rörde det sig om vänstersvängande bilar, i tre fall körde bilen på spårvagnen (!), i 
ett fall backade bilen plötsligt ut framför spårvagnen och i ett fall gled bilen med
låsta hjul i sidled fram mot vagnen. I samma material finns tre kollisioner mellan
spårvagnar; två händelser på verkstadsbangården, en händelse på grund av 
tekniskt fel på bromsarna. Samma mönster återfinns i andra spårvägsstäder. Som 
ett exempel kan nämnas att under åren 1996–2001 inträffade i Stuttgart 101 delvis 
mycket allvarliga olyckor orsakade av vänstersvängande bilister. Enligt polisens 
utredningar var spårvagnsförarna utan skuld i samtliga fall. Utan att överdriva
signifikansen av de anförda siffrorna kan man nog ändock hävda att effekten av 
ett hastighetsövervakningssystem i stadstrafik är måttlig eller liten.

Svårigheten ligger uppenbarligen i att finna ett system som med rimlig nog-
grannhet kan identifiera de situationer där bromsning bör ske. Det vanligaste, 
allvarliga olycksförloppet i gatumiljö är som nämnts bilar som kör ut framför
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spårvagnen. En värdering av ett förslag till ett hastighetsövervakningssystem
måste bygga på en analys som omfattar:

1) Riskminskning. Denna kan genomföras både som en regelrätt riskanalys, 
dels som en analys baserad på historiska data (inträffade olyckor och deras 
orsak). Den historiska ansatsen kan inte fånga upp sådana möjliga, sällsynta
och svåra olyckor som ännu inte inträffat. 

2) Vinster som uppstår genom att trafikledningen effektiviseras. 
3) Riskökning. På grund av ofrånkomliga funktionsstörningar kommer sanno-

likheten för vissa typer av olyckor att öka (troligen olyckor med små
konsekvenser). Detta måste emellertid utvärderas. 

4) Störkostnad. Ökade trafikkostnader och ökade omvärldskostnader på grund 
av funktionsfel. 

5) Kostnader för anläggningen: kapital, drift, underhåll och reparationer. 

3.5 Otrygghet vid resor med kollektiva transportmedel 
Människor upplever trygghet och attraktivitet olika hos olika transportmedel. En 
viktig skiljelinje verkar gå mellan privatbil och kollektiva transportmedel. För att 
kollektiva transportmedel skall kunna konkurrera med privatbilism om 
marknadsandelar för persontransporter krävs att människor har en positiv attityd 
till samt tycker om att åka med dessa transportmedel. Ekonomiska faktorer såsom 
biljettpris verkar vara kopplade till upplevd attraktivitet, men det finns också skäl 
att anta att upplevda olycks- och våldsrisker (Alm & Lindberg, 2000) samt andra 
psykologiska faktorer såsom trygghet har en viss inverkan på människors attityder
till olika transportmedel. Upplevd oro för olika typer av risker förknippade med
olika transportmedel, exempelvis besvärande situationer, kan också påverka 
upplevd attraktivitet hos dessa transportmedel. MacGregor (1991) definierar oro 
som tankar om osäkra händelser med ovälkomna konsekvenser.

Tidigare studier (Loncar-Lucassi, 1998; Olsson, Widell & Algers, 2001) visar 
exempelvis att personlig säkerhet och trygghet är betydande faktorer för de 
resenärer som väljer att åka med buss, medan resenärer som väljer att hellre åka
med pendeltåg motiverar detta färdval med att pendeltåg är punktligt och snabbt.
Resenärer som väljer att hellre resa med buss upplever att tunnelbana är otryggt 
att resa med (Olsson, Widell & Algers, 2001). 

Resultat från tidigare studier talar även för att olika typer av omständigheter
(såsom tidpunkt på dygnet, veckodag och dålig belysning) har en betydande 
inverkan på graden av otrygghet (Lynch & Atkins, 1988; Loncar-Lucassi, 1998; 
Alm & Lindberg, 2000; 2002; Olsson, Widell & Algers, 2001). Olsson, Widell
och Algers (2001) fann exempelvis att åka i tunnlar, sent på kvällar samt vid 
närvaron av stökiga ungdomsgäng hade en stor betydelse för människors känslor 
av otrygghet vid resor med tunnelbana. Alm och Lindberg (2000) inkluderade 
även olika platser (att gå till och från t.ex. en parkeringsplats, att vänta vid en 
busshållplats etc.) i sin studie och fann att deras undersökningspersoner 
rapporterade att de oftare hade upplevt känslor av otrygghet när de gick till och
från olika platser förknippade med olika transportmedel än under själva vistelsen 
på dessa platser.

Individuella skillnader har visats ha effekt på upplevd risk och känslor av
otrygghet i samband med olika färdmedel och platser/situationer förknippade med
dessa, men även på i vilken utsträckning olika typer av omständigheter bidrar till 
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känslor av otrygghet (se t.ex. Alm & Lindberg, 2000; 2002; Drottz-Sjöberg & 
Sjöberg, 1990a; 1990b). Sådana individuella skillnader kan exempelvis vara 
demografiska variabler (såsom kön och utbildning) och exponering för olika 
transportmedel (dvs. i vilken utsträckning människor använder olika färdmedel).

När det gäller skillnader mellan män och kvinnor med avseende på upplevd oro 
och risk har flertalet studier visat att kvinnor oroar sig mer över riskerna än vad 
män gör (Drottz-Sjöberg & Sjöberg, 1990a; 1990b; Alm & Lindberg, 2000). 
Lynch och Atkins (1988) undersökte kvinnors upplevda oro och rädsla för att bli 
attackerade eller trakasserade i samband med resor med olika transportmedel och 
på anslutande platser (promenad, buss, tåg, bil, busshållplats och parkeringsplats). 
Resultaten visar att kvinnorna upplevde busshållsplatser, parkeringsplatser och att 
gå till och från dessa platser som mer otrygga, medan själva resan med bil eller 
buss upplevdes som mycket mer trygg. Upplevelser av otrygghet verkade också 
påverkas av i vilken utsträckning kvinnorna var exponerade för olika 
transportmedel. Med andra ord, kvinnor som sällan reser med ett särskilt 
transportmedel kommer förmodligen att uppleva detta transportmedel som mindre
säkert än ett transportmedel som de reser ofta med. Alm & Lindberg (2000) fann 
att kvinnorna rapporterade att de oftare hade upplevt otrygghet i samband med
olika transportrelaterade platser/situationer än männen (jmf. Drottz-Sjöberg &
Sjöberg, 1990a; 1990b). I Lynch och Atkins (1988) studie rapporterade kvinnorna 
att vissa omständigheter (såsom tidpunkt på dygnet, belysning, frånvaro av 
personal eller andra resenärer, nedskräpning eller graffiti, närvaro av onyktra och
högljudda eller på annat sätt störande personer) hade en negativ påverkan på deras 
känslor av trygghet. Andersson (2001) fann i sin studie av kvinnors rädsla i 
relation till trafikrummet att kvinnor upplever känslor av otrygghet när de vistas i 
”slutna” rum (exempelvis parkeringshus och gångtunnlar), i skogsområden, på 
natten eller på helger. 

Även ålder och utbildning har i tidigare forskning visats ha effekter på 
upplevelser av risker, oro och attraktivitet. I en studie av Levy & Guttman (1986) 
tenderade undersökningspersoner, som hade en lägre utbildning, att oroa sig mer
än undersökningspersoner med högre utbildning.

Känslor av otrygghet kan också vara en viktig aspekt i riskbedömnings-
situationer. Otrygghet handlar om emotionella reaktioner till hotfulla situationer 
eller händelser (Öhman, 1994). Alm och Lindberg (2000) fann ganska små
samband mellan känslor av otrygghet och upplevda olycks- och våldsrisker för
olika färdmedel och drar slutsatsen att en distinktion bör göras mellan upplevd 
risk och känslor av otrygghet. 

3.5.1 Studier i Norrköping, Stockholm och Göteborg 
Studier i syfte att undersöka vilken attityd människor har till resor med samt
vilken allmän inställning de har till olika transportmedel (bil, stadsbuss, spårvagn,
regionalbuss och pendeltåg) har genomförts i Norrköping (Alm & Lindberg, 
2002) och i Göteborg (Alm & Lindberg, 2004). En motsvarande studie har 
genomförts även i Stockholm (Alm & Lindberg, 2003) där även tunnelbana 
inkluderades i undersökningen. Undersökningarna fokuserar på hur olika 
psykologiska faktorer (såsom upplevda risker och känslor av otrygghet) samt
olika individegenskaper (exempelvis ålder och kön) inverkar på upplevd 
attraktivitet hos olika transportmedel. Även i vilken utsträckning olika 
omständigheter, exempelvis tidpunkt på dygnet, bidrar till känslor av otrygghet i 
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samband med resor med olika kollektiva transportmedel har studerats. I den 
avslutande studien (Alm & Lindberg, 2004) görs en jämförelse med resultaten 
från de övriga studierna (Alm & Lindberg, 2002; 2003)

De frågeställningar som studerades var: 

1) Vilka skillnader och likheter finns mellan olika transportmedel (bil,
stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg) med avseende på attityder
till själva resandet med dessa transportmedel, vilken allmän inställning har
man till dem, upplevda risker och oro för att bli allvarligt skadad i
trafikolyckor, bli utsatt för besvärande medpassagerare, hot eller våld, 
känslor av otrygghet och i vilken utsträckning människor undviker att resa 
på grund av känslor av otrygghet?

2) I vilken utsträckning bidrar olika omständigheter (såsom dålig belysning 
och nedskräpning) till känslor av otrygghet när man går till en hållplats, 
väntar vid en hållplats eller reser med ett kollektivt transportmedel?

3) Vilka eventuella effekter av olika individegenskaper finns (dvs. 
demografiska variabler samt hur ofta man reser)?,

4) Med vilka kollektiva transportmedel, vid vilka sträckor/områden samt under 
vilka omständigheter undviker människor att resa?

5) I vilken utsträckning skiljer sig svaren på de olika frågorna mellan de tre
städerna – Norrköping, Stockholm och Göteborg? 

3.5.2 Upplevda risker och oro 
Generellt kan resultaten från Göteborg samt resultaten från de två tidigare
studierna av Alm & Lindberg (2002; 2003) tolkas som att upplevd attraktivitet hos 
olika transportmedel påverkas i högre utsträckning av upplevda risker och oro för 
att bli utsatt för besvärande situationer, hot eller våld än upplevda risker och oro 
för att bli allvarligt skadad i trafikolyckor. I både Göteborg och Stockholm verkar 
känslor av otrygghet vara kopplad till upplevda risker och oro för att bli utsatt för
besvärande situationer, hot eller våld i samband med resor med ett givet 
transportmedel.

Dessutom tyder resultaten från båda dessa städer att människor i viss 
utsträckning undviker att resa med olika transportmedel under omständigheter då 
de känner sig otrygga. Sådana omständigheter kan vara att resa ensam eller på 
kvällar eller nätter främst på helger eller om förare/personal har dålig uppsikt över 
fordonet eller om hållplatser är placerade vid en park. Vid framtida planering av 
utseende och lokalisering av hållplatser kan dessa specifika faktorer hållas i 
åtanke.

Det är däremot inte klart i vilken utsträckning dessa faktorer bidrar till känslor 
av otrygghet vid verkliga hållplatser och verkliga resor med olika kollektiva 
transportmedel varför fortsatta studier även bör undersöka detta. Vidare bör 
sådana studier även inkludera människors betalningsvilja samt i vilken
utsträckning dessa faktorer medför att man undviker att resa med specifika 
transportmedel.

Slutligen visar resultaten från Göteborg tillsammans med resultaten från 
Norrköping och Stockholm att individuella skillnader, såsom kön och hur ofta 
man reser med olika transportmedel inverkar på vad man tycker om att resa med
vissa transportmedel samt hur ofta man oroar sig för att råka ut för att bli allvarligt
skadad i trafikolyckor med dessa transportmedel. I motsats till kvinnor i Göteborg 
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uppgav kvinnor i både Norrköping och Stockholm att risken var större och att de 
oftare oroade sig för att bli utsatt för hot i samband med resor med spårvagn än 
vad män uppgav. Huruvida dessa resultat kan tyda på att fler kvinnor i Norrköping 
och Stockholm jämfört med Göteborg har personlig erfarenhet av dessa saker är 
en fråga som fortsatta studier kan undersöka. 
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4 Spårvägens funktion och potential
Nya spårvägar används ofta som ett medel att vitalisera stadsmiljön, med
utbyggnad av gågator och restriktioner mot privatbilism. Spårväg används således 
inte endast som transportmedel utan också som verktyg för stadsmiljöomvandling.
I nya spårvägssystem tillförsäkras ofta spårfordonen god framkomlighet genom 
att restriktioner för biltrafiken införs (Johansson, 2004). 

Vuchic (2000) sammanfattar synen på frågan ”Spårvagn eller buss?” med
följande tumregel: 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. Om 
anläggningskostnaderna måste hållas låga och personalkostnaderna spelar 
underordnad roll är buss att föredra. Om däremot strävan är att utveckla 
cityområden med gågator och generellt öka kollektivtrafikanvändning, då är 
spårväg att föredra.

Spårvägstrafikens huvudmarknad är numera bandstadsbebyggelse med större 
geografisk spridning och med krav på transportkapacitet som ligger någonstans 
mellan tunnelbana och buss, dvs. där busstrafiken blir opraktisk eller oekonomisk
eller där tunnelbanans höga kostnader inte kan motiveras.

Urbaniseringen har i många fall skapat svårhanterliga problem för städernas
transporter. De typiska problemen för vägtransportsystemet framträder tydligt i 
stadsregioner; allvarliga personskador genom trafikolyckor, bristande tillgäng-
lighet för oskyddade och skyddade trafikanter, funktionshindrade barn och äldre 
samt problem med buller och luftföroreningar. Andra centrala problem är den 
trängsel som genereras av den kapacitetssvaga personbilstrafiken, transport-
systemets markanspråk och påverkan på stadsbilden. Centrala värden som stadens 
”skönhet, trevnad och trygghet” påverkas negativt av transportsystemets
utvecklingstendenser.

Dessa problem beror i hög grad på en svag integration mellan transport-
systemen och bebyggelsens utformning och lokalisering. Detta gör att samhällets 
mål för transportsystemets säkerhet, miljöpåverkan, tillgänglighet och långsiktiga
hållbarhet förutsätter en förändring av städernas transportsystem för att kunna 
realiseras. Regeringen framhåller i den senaste infrastrukturpropositionen
(Infrastruktur för ett hållbart transportsystem, prop. 2001/02:20) att en ökad 
marknadsandel för kollektivtrafiken är en förutsättning för omställningen till ett 
långsiktigt hållbart transportsystem.

Alla prognoser pekar mot en försämrad marknadsandel för kollektivtrafiken 
och regeringen vill därför sätta in åtgärder för att bryta denna trend. Utöver den
långsiktiga hållbarheten framhåller regeringen kollektivtrafikens betydelse för:

• välfärd, regional utveckling och jämlikhet
• fördelningspolitisk betydelse pga. enda alternativ för många resande-

kategorier
• regional ekonomisk tillväxt och sysselsättning, framförallt genom att knyta 

samman lokala arbetsmarknader
• lokala miljö- och hälsoproblem i tätorter.

Regeringen tillsatte en offentlig utredning i maj 2001, Kollektivtrafikkommittén,
”med uppgift att utifrån ett konsument- och helhetsperspektiv identifiera, 
analysera och beskriva kollektivtrafikens problem och möjligheter, formulera mål
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och visioner samt föreslå förändringar av organisation, regelverk och dylikt av 
betydelse för kollektivtrafikens utveckling och ett ökat kollektivt resande” (citat 
ur utredningsdirektivet). 

Kommittén överlämnade sitt slutbetänkande ”Kollektivtrafik med människan i 
centrum” (SOU 2003:67) i juni 2003. Kommittén framhåller att den fysiska 
planeringen och markanvändningen har en avgörande inverkan på möjligheterna
att åstadkomma en konkurrenskraftig kollektivtrafik. Städer och tätorter måste
byggas på ett sådant sätt att kollektivtrafiken får en framskjuten position i 
transportsystemet (SOU 2003:67, sid. 267 ff.). För att detta ska kunna förverkligas 
måste samordningen öka mellan olika nivåer och sektorer i planeringsprocessen.

Det pågår också ett omfattande arbete på myndighetsnivå att finna former för 
hur den mer integrerade planeringen ska bedrivas och vad den ska innehålla. 
Boverkets omfattande bok ”Stadsplanera – istället för trafikplanera och bebygg-
elseplanera” (Boverket, 2002) är ett bevis på detta. Utvecklingsprojektet 
”TRAST” (Trafik för en attraktiv stad), som drivs av Vägverket och Svenska 
Kommunförbundet, har målsättningen att verka för ett mer integrerat angreppssätt 
i den lokala trafik- och stadsplaneringen.

4.1 Konkurrenskraftig kollektivtrafik i städer 
Det finns ett antal städer som brukar föras fram som föredömen i den meningen
att kollektivtrafikens position är relativt sett starkare i dessa städer än i de flesta
andra som det är relevant att jämföra med. En sådan studie presenteras i Cervero 
(1998). Studien baseras på fallstudier av städerna Stockholm, Köpenhamn,
Singapore, Tokyo, München, Ottawa, Curitiba, Zürich, Melbourne, Karlsruhe,
Adelaide och Mexico City. 

Städerna delas in i fyra olika klasser efter huvuddragen i de strategier som, mer
eller mindre konsekvent, har använts för att ge kollektivtrafiken en framskjuten
plats i det lokala och regionala transportsystemet:

Adaptiva städer. Gruppen består av Stockholm, Köpenhamn, Tokyo och 
Singapore. Detta är städer som har använt sig av stora investeringar i spårburen 
kollektivtrafik för att styra exploateringsmönster och utbyggnad. Investeringarna 
har gjorts i fasen före den intensiva exploateringen av nya stadsdelar och
motiverats med syften som att bevara öppna grönytor mellan nya stadsdelar och 
att kunna producera förhållandevis billiga bostäder i nya stadsdelar som till stora 
delar försörjs av kollektivtrafik. 

Adaptiv kollektivtrafik. Det finns städer som till stora delar har accepterat en
utspridd exploatering med låg täthet, men som har utvecklat nya teknologier och 
system för kollektivtrafik som är konkurrenskraftiga trots att förutsättningarna är
bättre anpassade för biltrafik. Fallstudierna består dels av städer/regioner med
kollektivtrafik som baseras på teknologiska innovationer som DUO-spårvägen i 
Karlsruhe, dels av städer som har utnyttjat organisatoriska innovationer som
Mexico City där en stor flotta av privatägda minibussar av olika storlek spelar en 
avgörande roll för persontransporterna i stadsregionen. 

Städer med stark stadskärna. I två av fallstudierna, Zürich och Melbourne, har 
kollektivtrafiken utvecklats i symbios med utvecklingen av en stadskärna där
biltrafiken har begränsats till förmån för kollektivtrafik och gång-/cykeltrafik. 
Klassen består av städer som har använt investeringar i spårvägssystem för att
förnya och förbättra stadskärnan genom att använda spårvägssystemen som 
stadsbildande element integrerade i miljöer med gående och cyklister och
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innerstadsbaserade verksamheter. Kännetecknande för dessa städer är att 
innerstaden har en stor andel av regionens samlade sysselsättning och är centrum 
för regionens detaljhandel. 

Hybrider. Städerna i de övriga fallstudierna klassificeras som hybrider, 
München, Ottawa och Curitiba. Detta är städer som har åstadkommit en balans
mellan intensiv exploatering längs med kollektivtrafikförsörjda korridorer och 
flexibla system för kollektivtrafik i mellanliggande områden med glesare
exploatering och utspridd bebyggelse. Kollektivtrafiken i München består av en 
blandning av kapacitetsstarka pendeltågslinjer, spårvägslinjer i de mer centrala 
delarna och matartrafik med bussar, koordinerade av en regional myndighet. I 
Curitiba och Ottawa har man byggt upp busslinjer med prioriterade bussgator i 
korridorer och med en intensiv exploatering av markområden i närheten av 
busstationer (Cervero, 1998, sid. 5 ff.). 

Många städer i studien har traditionella spårvägssystem och det är av intresse
för den fortsatta diskussionen att sammanfatta vilka olika funktioner spårvägen
har i dessa städer. Spårvägssystem kan användas som innerstadscirkulatorer och 
svara för persontransporterna i stadskärnor och angränsande områden. Spårvägen 
kan integreras med gång- och cykeltrafik och dras fram i gågator och andra 
innerstadsområden där biltrafiken inte är tillåten eller är starkt begränsad. 
Spårvägen har i många städer blivit något av en symbol för en modern och 
attraktiv innerstad. Detta gäller i hög grad för de senare årens kraftiga utbyggnad 
av nya spårvägssystem i franska städer. I Frankrike har också investeringar i 
spårväg blivit den opinionsmässigt sett mest efterfrågade åtgärden för att begränsa 
biltrafik och parkering i innerstäder (Hylén and Pharoah, 2002). 

Spårvägens andra funktion är att svara för radiella transporter in till
stadskärnan. Ju längre linjer och större upptagningsområde, desto kapacitets-
starkare är systemen, från ”trams” och ”street-cars” över ”light-rail” och ”metro”
till ”heavy-train” i form av förorts- och pendeltåg. Gränser och definitioner mellan
olika typer av spårburna transportsystem är flytande. Utvecklingen av moderna
”DUO-system” innebär att funktionen som innerstadscirkulator och transportör i 
lokala och regionala korridorer kan integreras i ett och samma transportsystem.

4.2 Framgångsfaktorer 
Cerveros fallstudier leder fram till ett antal faktorer som är betydelsefulla i 
förståelsen av vad det är som gör att vissa städer kan rubriceras som ”Transit 
Metropolises”, städer där kollektivtrafiken har stor betydelse för person-
transporterna. Nedan presenteras en sammanställning och diskussion av några av 
dessa faktorer (Cervero, 1998, sid. 402 ff.). 

4.2.1 Visioner och pro-aktiv planering 
I samtliga städer har den positiva utvecklingen för kollektivtrafiken initierats av
tidiga planer och visioner för hur staden ska utvecklas och byggas. Som
typexempel framhålls den s.k. Fingerplanen för Köpenhamn som lanserades 1947 
och ”Det framtida Stockholm”, den programförklaring inför kommande
generalplaner i Stockholm som togs fram under ledning av stadsplanedirektör 
Sven Markelius år 1945. Båda planerna bygger på samma planeringsprinciper. 
Grundhållningen var att de nya förorterna eller stadsdelarna skulle bebyggas så 
kompakt som möjligt i syfte att minimera transportavstånden inom stadsdelen,
som därför anpassades för cykel- och gångtrafik.
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Ett högpresterande transportsystem i form av tunnelbana och/eller pendeltåg 
skulle ta hand om transporterna till och från de nya stadsdelarna lokaliserade i 
korridorer med stadens centrum som start- eller målpunkt. I Stockholm skulle den 
nya bebyggelsen byggas som ett ”pärlband” med stadsdelarna som pärlor och 
tunnelbanan som bandet. I Köpenhamn skulle den nya bebyggelsen växa ut som 
fingrar på en hand där innerstaden var handflatan (Svensson, 1998).

Genom att reducera de ”interna” transportkostnaderna skulle möjligheter
skapas att förse områdena med olika slag av service och göra de nya 
stadsenheterna så självförsörjande som möjligt. Mellan fingrarna eller pärlbanden
reserverades stora ytor för grön- och rekreationsområden. Motsvarande 
planeringsprinciper återfinns i Ottawas ”Official Plan” från 1974 som lägger fast 
en öst-västlig axel som styrande för nya exploateringsprojekt, med ett 
högpresterande bussystem för transportförsörjningen längs med korridoren. 

Även om Stockholm och Köpenhamn inte har kunnat hålla emot det massiva 
tryck att exploatera områdena mellan kollektivtrafikkorridorerna, som uppstod 
under decennierna efter det att de ursprungliga planerna antogs, har den första 
visionen fortfarande en avgörande betydelse för städernas utformning och de 
relativt sett höga kollektivtrafikandelar som de båda städerna kan uppvisa. Detta 
beror till stor del på att den ursprungliga visionen också har påverkat senare 
generationer av generalplaner och andra planeringsinstitut. För att städerna ska 
kunna vara ”adaptiva” och byggas ut på ett sätt som är möjligt att effektivt
försörja med kollektivtrafik, måste planeringen vara pro-aktiv och sedan följa de 
initiala intentionerna.

4.2.2 Effektiva institutioner och regional styrning
Integration mellan transporter och markanvändning förutsätter en regional 
styrning och planering där de geografiska gränserna för det administrativa
ansvaret överensstämmer med de transportrelationer som i första hand utgörs av 
regionens pendlingsmönster. En framgångsrik metod för att koordinera 
kollektivtrafiken ur ett regionalt perspektiv är de ”Verkehrsverbund” som finns i 
Tyskland och Schweiz och i liknande former i många andra europeiska länder 
med trafikhuvudmännen som den svenska motsvarigheten.

Ett ”Verkehrsverbund” samordnar all kollektivtrafik i regionen och ansvarar 
för taxesättning, tidtabeller och linjenät. I Zürich bildades Züricher 
Verkehrsverbund år 1990 av Zürich kanton för att planera och koordinera 
tidtabeller och linjer, bestämma och integrera taxor, ansvara för marknads-
föringen, tillföra kapitaltillskott och administrera driftstöd till mer än 
270 kollektivtrafiklinjer inom ett geografiskt område på ca 2 300 kvadrat-
kilometer. I området utfördes kollektivtrafiken vid mitten av 1990-talet av två 
federala operatörer, två privata interkantonala järnvägar, två kommunala 
trafikföretag, två äldre inomkantonala järnvägar, 29 privata eller offentligt ägda
bussbolag samt sex specialiserade operatörer för färjor, bergbanor och linbanor. 
Som framgår av beskrivningen från Zürich innebär effektiva institutioner också att 
relationen mellan offentlig sektor och privata företag kan hanteras på ett sådant
sätt att förutsättningarna för kollektivtrafik gynnas. 

Framgången för paraplyorganisationer i form av ”Verkehrsverbund” pekar på 
vikten av att kollektivtrafiken i en region samordnas inte bara ur ett 
organisatoriskt perspektiv utan också i reell fysisk mening. Alla kollektivtrafik-
linjer integreras i ett komplementärt hierarkiskt system. Detta möjliggör
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uppsamlings- och matartrafik och realisering av synergieffekter som förstärker 
kollektivtrafikens konkurrenskraft.

4.2.3 Starka stadskärnor och balanserad utveckling 
I alla städer där kollektivtrafiken är konkurrenskraftig är innerstaden, Central 
Business District, av avgörande betydelse för regionens ekonomi. Detta mäts i 
regel som innerstadens andel av regionens arbetsmarknad och andel av regionens 
försäljning inom detaljhandeln. Radiella förbindelser till högt exploaterade 
innerstäder är kollektivtrafikens huvudmarknad beroende på det potentiella 
marknadsunderlaget och förutsättningarna att kunna konkurrera effektivt med den 
kapacitetssvagare personbilstrafiken.

”Urban Sprawl” och gles, utspridd bebyggelse anges ofta som det stora hotet 
mot möjligheterna att upprätthålla resandet med kollektivtrafik. Därför är det av
stor betydelse att stadens utbyggnad i hög grad kanaliseras till nya ”subcenters”
eller korridorer vid knutpunkter i kollektivtrafikens linjenät eller längs med
transportkorridorer. Om det redan finns ett tydligt linjenät, då främst i form av 
spårburen trafik, gynnas möjligheterna att kontrollera och koncentrera de
decentralisationstendenser som kännetecknar alla växande städer.

Men fallstudierna visar också hur viktigt det är att upprätthålla transportflöden 
i alla riktningar i kollektivtrafiksystemet. Ett för dominerande centrum skapar 
problem för kollektivtrafiken med hög belastning i rusningstid i en riktning och 
tomma returtransporter i den andra riktningen. Attraktiva subcentra i transport-
korridoren kan åstadkomma ett jämnare flöde som är lättare att hantera. Detta 
innebär också att det är i hela korridoren eller relationen som balans bör 
eftersträvas mellan olika resmål som bostäder, arbete, handel och fritidsaktiviteter.
Denna balans är lättare att uppnå än den som tidigare eftersträvades för varje 
enskild stadsdel, vilket utfallet av grannskapsplaneringen i Sverige visar 
(Svensson, 1998). 

4.2.4 Prioritet för kollektivtrafik och Urban Design 
Fallstudierna visar också tydligt vikten av att ge kollektivtrafiken prioritet på
biltrafikens bekostnad om man eftersträvar en konkurrenskraftig kollektivtrafik. I
Zürich och Ottawa tillämpas avancerade trafikstyrningssystem som med hjälp av 
signalreglering och reserverade körfält eftersträvar hög framkomlighet för 
kollektivtrafiken. Köpenhamn och Zürich har sedan flera decennier ökat utrymmet
för kollektivtrafik och gång-/cykeltrafik i de centrala delarna av städerna, och 
reducerat utrymmet för privat biltrafik. Sedan början av 1970-talet har bilfria 
innerstäder med gågator, spårvagnar och allt högre ambitioner för arkitektonisk
utformning, design och gatumöblering blivit viktiga symboler och konkurrens-
medel för städer som vill framstå som attraktiva och ekonomiskt starka.

Münchens förberedelser för olympiaden 1972 kom att få många efterföljare.
München byggde om gatorna i hela innerstaden inför OS och investerade i ett helt 
nytt kollektivtrafiksystem med tunnelbana och förortståg tillsammans med
spårväg och bussar. Gågatuprojektet i innerstaden fastlade en helt ny
ambitionsnivå för innerstadens utformning där stadsrummets estetiska kvalitéer i 
bred mening prioriterades. Den bilfria innerstaden i München skulle symbolisera 
kärnan i den ledande staden i ett av Tysklands mest expansiva och välmående
områden och visas upp för världen i den uppmärksamhet som följde av de 
olympiska spelen (Nielsen, 1997). 
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4.3 Systemeffekter
Diskussionen ovan som till stora delar är baserad på Cervero (1998), har stora 
likheter med andra studier som försöker besvara varför kollektivtrafiken i vissa 
städer har en mer framflyttad position än i andra (Pharoah and Apel, 1995 och 
Bratzel, 1999). Förklaringen består i regel av hänvisningar till förhållanden inom 
ett stort antal områden där det är helheten som avgör transportsystemets
konkurrensförmåga. Faktorerna kan bestå av allt från en långsiktig fysisk 
planering som strävar efter att anpassa utbyggnaden av staden till 
kollektivtrafikens förutsättningar, till trafik- och parkeringsregler utformade för
att minska biltrafiken och gynna kollektivtrafik och gång-/cykeltrafik. 

Att kollektivtrafiken i sig måste kunna uppfylla högt ställda krav på den 
”systeminterna” effektiviteten och att verksamheten tillförs tillräckligt med
resurser, kan ses som en självklar förutsättning. Faktorer som linjedragning, 
integration, frekvens, komfort, trygghet och hastighet måste befinna sig på den 
övre halvan av skalan. Detta innebär i sin tur att det måste finnas en organisatorisk
och institutionell struktur som förmår att producera ett sådant utfall. Men vad 
litteraturen framförallt visar är att dessa systeminterna kvaliteter också måste
backas upp av ”systemexterna” förutsättningar. Hit hör den fysiska planeringen av 
hur marken ska bebyggas och användas på kort och lång sikt, den generella 
trafikplaneringen av hur transportsystemet ska utformas i fysisk och
organisatorisk bemärkelse och ett stort antal direkta åtgärder som påverkar hur 
persontransporterna utförs med andra färdmedel.

Diskussionen av förhållandena i de olika städerna visar att det är den 
sammanlagda helheten som förmår att ge upphov till en konkurrenskraftig 
kollektivtrafik, och att alla städer har tillämpat en långsiktig och uthållig strategi. 
Det är också ett faktum att den spårburna kollektivtrafiken, från förortståg till 
spårvagnar i innerstaden, ger en långsiktighet och säkerhet som gynnar
kompletterande investeringar som kan utformas med kollektivtrafiken som 
förutsättning. Relevanta exempel är exploatering av stationsområden och 
uppgradering av innerstadsmiljöer.

Direkta åtgärder som ska reducera biltrafikens hastighet och volym är 
förhållandevis vanliga i städer med stor andel resande med kollektivtrafik.
Singapore är något av ett extremfall med vägavgifter sedan en lång tid tillbaka 
och en mycket restriktiv reglering av bilinnehav med hjälp av importkontroll och 
licenser. Tokyo tillämpar en restriktiv hållning gentemot byggande av garage och 
parkeringsplatser. I de europeiska och nordamerikanska städerna, samt i Curitiba,
är hastighetsdämpande åtgärder, dvs. fysiska konstruktioner för att dämpa bilarnas 
hastighet och minska utrymmet för biltrafik, tillsammans med parkerings-
restriktioner de medel som används i störst omfattning. 

Andra förhållanden som bör uppmärksammas är att det finns få exempel på att
explicita och tydliga mål för färdmedelsfördelningen inom ett visst geografiskt 
område, har haft något större utrymme i de studerade städerna och att städer i 
Schweiz, framförallt Zürich och Basel, där nästan varje åtgärd som genomförs av 
de lokala och regionala myndigheterna utsätts för en direkt efterfrågeavstämning i
form av folkomröstning, kanske är de städer som har den bäst fungerande och 
mest omfattande lokala och regionala kollektivtrafiken i världen.
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5 Planering för spårvägssystem i städer
5.1 Kollektivtrafik och lokala transportstrategier 
En konkurrenskraftig kollektivtrafik förutsätter att den som transportsystem
betraktat förstärks av ett stort antal åtgärder inom många olika, men angränsande,
områden. Problemet kan dock vara att hantera ”konflikter” mellan olika åtgärder
som egentligen strävar efter att ge upphov till samma resultat, men som kan 
motverka varandra vid felaktiga och för snäva tillämpningar. Ett typexempel är 
förhållandet mellan hastighetsdämpande åtgärder i form av fysiska konstruktioner
och busstrafik (Svensson & Hedström, 2003). 

En angelägen fråga är därför vilka åtgärder som ger den största effekten och 
vilken sammansättning av åtgärder som är den mest kostnadseffektiva. Detta 
utfall är till stora delar bestämt av i vilket sammanhang, var och när, 
åtgärdsprogrammen implementeras.

Med de förutsättningar som gäller för Sverige förefaller det som om dessa
åtgärdsprogram måste rymmas i den lokala översiktsplaneringen och bestå av 
något som kan kallas för en lokal transportstrategi eller lokal transportplan. De 
lokala transportplanerna måste samordnas på regional nivå och också drivas fram 
av nationella regelverk. En central aspekt är hur staten på den nationella nivån 
fördelar medel för att finansiera investeringar och andra åtgärder som påverkar de 
lokala och regionala transportsystemen.

Den svenska regeringen har i propositionen ”Infrastruktur för ett långsiktigt
hållbart transportsystem” (prop. 2001/02:20) angivit att integrationen i 
planeringen måste öka, också på lokal nivå, om det ska vara möjligt att nå 
transport- och miljöpolitiska målsättningar.

”Investeringar i infrastrukturen bör planeras utifrån ett brett samhällsperspektiv
och samordnas med utvecklingen inom andra samhällssektorer. Senast 2010 bör 
fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för hur 
ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas
så att bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade och
resurssnåla transporter förbättras” (sid. 132). 

”Varje kommun skall ha en översiktsplan, som är ett strategiskt dokument som
visar samspelet mellan olika markanvändningsanspråk. I en översiktsplan ingår 
infrastrukturen både som planeringsförutsättning och som möjlighet. En aktiv
kommun kan använda en bred förankrad översiktsplan, som i sig saknar 
rättsverkan, som ett instrument för att ge ramar och villkor för kommunens
utveckling. Översiktsplanen kan även innehålla program och strategier för hur ett 
varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur skall åstadkommas så
att bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade och
resurssnåla transporter förbättras” (sid. 133). 

Formuleringarna avser de långsiktiga sambanden mellan stadens fysiska form 
och transportsystemet, vilket är av stor betydelse för kollektivtrafikens 
förutsättningar att kunna konkurrera med biltrafiken. Men vad som också är 
viktigt i sammanhanget är betydelsen av att använda åtgärder som har effekter på 
medellång och kort sikt. För största möjliga sammanlagda effekt måste alla
åtgärder vara konsistenta, vilket kan underlättas om åtgärderna positioneras i en 
sammanhållen strategi för hur staden och dess transporter ska utvecklas och 
förändras.

Det finns en rad av åtgärder som används och som kan användas i ökad 
omfattning för att påverka kollektivtrafikens attraktionskraft. Flera av dessa 
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åtgärder finns redan idag som medel i den ordinarie trafikplaneringen, andra 
åtgärder kan bli aktuella att också lyfta in i samma planering om den utvidgas i
den riktning som de sektorsansvariga myndigheterna efterlyser. Det kräver dock 
att planeringen på kort- och medellång sikt också förändras i samma riktning.

5.1.1 Förutsättningar och innehåll 
Hur lokala transportstrategier ska utformas och hur kopplingen ska se ut mellan
trafikplanering och övrig markanvändningsplanering tilldrar sig ett växande 
forskningsintresse i Europa. I början av år 2000 avrapporterades EU-projektet 
”Integration of Transport and Land Use Planning – TRANSLAND”, som
koordinerades av Transport Research Laboratory i Storbritannien (Paulley and 
Pedler, 2000). Syftet med projektet var att identifiera exempel på hur effektiv
integrerad planering kan bedrivas, sammanställa state-of-the-art inom den 
relevanta forskningen och identifiera institutionella förutsättningar och hinder för 
integrerad planering och politik. Projektet skulle också vara framåtblickande och 
ge anvisningar för hur ”best practice” bör vara utformat inom området integrerad 
planering och vilken fortsatt forskning och utveckling som är mest angelägen. 

I slutrapporten anges följande punkter som en sammanfattning av den 
existerande kunskapen om hur integrerad planering bör bedrivas för att förändra 
urbana transportsystem i den riktning som anges av rådande transport- och 
miljöpolitiska målsättningar.

¶ Åtgärder för att påverka transporter och markanvändning är bara 
framgångsrika enligt de kriterier som kan ställas upp med utgångspunkt 
från målet om långsiktig hållbarhet (kortare resor och restid, lägre andel 
bilresor) om resandet med bil görs mindre attraktivt än tidigare. 

¶ Ökad täthet i stadsbyggandet och mer av blandade funktioner (bostad, jobb, 
service) ger begränsade kortsiktiga effekter så länge som åtgärderna inte 
kompletteras med åtgärder som gör bilresande mindre attraktivt. 
Åtgärderna kan emellertid förväntas vara mycket viktiga på sikt eftersom
de möjliggör ett lägre bilberoende bland de boende i staden. 

¶ Transportpolitiska åtgärder som gör resande med bil mindre attraktivt är 
mycket effektiva om målet är att minska längden på de lokala/regionala 
resorna och reducera bilandelen. De positiva effekterna är dock beroende 
av att lokaliseringsmönstret i staden inte är alltför utspritt. Dessutom
innebär en starkt diversifierad arbetsmarknad och hushåll med flera som
förvärvsarbetar begränsade möjligheter att koordinera arbetsplatser och
bostäder för att minska pendlingsresornas längd. 

¶ Externa etableringar av stora detaljhandelsenheter och ”upplevelsecentra”
av olika slag ökar både bilresornas längd och andelen av alla resor som
genomförs med bil. Restriktiv planering som förhindrar (”push”)
etableringar av den typen är mycket mer effektiv än planering för ökad
täthet och funktionsblandning (”pull”). 

¶ Det finns inget exempel på att begränsningar av tillgängligheten för
biltrafik i innerstadsområden har påverkat innerstädernas ekonomiska
attraktivitet och bärkraft negativt, utom i de fall där massiva nyetableringar 
av externt belägen detaljhandel här tillåtits i samma fas. Det finns däremot 
en stor mängd dokumenterade fall där innerstadens ekonomi har gynnats 
avsevärt av ökade restriktioner för biltrafik. 
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¶ Transportpolitiska åtgärder som har genomförts för att öka 
kollektivtrafikens attraktivitet har i allmänhet inte medfört någon större 
reduktion av andelen som utgörs av bilresande och bara begränsad 
exploatering/utveckling vid stationer/hållplatser, men har bidragit till
utglesningen av stadsbefolkningens boendemönster.

Den genomgång av kunskapsläget som redovisas av TRANSLAND visar att om 
man vill reducera andelen biltrafik i det urbana transportsystemet på kort sikt, så
måste åtgärder användas som påverkar biltrafiken direkt genom att göra resande 
med bil mindre attraktivt. Satsningar på en konkurrenskraftigare kollektivtrafik
bör förstärkas av åtgärder som försämrar bilens konkurrensförmåga. Men på lång 
sikt måste dessa åtgärder också följas upp och förstärkas av åtgärder som påverkar
markanvändning och bebyggelsestruktur och -funktion. Det är inom den 
sistnämnda medelsarsenalen möjligheterna finns att skapa en stadsstruktur som är 
mer transportsnål och, framförallt, mindre beroende av bilburna transporter.

I TRANSLAND delades de tänkbara åtgärderna in i fem olika grupper: 
investeringar och utförande av transporttjänster, planering, reglering, prissättning 
samt information och informella beteendepåverkande åtgärder. För att nå så goda
resultat som möjligt måste dessa olika, men komplementära, åtgärder kombineras.
De flesta åtgärder som investeringar och produktion av kollektivtrafiktjänster är 
inte tillräckliga i sig själva utan behöver kompletteras med förändrad prissättning 
och regleringar. Investeringar och fysisk planering är de viktigaste medlen
eftersom de krävs för att långsiktigt kunna minska transportbehoven. Enligt 
TRANSLAND är det den valda kombinationen av åtgärder som är det centrala för 
måluppfyllelsen (Paulley and Pedler, 2000).

I en institutionell miljö som kan uppvisa stora likheter med den svenska, 
nämligen i Norge, genomfördes det stora forskningsprojektet LOKTRA, ”Lokal 
Transport og Arealpolitikk”, under perioden 1993–2000. Ramprojektet 
finansierade närmare 50 olika forskningsprojekt med en total budget på ca 
40 miljoner NOK. Syftet med projektet var att utveckla förståelsen för den lokala 
transportpolitiken i brett perspektiv för att därmed öka möjligheterna att realisera
transportpolitiska målsättningar. Redan efter projektets inledande år framkom
dock att ett sådant angreppssätt förutsätter att sambanden mellan transport-
politiken och markanvändningspolitiken fokuseras med transportinfrastruktur, 
person- och godstransporter som integrerade problemområden tillsammans med
markanvändning och miljökonsekvenser (LOKTRA, 2000). 

LOKTRA:s slutsatser om vilka åtgärder/styrmedel som bör användas/förändras
i den lokala transport- och markanvändningspolitiken var:

¶ Starkare restriktioner för utspridning av stadsbebyggelse. Långsiktiga yttre 
gränser för bebyggelsens utbredning och skydd av natur-, lantbruks- och 
rekreationsområden som inte är beroende av administrativa gränser.

¶ Förändrad lokaliseringspolitik. Offentliga och privata verksamheter med
behov av nya och större lokaler bör i första hand lösa detta i centralt 
belägna lokaliseringar. Ytkrävande och transportintensiva verksamheter
med tung godshantering bör lokaliseras utanför centrum- och bostads-
områden med anknytning till transportknutpunkter. Detta innebär en 
planeringsprincip som till stora delar är identisk med den holländska s.k.
ABC-modellen, med lokalisering efter transportbehov. 
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¶ Mer förtätning genom att bl.a. utnyttja ”luckor” i befintliga områden.
¶ Använd vägprissättning och optimalt prissättande av kollektivtrafiktjänster

efter samhällsekonomiska principer. 
¶ Mindre investeringar i huvudvägar och i kapacitetsutbyggnad av lokala 

vägtransportsystem. Bättre måluppfyllelse kan erhållas om resurserna 
används till de andra typer av åtgärder och styrmedel som föreslås av 
LOKTRA.

¶ ”Mjuka paket.” Mer pengar till kollektivtrafik, åtgärder som gynnar gång- 
och cykeltrafik, trafiksäkerheten och miljön. Detta kommer att ge en större 
måluppfyllelse och samhällsekonomisk avkastning än många av de stora 
väg- och järnvägsprojekt som prioriteras i aktuella långtidsplaner.

¶ Utveckling av kollektivtrafik. Den största utmaningen är att utveckla ett 
system som säkrar en väsentligt större och mer stabil offentlig
delfinansiering av den lokala kollektivtrafiken, med en tillskottsnivå som är
samhällsekonomiskt optimal.

¶ Utveckla parkeringspolitiken. Ersätt miniminormer med maximinormer för 
antalet parkeringsplatser vid olika byggnadsprojekt och arbeta för att få en 
större offentlig kontroll av den privata parkeringsmarknaden i städer.
Parkeringsåtgärder bör inarbetas som en central åtgärd i överordnade lokala 
och regionala transport- och markanvändningsplaner.

¶ Starkare restriktioner för biltrafik, t.ex. parkeringsreglering, trafiksanering,
hastighetsregler i kombination med ekonomiska styrmedel som vägavgifter, 
drivmedelsavgifter, dubbdäcksavgifter, parkeringsavgifter och förändringar 
av skattesystemet.

¶ Satsning på program/åtgärder för ”gröna transporter” inom myndigheter 
och företag. 

¶ Bättre samordning mellan ”positiva” och ”negativa” åtgärder i transport-
politiken. Måluppfyllelsen gynnas kraftigt av kombinationer av ”push” och 
”pull” åtgärder, i jämförelse med isolerade insatser av enstaka åtgärder som
inte koordineras. Negativa konsekvenser för brukarna kan då i stor 
utsträckning kompenseras av positiva åtgärder genom att kombinera
restriktioner för biltrafik med förbättringar av kollektivtrafiken och andra
färdmedel. Detta förutsätter emellertid en enhetlig och uthållig organisation
med ansvar för helhetsbedömningar. Motsvarande samordning bör också 
göras av transport- och markanvändningspolitiken generellt vilket är en 
ännu större utmaning som förutsätter en tydlig lokal och regional 
samordning.

¶ Strängare krav på mindre buller och luftföroreningar från biltrafiken. I ett
internationellt perspektiv har framförallt en mer krävande nationell
luftkvalitetslagstiftning visat sig vara ett kraftfullt institutionellt medel för
att påverka utvecklingen i riktning mot mer miljövänliga transporter.

Även LOKTRA kommer fram till en övergripande slutsats som till stora drag är
identisk med diskussionen ovan från TRANSLAND. Målen inom transport- och 
miljöpolitiken med relevans för städer och tätorter kan bara nås genom en 
kombination av många olika åtgärder och styrmedel. Åtgärdspaketen måste vara 
utformade och anpassade efter de lokala förutsättningar som gäller i den stad där 
paketet ska implementeras. Det går därför inte att i en övergripande samman-
ställning ge exakta anvisningar för hur åtgärdsprogrammen ska vara designade. 
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Det är en fortsatt politisk och vetenskaplig utmaning att fastställa vilken
kombination av åtgärder som är den önskvärda och nödvändiga. Det finns också 
stora forsknings- och utvecklingsbehov om effekter och konsekvenser av olika 
åtgärdskombinationer. Men trots detta och behovet av ny lagstiftning som också 
diskuteras, kan de allra flesta åtgärder som nämns ovan användas i dag och i långt 
större omfattning än vad som vanligtvis görs. Flaskhalsen utgörs inte av brist på 
möjliga och effektiva åtgärder, utan av bristande organisering och kanalisering av
resurser till de åtgärder som är mest effektiva i förhållande till målen (LOKTRA, 
2000, sid. 7 ff.). 

5.2 Nationella initiativ för integrerad planering 
För att påskynda utvecklingen av en mer integrerad planering i städer har den 
statliga nivån i Frankrike och Storbritannien valt att använda sig av ny lagstiftning 
samt en förändrad och utbyggd modell för hur statliga medel ska tillföras 
investeringar och andra åtgärder som påverkar lokala och regionala 
transportsystem. Dessa initiativ redovisas översiktligt nedan.

5.2.1 PDU i Frankrike 
År 1996 antogs i Frankrike en ny lagstiftning om luftkvalitet och rationell 
energianvändning. I lagstiftningen fastslås att alla sammanhängande stadsområden
(conurbations) med minst 100 000 invånare, ska upprätta ”Plans de Déplacements
Urbains”, PDU. Ansvarig för att planen upprättas är den myndighet som har 
ansvaret för lokala transporter, dvs. kollektivtrafik. Detta innebär att 70 städer
måste upprätta en PDU enligt lagstiftningen, ett arbete som i dagsläget i stort sett 
är genomfört vad gäller själva planeringsdokumentet. Utöver detta har omkring
20 städer med ett mindre antal invånare valt att följa samma planeringsprocess,
även om det inte är obligatoriskt enligt lagen.

Lagtexten slår fast att man i PDU:n ska hantera följande problemområden:

– Begränsa biltrafiken 
– Utveckla kollektivtrafik och gång-, cykeltrafik 
– Utveckla och hantera genomfartstrafiken
– Organisera bilparkeringen 
– Effektivisera varudistributionen i städerna 
– Påverka företag och myndigheter att få personalen att resa med kollektiv-

trafik och delta i bilpooler.

Planeringsprocessen inleddes med att nuläget inventerades där fördelningen av 
resande med olika färdmedel inom det relevanta geografiska området beskrevs. I 
första hand är det ”modal share” som används som målvariabel, dvs. andelen av 
alla resor som företas med ett visst färdmedel: bil, kollektivtrafik, tvåhjulsfordon 
och gång. Därefter gjordes en prognos för färdmedelsfördelningens förändring 
inom en tioårsperiod om den historiska trenden skrivs fram. Trenden jämfördes
sedan med ett antal alternativa scenarion, där ett scenario valdes ut som 
planalternativ. Beslutet om vilket alternativ som ska gälla fattades av de berörda
politiska instanserna, men var också föremål för omfattande informations- och 
samrådsförfaranden riktade mot företag, andra organisationer och allmänheten.

För huvuddelen av städerna innehåller planen en reducering av andelen för 
biltrafik med 4–8 procentenheter inom en tidsperiod på 5–10 år. Strasbourg är ett
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intressant undantag där ambitionen är att minska bilandelen med hela 
26 procentenheter under en tioårsperiod.

Det medel som i första hand ska användas för att åstadkomma förändringarna 
är satsningar på kollektivtrafik med radiella förbindelser. I princip alla större
städer har beslutat att genomföra omfattande investeringar i nya spårvägssystem. I
Lyon kommer närmare två tredjedelar av den totala investeringsramen att 
användas för att förbättra kollektivtrafiken. Huvuddelen tillfaller det nya
spårvägssystemet med investeringar på ca 500 miljoner euro. Alla städer kommer
också att genomföra investeringar i förbifarter och ringleder för att lyfta ut
biltrafik från det geografiska område som omfattas av planen. Planerna innehåller 
därför stora väginvesteringar till förmån för biltrafiken, men också olika former av 
hastighetsdämpande åtgärder förs fram som medel. För alla städer anges att 
omfattande investeringar är önskvärda för att förbättra städernas centrumområden.
Nya spårvägar används som ett effektivt medel för att begränsa biltrafiken genom 
att ianspråkta gatuutrymme. Men också hastighetsdämpande åtgärder, 
ombyggnader av gaturum och torg, borttagande av gatuparkering m.m. ska göras 
för att öka innerstädernas attraktivitet. 

Utvecklingen av hur de franska PDU-planerna kommer att realiseras är 
intressant att följa av flera skäl. Lagstiftningen fastslår ett tvingande krav att 
myndigheterna på lokal nivå ska ta fram en mer genomarbetad och integrerad 
planering för att aktivt motverka de negativa effekterna av den ökande biltrafiken. 
Målvariabeln, en viss färdmedelsfördelning, är förhållandevis enkel att beskriva, 
kommunicera och följa upp. Planerna och lagstiftningen ger invånarna goda 
möjligheter att på ett systematiskt sätt ta ställning till hur stadens trafiksystem bör 
utformas på strategisk nivå, vilket samtidigt är starkt normerande för hur det 
politiska systemet kan agera. Det är samtidigt viktigt att påpeka att den franska
politiska strukturen på olika nivåer definitivt inte är uppbyggd på ett sådant sätt att 
PDU-processen kommer att förenklas. Av allt att döma kommer realiseringen av 
planerna att ställa krav på betydande omorganisationer och förändringar av 
ansvarsområden och befogenheter. Framtagandet av planerna tvingade fram en 
betydligt bredare organisationsstruktur och förankring i jämförelse med den
tidigare planeringsverksamheten. Lagstiftningen medför därför också betydande 
organisatoriska förändringar på lokal och regional nivå utan att detta behöver 
regleras explicit i lagtexten.

PDU-planerna kommer också att utgöra plattform för diskussioner-
/förhandlingar om hur de olika åtgärderna ska finansieras med avseende på 
kostnadsansvarets fördelning mellan lokal, regional och nationell nivå. Planerna 
ger den nationella nivån bättre möjligheter att använda den statliga investerings-
ramen för transportområdet effektivare i syfte att föra utvecklingen närmare
transportpolitiska målsättningar. Varje investering i transportinfrastruktur i
städerna är bearbetad inom ramen för den nya planeringsprocessen.

5.2.2 Lokala transportplaner i Storbritannien 
I Storbritannien har institutionella förändringar genomförts som har tydliga 
paralleller med utvecklingen i Frankrike. I juli 1998 publicerade regeringen 
vitboken ”A New Deal for Transport: Better for Everyone” (DETR, CM3950). I 
vitboken anges att processen för att fördela medel till investeringar i 
transportinfrastruktur på lokal nivå ska förändras. Den tidigare modellen,
Transport Policy and Programmes (TTP), ersattes av Local Transport Plans 
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(LTP) som ska upprättas på ”local-” eller ”county-nivå” beroende på vilket 
faktiskt geografiskt område det gäller. Alla investeringar som kan bli aktuella att
genomföra ska behandlas inom ramen för den nya planeringsprocessen (DETR, 
2000a och b). 

Till skillnad mot TTP, som togs fram varje år, kommer LTP bestå av planer
med fem års löptid för att skapa bättre förutsättningar för en långsiktig
investeringsplanering. LTP är delvis ett underlag för äskande av medel från den 
nationella nivån på samma sätt som TTP, men är också ett strategiskt dokument
för lokal förankring och delaktighet. TTP innehöll i princip bara kapital-
investeringar. I det regelverk som utgör basen för LTP ges lokala myndigheter
möjlighet att införa vägavgifter och avgifter på de parkeringsplatser som 
arbetsgivare erbjuder personalen. De lokala myndigheter som inom en
tioårsperiod räknat från år 2000 inför sådana avgifter har exklusiv rätt att förfoga 
över alla intäkter från avgiftssystemet under tio år från det att det införs. 
Intäkterna i LTP kan därför dels bestå av finansiering av investeringar, dels av 
intäkter från vägavgifter och ”parkeringsskatter”. I LTP är dessutom inte alla 
medel öronmärkta för exakt specificerade ändamål, utan det finns större 
möjligheter att på lokal nivå påverka resursallokeringen. I LTP betonas vikten av 
att använda konkreta mål och indikatorer som beskriver graden av måluppfyllelse
och kontinuerlig styrning. I TTP var det i första hand investeringar i nya 
vägar/gator som var i fokus. LTP avser att genom en integrerad transportstrategi 
gynna kollektivtrafik och gång/cykeltrafik.

En LTP ska bestå av fem integrerade block: 

– målsättningar som är konsistenta med nationella mål för transportsektorn
dvs. förbättrad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet för alla, ekonomisk
effektivitet, förbättrad integration mellan transportplanering och markan-
vändningsplanering i övrigt samt förbättringar av miljön. Målen ska vara 
lokalt förankrade bland allmänhet, företag, politiska instanser och 
intresseorganisationer i det aktuella området

– en analys av problem och möjligheter
– en långsiktig strategi för att hantera problemen och realisera planens 

målsättningar
– ett femårigt implementeringsprogram med åtgärder inklusive kostnader 
– en uppsättning indikatorer som kan användas för att utvärdera hur/om 

planens målsättningar uppfylls. 

Utgångspunkten för LTP är integration. Integration mellan tänkande och 
handlande inom alla relevanta politikområden och beslutsfattande på olika nivåer, 
lokal, regional och nationell. Dessutom framhålls vikten av att privat och offentlig
sektor drar åt samma håll inom transportområdet. LTP ska visa hur man kan 
minska beroendet av privat biltrafik och vidga resealternativen. Huvud-
inriktningen är att reducera beroendet av privat biltrafik och gynna kollektiv-, 
gång- och cykeltrafik. I LTP ska de ansvariga myndigheterna använda ”Traffic 
Management and Demand Restraint” utifrån en strategisk utgångspunkt, dvs. hur 
hela områdets trafikstyrning ska hanteras. Här framhålls att hastighetsdämpande
åtgärder är en viktig del av ”traffic management” och ska användas ur ett 
helhetsperspektiv och också ses som ett medel som kan påverka trafikens 
utformning i ett vidare perspektiv.
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En annan central utgångspunkt är att förbättra integrationen mellan olika 
färdmedel genom förbättrade möjligheter för gående och cyklister att färdas till 
kollektivtrafikens hållplatser, ”park and ride”, integrationen mellan lokala 
transportsystem och regionala, nationella och internationella resor. I LTP ska 
också relationen mellan lokala vägnät och vägar i det regionala och nationella 
nätet beaktas samt förutsättningarna för transporter på landsbygden. 

På samma sätt som i de franska PDU betonar LTP att problemområdet
”sustainable distribution” måste få ökad uppmärksamhet. Distributionen ska 
effektiviseras och den tunga trafikens negativa konsekvenser för miljön i bred 
mening måste åtgärdas. Detta kan göras genom att förbättra möjligheterna för
godstransporter på järnväg och sjöfart, bättre styrning av tung trafik och 
samordnad varudistribution i städer. Avslutningsvis framhålls att integrationen
mellan transportplaneringen/politiken och andra samhällsområden måste
förbättras. LTP måste beakta trafikens sociala konsekvenser med fokus på särskilt 
utsatta grupper i samhället. LTP ska också visa hur transportplaneringen kan 
medverka till att förbättra städers attraktivitet i generell mening och hur 
klimatfrågan, luftkvalitet och buller hanteras. 

Regeringen/departementet har gett ut ett omfattande material med anvisningar 
för hur en LTP ska tas fram och vad den ska innehålla. Det finns också detaljerade 
redovisningar som visar hur departementet kommer att utvärdera LTP och hur 
finansieringen av de olika åtgärderna kommer att genomföras. År 1999 togs ett 
antal provisoriska ettåriga LTP fram och från år 2000 bedrivs LTP i den 
omfattning som anges ovan med en femårig planeringshorisont. Detta innebär att 
det nu finns ett antal LTP för olika städer tillgängliga. Det pågår också ett antal 
”monitorprojekt”, bl.a. i Oxford och Edinburgh, som följer utvecklingen av de nya 
initiativen. En viss särställning intar givetvis den omfattande ”London Transport 
Strategy” med bl.a. stora satsningar på kollektivtrafiken, nya broar över Themsen
och ett vägavgiftssystem i city som togs i drift i början av år 2003.

För svenskt vidkommande kan det vara av intresse att dels se närmare på hur 
planeringsmodeller och -processer har förändrats för att åstadkomma en mer
integrerad stads- och trafikplanering, dels studera hur konkreta LTP har utformats
i olika städer och vad åtgärderna får för konsekvenser. 

5.3 Helhetsperspektivet 
Diskussionen i avsnitten ovan visar att kollektivtrafikens konkurrensförmåga
kommer att påverkas av en rad faktorer inom olika men sammanhängande 
områden. Planering och politik för att öka resandet med kollektivtrafik, cykel- och 
gångtrafik i lokala och regionala transportsystem förutsätter en sammanhängande
strategi. Ett grundfel som ofta görs är att hantera kollektivtrafiken som en 
avgränsad delmängd inom en transportsektor som endast hanterar transportfrågor. 
Kollektivtrafiken bör vara en central del i färdmedelsövergripande transport-
strategier.

För att kunna sätta samman integrerade transportstrategier måste det finnas 
explicita mål för hur det lokala och regionala transportsystemet ska förändras. 
Transportstrategier kan vara baserade på ett huvudalternativ eller scenario som har 
gallrats fram i olika politiska processer med stöd av folkomröstningar och/eller 
undersökningar av invånarnas viljeinriktning. De huvudgrupper av åtgärder som 
ska användas för att strategin ska kunna realiseras kan tas fram i samma
urvalsprocess.
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På lång sikt är den fysiska planeringen avgörande för kollektivtrafikens 
funktionssätt. Det gäller att bygga nya områden på ett sådant sätt att kollektiv-
trafik och gång- och cykeltrafik får en framskjuten position. Men transport-
strategins uppgift är att utgöra en plattform för åtgärder som ska ge effekt också 
på kort och medellång sikt. I första hand rör det sig om åtgärder som gör det mer
attraktivt att förflytta sig med kollektivtrafik, gång och cykel, och mindre
attraktivt att använda den privata bilen.

Genomgången av kunskapsläget visar att det kan krävas en kombination av 
morötter och piskor för att få lokala och regionala organ att genomföra en sådan 
förändring av planering och politik. Exempel på morot är statlig hel- eller
delfinansiering och exempel på piska är en mer krävande lagstiftning, i första 
hand inom luftkvalitetsområdet.

Det rör sig därför om att föra samman ett stort antal åtgärder som redan idag
används i en sammanhållen strategi med ett tydligt förändringsinriktat syfte. Som 
LOKTRA och TRANSLAND framhåller beror problemen delvis på att det satsas 
för lite resurser för att effektivisera lokala och regionala transportsystem, men i 
huvudsak beror problemen på bristande organisering och avsaknad av integrerade 
plattformar och planeringsprocesser. 

En central linje som har vuxit sig betydligt starkare under de senaste 
decennierna är att använda förändringar av transportsystemet som ett medel för att 
förnya och vitalisera stadsmiljöer. Genomgripande förändringar av lokala och
regionala transportsystem till förmån för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik
har så omfattande konsekvenser att de i kombination med andra åtgärder, kan ge 
betydande effekter på stadsmiljöers kvalitet.

Många undersökningar och andra erfarenheter, som resultat av folkom-
röstningar, visar att dessa förändringar kan vara starkt efterfrågade av invånarna. 
Därmed förbättras möjligheterna att hantera den acceptansproblematik som i 
många fall blockerar åtgärder som riktar sig direkt mot den ökande biltrafiken, 
men som inte har några inbyggda positiva effekter på stadsmiljöns utformning,
t.ex. trängsel- och miljöavgifter och parkeringsavgifter. Att kombinera
ekonomiska styrmedel med fysiska konstruktioner och ombyggnader av gaturum,
stadsmiljöförbättringar och direkta förbättringar av kollektivtrafik och
förutsättningar för gång- och cykeltrafik, i en sammanhållen transportstrategi är 
ett angreppssätt som har förmågan att verkligen kunna effektivisera 
transportsystemen i den riktning som anges av de transportpolitiska målen.
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5.4 Tillämpningsexempel Norrköping

Bild 5.1 Norrköpings tätort med stadsdelar. (Foto: Norrköpings kommun.)

5.4.1 Ny spårvägslinje till Navestad/Ensjön i Norrköping 
Nilsson (2002) har i samarbete med Norrköpings kommun utarbetat ett 
utformningsförslag avseende ny spårvägslinje till Navestad/Ensjön. Förslaget 
fokuserar på de viktiga målpunkter som finns utmed den planerade sträckningen 
och den stadsförnyelse som är möjlig genom upprustning och nybyggnation.
Förslaget baseras därför på åtgärder som traditionellt brukar hänföras till 
kommunens trafikplanering och åtgärder som återfinns inom stadsplaneringens
domäner. I den meningen är utformningsförslaget baserat på en ansats som utgår 
från integrerad eller samordnad lokal transport- och stadsplanering.

Genom att inventera dagens situation och lägga till konsekvenserna av 
förtätningsprojekten kan också det framtida resandeunderlaget uppskattas. Som 
framgår av beskrivningen nedan ingår inte kalkyler av kostnader för den nya 
spårvägssträckan eller de kompletterande projekten i förslaget. Förslaget
innehåller heller inte någon utredning av ägandeförhållanden, eventuella behov av 
inlösen av fastigheter och uppskattningar av spårvägens bulleremissioner,
vibrationer eller andra störningar. 

I en plan för kollektivtrafik, som gjordes 1945 av stadens styrande, fanns en 
spårvägslinje via Ljura till Hageby med. När bostadsbyggnationen startade 
1957–58 uppstod frågan om spårväg till Hageby igen. Den sträcka som föreslogs 
var en förlängning av Klingsbergslinjen från Trozelligatan till Bäckgatan i norra 
Hageby. Affärsverken ansökte om att få köpa in 8 vagnar för denna trafik. 
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Utbyggnadsplanerna och vagninköpet avslogs dock av stadsfullmäktige. Under 
60-talet byggdes Hageby ut kraftigt till ett s.k. miljonprogramsområde. Ett 
markreservat lades längs med Hagebygatan för en spårvägsutbyggnad som 
därmed blev aktuell igen. Det allmännyttiga bostadsföretaget Hyresbostäder var 
inte helt positivt till utbyggnaden av spårvägen och när ”elementhusområdet” i 
norra Hageby byggdes i slutet av 60-talet, lades ett hus så nära markreservatet vid 
korsningen Hagebygatan/Lidaleden, att det skulle innebära svårigheter för en 
framtida spårväg.

Spårvägsfrågan kom trots allt tidvis upp på agendan under de följande åren. 
Busstrafiken utökades och när det stora miljonprogrammet byggdes under 70-talet 
i Navestad ökade busstrafiken ytterligare. Markreservat för spårväg lades för hela 
sträckningen till Navestad. Förutsättningar fanns för spårvägstrafik när det gäller
vagnar i början av 70-talet, eftersom det fanns ett överskott i vagnparken. År 1974 
försvann denna möjlighet då dessa skrotades. Om Navestadslinjen skulle byggas 
behövdes därför omfattande nyinvesteringar i både spår och fordon (Forsström,
2001).

På 80-talet vaknade frågan igen om en dragning till Navestad. En 
kollektivtrafikutredning genomfördes av staden under 1983. Utredningen skulle 
utmynna i ett ställningstagande om kollektivtrafikens uppbyggnad i staden. Tre 
alternativ utreddes: kollektivtrafik med enbart bussar, trafik med bussar i 
kombination med spårväg eller trafik med trådbussar och bussar. Man valde att 
kollektivtrafiken skulle bestå av spårväg och bussar. Spårvägens vara eller icke
vara slutade därmed med att den skulle vara kvar. Norrköpingsbornas positiva syn 
på spårvägen var viktig för utfallet och politisk enighet rådde vid beslutet 
(Kommunfullmäktiges handlingar, 1984). 

Kommunfullmäktige beslutade på hösten 1987 att fastställa linjesträckningen 
för spårväg till Navestad enligt lokaltrafikstyrelsens förslag, en variant som redan 
hade diskuterats på 1960-talet. Gatunämnden fick i uppdrag att i samråd med
lokaltrafikstyrelsen detaljprojektera den föreslagna utbyggnadssträckningen. 
Detaljplanen över sträckningen delades upp och genomfördes i två etapper. Det 
första detaljplaneförslaget ställdes ut på senhösten 1990 och vann laga kraft i 
februari 1991. Detaljplan för etapp två vann laga kraft i maj samma år. Därmed
finns en gällande detaljplan för hela spårvägslinjen (Kommunfullmäktiges
handlingar, 1987).

Socialdemokraterna hade redan 1988 som vallöfte att bygga ut spårvägen till 
Navestad (Krantz, 2002). Eftersom ett projekt av detta slag kräver investeringar
som inte kommunen kan finansiera på egen hand, sökte man statsbidrag och 
lovades 50 % av kostnaderna på 80 miljoner kronor (Kommunfullmäktiges
handlingar, 1991). Kommunen sökte även statsbidrag för nya vagnar, som
uppskattades till en kostnad av 110–140 miljoner kronor, men fick avslag 
(Fastighetskontoret, 1991). Från kommunens del återstod även ett beslut att 
delfinansiera spårvägsutbyggnaden. Detta väntades kommunen ta under 
sommaren 1991. Både socialdemokraterna och de borgerliga partierna var positiva 
till spårvägsutbyggnaden, men de borgerliga partierna ville vänta tills kommunens
ekonomi kom i balans. De borgerliga partierna sade därför att de skulle riva upp 
ett beslut om spårvägsutbyggnad vid vinst i valet. Frågan bordlades och 
socialdemokraterna valde att göra spårvägsutbyggnaden till en valfråga hösten 
1991. Stadens invånare skulle i princip få avgöra spårvägsutbyggnaden i valet. 
Om socialdemokraterna vann valet skulle ett beslut tas då.
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Nu blev inte spårvägens utbyggnad någon avgörande valfråga. Valet 
fokuserades istället på andra saker som gällde kommunen, t.ex. ny dragning av E4 
förbi Norrköping. De borgerliga vann valet och följden blev att något beslut om 
spårvägsutbyggnad inte togs. Finansieringslösningen med statsbidrag gällde inte 
längre, eftersom dessa upphörde till lokala projekt av denna typ.

Idag förs diskussioner om att förlänga den planerade sträckningen vidare till 
Ensjön. Detta kan vara ett nytt grepp att marknadsföra den planerade 
Navestadssträckan som varit så problemfylld. Navestad har ansetts vara ett
område med låg status medan Ensjön ses som ett trevligt område för både boende 
och rekreation. Samtidigt går utvecklingen i Ensjön mot permanentboende vilket 
ger större anledning att dra spårvägen vidare dit. 

Spårvägsdragningen
Det finns redan en gällande detaljplan (egentligen två eftersom den planerade 
spårvägssträckan är uppdelad i två etapper) som vann laga kraft 1991 för en 
spårvägssträcka till Navestad. Sträckan är en förlängning av linje 2 som idag
trafikerar Klingsberg, ett par km söder om centrum. Dragningen är till vissa delar 
integrerad med biltrafik och passerar en kyrkogård vilket gav upphov till en del
protester när spårvägssträckan planerades. Efter en lite slingrig bana vid
Egnahemsområdet når den Hagebygatan där den är tänkt att dras fram där den 
nuvarande Hagebygatan är belägen idag. Samtidigt flyttas Hagebygatan österut 
för att ligga parallellt med spårvägen. 

Förslaget i rapporten utgår istället från Söder tull, stadens knutpunkt för 
kollektivtrafik och avviker därför från gällande detaljplan. Därefter föreslås en
sträckning över Kristinaplatsen vid Konstmuseum längs med Hagebygatan några 
hundra meter för att sedan gå genom Vasaparken och Ljurafältet. Därefter 
passerar spårvägen under Söderleden och ansluter till vårdcentralen för att sedan 
gå öster om den befintliga Hagebygatan till Hageby Centrum. Från Hageby 
Centrum går sträckningen i en boulevard mitt i Hagebygatan genom korsningen 
med Pressaregatan/Mamregatan. Härifrån till Spelmansgatan går den öster om 
Hagebygatan och korsar Navestadsgatan för att angöra vid Navestads centrum.
Spåret följer utmed ringarna och parallellt med Åselstadsvägen ut till koloni-
lotterna i Ensjön som är ändhållplats. 

Det finns både för- och nackdelar med detaljplanens dragning och den 
dragning som föreslås här. En jämförelse har gjorts enligt följande: 
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Bild 5.2 Röd linje visar sträckningen i utformningsförslaget.
(Foto: Norrköpings kommun.)

Alternativet Klingsberg som är den dragning som finns i detaljplanen, innebär en 
kortare spårutbyggnad och bra upptagningsmöjligheter i Klingsberg och Hageby. 
Dessutom går det att utan större svårigheter bygga en bro över Söderleden för 
spårvägen. Trafikstörningarna kan bli mindre i korsningen Hagebygatan och 
Lidaleden eftersom spårvägen kommer att gå på den västra sidan om korsningen. 
Därmed kommer spårvägen att korsa en gata med begränsad trafik till 
bostadsområden i västra Hageby. Ytterligare en fördel med detta förslag är att 
sträckan redan utretts och att det finns en detaljplan som har vunnit laga kraft. 

Nackdelarna med alternativet är att Kristinaplatsen kommer utanför det
naturliga utvecklingsområdet i anslutning till den nya spårvägen. Vidare påverkas 
kyrkogården och Egnahemsområdet eftersom spåret går nära dessa områden.
Ljura som är lika stort som Klingsberg befolkningsmässigt får dålig tillgänglighet 
till den nya linjen. Sträckan som till vissa delar kommer att gå i blandtrafik
medför en lägre hastighet för spårvägen. Vårdcentralen i Hageby och Hageby 
centrum angörs på ”fel sida” vägen och medför därför sämre tillgänglighet till 
dessa strategiska målpunkter för resande med spårvägen. Stora delar av 
Hagebygatan måste läggas om, eftersom spåret kommer att gå i den befintliga
gatusträckningen. Vissa gator i anslutning till Hagebygatan måste stängas av 
säkerhetsskäl, eftersom de korsas av spårvägen. 

Alternativ Ljura medger en högre medelhastighet för spårvägen, eftersom det 
är genare och spårvagnen går på egen banvall hela sträckan. Söder 
Tull/Kristinaplatsen integreras i sträckningens utvecklingsområde. Vad man
planerar att göra med Kristinaplatsen är egentligen mindre beroende av spårvägen, 
men med spår som går på platsen väcks frågan på ett sätt som den kanske inte 
gjort vid en alternativ dragning, samtidigt som det ger upphov till nya möjligheter.
Ljura som är ett område med lågt bilinnehav, 39,1 % av hushållen (SCB, 1997), 
blir väl försörjt av spårvägen. Vårdcentralen får hög tillgänglighet med en 
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hållplats i direkt anslutning till byggnaden. Detta gäller även för Hageby centrum 
som blir lättillgängligt i och med hållplatsläget öster om Hagebygatan. Denna gata 
ger med en spårvägsförsedd boulevard en attraktiv stadsbild och spårvägen blir 
högprioriterad med läget mitt i gatan.

Nackdelarna med förslaget är att dragningen i parkerna kan uppfattas som en
barriär. Spårutbyggnaden blir längre eftersom inget befintligt spår används.
Klingsberg som liksom Ljura har lågt bilinnehav (41,4 % per hushåll SCB, 1997), 
får långt till spårvägens hållplatser om trafikeringen upphör på befintlig bana 
genom Klingsberg. Med ombyggnad av Söderleden kan problem uppstå för
spårvägstunneln under leden. Boende i västra Hageby får något sämre
tillgänglighet till spårvägen än i Alternativ Klingsberg eftersom hållplatslägena 
blir antingen i boulevarden eller öster om Hagebygatan. Bedömningen är ändå att 
fördelarna klart väger över för Alternativ Ljura som därför är det alternativ som
utformningsförslaget baseras på.

Diskussioner har förts om Klingsbergssträckan ska vara kvar vid utbyggnad till 
Ensjön vid en ny dragning enligt det alternativ som föreslås här. Det är idag en 
sträcka som inte har hög beläggningsgrad och den är inte lönsam som delsträcka 
betraktad. Däremot kan den bli viktig som utgångspunkt för en framtida
förlängning av spårvägsnätet till Vilbergen.

Utformningsförslag
Planerna på spårväg till Navestad har tidigare främst setts som en transportfråga
och inte som en stadsbyggnadsfråga. Diskussioner, idéer och förslag på 
bebyggelseutveckling, verksamhetsutveckling och stadsmiljö har inte varit 
kopplade till projektet. Genom att man inte har integrerat olika stadsbyggnads-
aspekter med utbyggnaden av spårvägen, har helhetssynen i planeringen uteblivit.

Det avgörande är hur spårvägen integreras med de stadsmiljöer där den dras 
fram. Utformningen av spårvägen är en viktig faktor för hur den kommer att 
lyckas. Ju attraktivare miljöer som kan åstadkommas längs med spåret, desto
större är förutsättningarna för att transportsystemet i sig ska kunna fungera bra. 
Spårvägen kan fungera som en attraktivitetsfrämjande faktor om utformningen är 
ändamålsenlig. En beskrivning av utformningsförslaget med de viktigaste 
målpunkterna längs med sträckan återfinns i Svensson och Nilsson (2004). Ett 
exempel hämtat från utformningsförslaget följer i nästa avsnitt. 
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Ljura: spårväg och ny bebyggelse i parkmiljö

Bild 5.3 Ljuraområdet idag med sitt stora öppna fält. 
(Foto: Norrköpings kommun.)

Förutsättningar
Från Kristinaplatsen går linjedragningen via Vasaparken till Ljura centrum. Här
bodde år 2000 drygt 2 000 personer. Ljura, som är byggt på 1950-talet, var det 
första området i staden som planerades att vara helt bilfritt. Stadsdelen var avsedd 
för arbetare och dessa ansågs inte ha råd med bil (Översiktsplan 2002, 
samrådsversion -01). Idag har 39,1 % av familjerna bil. Det kan jämföras med
stadsdelarna Kneippen och Oxelbergen som ligger ungefär på samma avstånd från 
stadens centrum. Bilinnehavet är 46,5 % respektive 43,9 % bland familjerna i 
dessa stadsdelar. I Lindö, som ligger ca 5 km från centrum, är bilinnehavet 72,1 % 
(SCB, 1997). I Ljura är ca 1 800 personer 16 år eller äldre och av dessa 
arbetspendlar ca 630 ut från området. Till området pendlar ca 230 personer (SCB,
1999).

Husen, som är lamellhus i tre–fyra våningar, är grupperade så att gårdar bildas. 
Flertalet av husen är i rött tegel. Dagens centrum är litet men väl fungerande med
ett tiotal butiker, t.ex. livsmedelbutik, konditori, frisör, djuraffär, pizzeria.
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Butikerna ligger inne i bebyggelsen och det är svårt att utifrån uppfatta att Ljura 
centrum består av fler affärer än den livsmedelsaffär som ligger intill Ljuragatan.

I anslutning till centrum finns en hel del bostäder. Det som är en svaghet med
Ljura ur attraktivitetssynpunkt är att stadsdelens norra entré utgörs av en stor 
parkeringsplats. Dessutom finns det mängder av uppställningsplatser för bilar 
längs med Ljuragatan, platser som ligger sida vid sida i flera hundra meter. Det
förekommer också att flera bilar står uppställda utanför de avsedda parkerings-
ytorna. Gatan är lång, rak och överdimensionerad och saknar ett trevligt gaturum 
och inramning. Den ger därför tillsammans med det stora antalet bilar ett 
monotont och ödsligt intryck.

I södra delen av Ljura finns en mindre livsmedelsbutik. Parallellt med
Ljuragatan ligger Ljurafältet, ett grönområde utan större kvaliteter. Fältet var
länge ett reservat för en större infartsled till centrum som man planerade för på
1960-talet. Idag finns inga sådana planer kvar. Väster om Ljurafältet på lite högre 
marknivå ligger ett antal stjärnhus från mitten av 1950-talet. 

Förslag
Förslaget innebär att områdets norra entré markeras av en byggnad som uppförs
vid korsningen mellan Albrektsvägen och Ljuragatan. Byggnaden utgör det nya 
kvarterets början. Spårvägen passerar genom huskroppen i en tunnel för att skapa 
en annorlunda upplevelse längs sträckan. Spårvägen får prioriterad överfart över 
Albrektsvägen. Dagens parkeringsplats för ICA-affären ligger kvar i samma läge. 
Nya parkeringsplatser förläggs längs med Ljuragatan, istället för att ha bilar
uppställda i bredd i långa rader. Samtidigt placeras träd mitt i gatan under vissa
avsnitt för att ge ett trevligare gaturum där träden placeras i siktlinjen. Därmed
minskas känslan av den monotoni gatan ger idag med långa obrutna siktlinjer. 
Träden ska också medverka till en hastighetsminskning, eftersom gatan gör en 
liten sidoförskjutning vid varje trädavsnitt.

Nya flerbostadshus byggs på Ljurafältet. De utformas med en hög estetisk 
utformning i högkvalitativ parkmiljö och ger tillsammans med spårvägen en
attraktivare stadsmiljö. Dessutom innebär förtätningen ett bättre resandeunderlag 
för spårvägslinjen. De nya byggnaderna innehåller bostäder och någon eller några 
butiker i byggnaden närmast dagens centrum. En förtätning i området är inte 
något större intrång i grönområdet. Området ligger dessutom mycket nära 
Norrköpings centrum. Huskropparna vänder sig främst mot grönområdet som 
uppgraderas till en park.

En del av husen får en halvprivat ingång och marklägenheterna en privat 
baksida för att markera skillnaden mellan parkområde och hustomt. Byggnaderna 
får en koppling till stjärnhusen som ligger i Ljurafältets västra del eftersom de 
vänder sig mot dessa. Även längs med Ljuragatan skapas en större stadsmässighet
då flertalet av byggnaderna placeras nära gatan. Dagens hus i Ljura vänder sig 
mot öster, inåt mot gårdarna, och en klar koppling mellan de befintliga och de nya 
husen behövs därmed inte. 

Spårvägen kommer att gå mitt i den nya parken som förses med
trädplanteringar för att skapa en trevligare miljö både att vistas i och att åka 
spårväg genom. Två hållplatser anläggs i området. Parken blir till skillnad från
Vasaparken ett grönområde för ”lugnare bruk”. En dagvattendamm anläggs
mellan den nya bebyggelsen och stjärnhusen. Den är positiv både för funktionens 
skull och som ett trevligt inslag i miljön. Spårvägen kommer att passera över 
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dammen. Grönstråket som sträcker sig från Vasaparken vid Södra promenaden
och vidare längs Ljura till Söderleden kommer därmed att bestå. I Översiktsplan 
2002, samrådsversion -01, anges Ljurafältet som ett område som bör utredas 
vidare. Planen pekar ut flera tänkbara utvecklingsintressen som kollektivtrafik,
grönstruktur och bebyggelsekomplettering. I planen anges att det samman-
hängande grönstråket som sträcker sig från Vasaparken till Söderleden bör vara 
kvar. Utformningsförslaget svarar därför i alla delar väl upp mot översiktsplanens 
intentioner.

Bild 5.4 Arbetsmodell, Ljura. (Illustration: Johannes Nilsson.)
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Bild 5.5 Förslag Ljura. (Illustration: Johannes Nilsson.)
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Bild 5.6 Perspektiv över Ljura. (Illustration: Johannes Nilsson.)

5.4.2 Utformningsförslagets potential
Om Norrköpings kommun väljer att bygga ut spårvägen i staden kommer resandet 
med kollektivtrafiken att öka. Erfarenheter från städer där man övergått till en 
modern och attraktiv spårväg visar att kollektivtrafikens andel av det totala
resandet ökar. En ersättning av dagens busslinje till Navestad med utformnings-
förslagets spårvägsdragning medför att kollektivtrafiken får ett ökat resande.
Under år 2001 hade busslinjen till Navestad drygt 1 800 000 påstigande (AB 
Östgötatrafiken, 2001). En realistisk bedömning är att antalet påstigande skulle 
öka med 20 % vilket innebär ca 350 000 ytterligare påstigande. Skulle sträckan i 
ett senare skede förlängas till Söderköping som har stor pendlingstrafik till 
Norrköping kan dessa siffror höjas kraftigt. 

Med den bebyggelseförtätning som förslaget medger ökar resandeunderlaget. 
Samtidigt är det relativt lätt att transportförsörja områdena längs denna sträcka. 
Många människor har nära till hållplatserna eftersom stadsdelarna utmed
spårvägslinjen formar en bandstad. Idag bor drygt 20 000 personer i de stadsdelar 
som berörs av utbyggnaden. I förslaget tillkommer 450–500 nya lägenheter med
närmare 1 500 personer som kommer att få tillgång till systemet och därmed
bredda den potentiella marknaden för spårvägen. Nya arbetsplatser tillkommer
och fler människor får bättre tillgänglighet till Hageby centrum och vårdcentral,
vilket ger ytterligare ökningar av resandeunderlaget. 

Resenärer värderar tiden högt och spårvägen måste därför ge tidsvinster 
jämfört med dagens buss, men även jämfört med bilen, för att attrahera nya 
resenärer. Stängs biltrafiken av vid Kristinaplatsen och spårvägen går på egen 
banvall med prioritet i korsningar ger det tidsmässiga fördelar för spårvägen. 
Därmed finns förutsättningar att locka över bilister till den kollektiva trafiken.
Jämförelser av restider med dagens buss och med framtida spårväg, från Söder 
Tull till Hageby och Navestad, har beräknats. Tiderna visar att med dagens buss
tar det 8 minuter till Hageby och 13 minuter till Navestad från Söder Tull. 
Spårvägens restid blir 5 minuter till Hageby och 8 minuter till Navestad 
(Trafikgruppen, 2002). Kapaciteten är dessutom högre i en spårvagn än i en buss. 
Spårvagnen kan ta 150–200 personer medan bussen tar 60–70 personer och upp 
till 100 personer i en ledbuss. 
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De förtätnings- och ombyggnadsprojekt som föreslås kan rubriceras som 
tillhörande den långsiktiga fysiska planeringens möjligheter att förbättra 
kollektivtrafikens konkurrenskraft. Åtgärderna måste dock samordnas med andra 
åtgärder som traditionellt brukar rubriceras som kort- eller medellångsiktiga, t.ex.
trafikplaneringen med nätutformning, tilldelad kapacitet och prioritet samt
hastighetsreglering/säkring för olika färdmedel. Parkeringsfrågor och utformning
av gaturum med anslutningar till olika målpunkter är andra faktorer av stor 
betydelse. För att få så stor effekt som möjligt är det angeläget att alla dessa
åtgärder är konsistenta med varandra, ger synergieffekter och förstärker utfallet. 
Uppdelningen mellan olika åtgärder efter en viss sikthorisont är därför delvis en 
felaktig begreppsanvändning. Det rör sig snarare om att påbörja en processuell 
förändring i en viss riktning.

Kollektivtrafikens marknad måste delvis byggas upp genom att den övriga 
markanvändningen utformas så att kollektivtrafikens betydelse för transport-
försörjningen förstärks. Samtidigt har investeringar i kollektivtrafik en tydlig
potential att medverka till att stadsmiljöns kvalitet kan ökas väsentligt med en 
högre attraktionskraft som följd.

Investeringar i spårväg har större förutsättningar att påverka andra beslut än 
vad investeringar i busstrafik har. Byggs nya spår skapar detta en högre säkerhet 
om att transportsystemet kommer att vara kvar och spela en viktig roll under en
lång tid. Spåranläggningens avskrivningstid kan uppfattas som en miniminivå för 
livslängden. Detta gör att andra beslut kan fattas som baseras på att 
transportsystemet existerar. Det kan gälla investeringar i nya fastigheter och
lokaliseringar av nya verksamheter, beslut av affärsmässig karaktär inom 
näringslivet. Men det kan också gälla individers och hushålls val av bostäder, 
arbetsplatser och fritidsaktiviteter.
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6 Spårvägens kostnader
Investeringskostnaderna är högre för spårburna kollektivtrafikfordon jämfört med
motsvarande för vägtrafik. I kontrast till detta bör dock ställas att spårfordonen i 
regel har större passagerarkapacitet och längre livslängd än vägfordon. 
Spårfordons livslängd på minst 25 år ska jämföras med bussars som i regel är ca 
12 år men ofta används både spårvagnar och bussar under betydligt längre tid.
Trots att busstrafik i många jämförande studier ofta bedöms som den mest
kostnadseffektiva trafikformen, öppnades mellan 1978 och 1995 i ca 40 städer i 
världen nya spårvägssystem, ett dussintal var 1995 under byggnad och ytterligare 
ca 30 var under planering. Detta leder till slutsatsen att inte enbart nyttokostnads-
beräkningar avgör valet av transportmedel (Höflinger, 2000). 

För busstrafiksystem återfinns normalt den största investeringen i fordonen, 
medan infrastrukturen är ekonomiskt mest betungande i spårvägssystem. Hos
kollektivtrafiksystem i Europa och USA utgjorde i slutet av 1980-talet i regel
personalkostnaderna 60–70 procent av de årliga utgifterna, medan kapital-
kostnader utgjorde 10–30 procent. Resten är materialkostnader och andra utgifter. 
Ett nytt ”billigt spårvägssystem” blir sannolikt oekonomiskt i längden, och inte 
heller framgångsrikt om besparingarna drabbar resenärer i form av dålig 
resekvalitet, eller leder till höga underhållskostnader. Målet bör därför aldrig vara 
att nå lägsta möjliga investeringskostnad (Bonz, 1989). 

6.1 Fordonskostnader 
I tabell 6.1 redovisas priser på kollektivtrafikfordon som levererats i Västeuropa 
de senaste fyra åren (Hondius, 2002a). Som ett nyckeltal används i tabellen pris 
per ytenhet (euro/m2), varvid avses den yta som fordonet upptar i gaturummet,
vilket dock inte direkt kan kopplas till fordonets exakta passagerarkapacitet. 

Tabell 6.1 Några aktuella fordonspriser. 
LängdxBredd

(m)
Yta
(m2)

Motoreffekt
(kW)

Styckpris
(euro)

Ytpris
(euro/m2)

Buss 12x2,55 30,6 160 200 000 6 535
Ledbuss 18x2,55 45,9 220 272 000 5 925
Trådbuss 2-axl1 12x2,55 30,6 167 555 000 18 155
Dubbelledbuss 24,8x2,55 63,2 250 408 000 6 456 
Ledtrådbuss 18x2,55 45,9 172 550 000 12 000
Bränslecellsbuss2 12x2,55 30,6 220 1 278 000 41 757
TVR Nancy 24,5x2,50 61,3 2x150 1 360 000 22 200
Civis 18,5x2,55 47 4x80 750 000 16 000
Spv 100 % 
låggolv3

31,2x2,40 74,9 4x100 1 400 000 18 700

Spv 100 % 
låggolv4

40x2,30 92 6x100 2 153 000 23 400

A32 30x2,55 79,5 4x120 1 956 000 24 603
K5000 28x2,65 74,2 4x120 1 640 000 22 100
Tram-Train 36,5x2,65 96,7 4x125 3 200 000 33 000
S-Bahn 67,3x3,02 203,6 8x300 4 600 000 22 600

Not 1: Tre trådbussar Ganz Transelektro/Solaris Trollino 12 för Landskrona 2003.
Not 2: Tre bränslecellsbussar Mercedes-Benz Citaro BZ för SL/Busslink Stockholm 2003.
Not 3: Rotterdam, Alstom Citadis, 60 vagnar och 50 i option, stor beställning, bra pris.
Not 4: Linz, Bombardier Cityrunner, 21 vagnar och 18 i option, måttligt stor beställning,
normalpris.
(Källa: Johansson 2004a, Hondius 2002a).
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Slående i tabell 6.1 är att de enklaste spårfordonen har ett kvadratmeterpris
som är ca tre gånger högre än priset för konventionella bussar. De höga 
anskaffningskostnaderna för spårfordon, jämfört med motsvarande kostnader för 
bussar, måste ställas i relation till fordonens generella egenskaper, exempelvis
kapacitet, livslängd och miljöpåverkan.

Bilden kompliceras av att ett spårfordons livslängd visserligen överstiger ett 
vägfordons åtskilliga gånger, men att detta inte alltid är till fördel eftersom allmän
teknikutveckling kan göra ett spårfordon omodernt. Det finns en övervägande 
samstämmighet i de inhämtade uppgifterna om att det främst är de små serier, som 
spårvägsfordon normalt levereras i, som driver kostnader. Detta bekräftas till del i 
prisuppgifter beträffande leveranser som överstiger 40 à 50 enheter, då specifika 
priset visar en tendens att sjunka. Under denna seriestorlek tycks minst ca 
25 000 euro/m2 snarast vara regel (Johanson, 2004a). 

6.1.1 Citybusslinjen i Jönköping och Stockholm 
För de två första Citybusslinjerna i Jönköping 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.
Efter ett par års drift hade de båda stomlinjerna 107 procents kostnadstäckning. 
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). 

Beträffande stombusslinjerna i Stockholm uppgick kostnaderna för 
infrastrukturåtgärder under åren 1992–1999 avseende linjerna 1, 3 och 4 till 
230 miljoner kronor. För år 2000 är motsvarande belopp 55 miljoner kronor och 
för åren 2001–2003 gäller 65 miljoner kronor inklusive kommande linje 2 (Sedin, 
2002). Till detta kommer utgifter om 177,5 miljoner kronor för de hittillsvarande
73 stombussarna. Ytterligare 21 stombussar upphandlades inför starten av linje 2 
under våren 2004. Eftersom de nya skulle 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 (Johansson 2004). 

6.1.2 Trafiksystemen i Rouen och Essen 
Totalkostnaderna för spårvägssystemet i Rouen, inklusive fordon och depå, 
uppgick till 3,1 miljarder franc, ca 4,34 miljarder kronor, som totalt motsvarar 
205 miljoner franc per kilometer, ca 287 miljoner kr/km. Detta är förhållandevis
högt jämfört med kostnader för andra nybyggda franska spårvägssystem, men
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förklaras bl.a. med den relativt långa tunnelsträckan (Johansson, 2004). Av 
totalkostnaderna utgör ca 20 procent allmän uppsnyggning av gaturummet där 
spårvägen drogs fram, vilket anses vara ett minimum för nya spårvägs-
anläggningar i Frankrike (Raphael, 2002).

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).
Fördelningen på olika kostnadsposter framgår av tabell 6.2.

Tabell 6.2 Kostnader för Teor-systemet (i miljoner euro).
Aktivitet Kostnader (miljoner euro) 
Gatuombyggnader 102,4
Fordon(2 Civis, 38 Agora) 18,7
Förstudier, projektering 16,4
Övrigt 16,5
Summa 154

(Källa: Johansson, 2004)

Av de 57 Civis-fordon som ursprungligen planerades att sättas i trafik har endast 
2 fordon anskaffats. Ett Civis-fordon med optisk styrning och navmotor kostar ca 
750 000 euro, (Goasguen, 2002), vilket motsvarar ca 6,75 miljoner kronor. Detta 
är 36 procent mer än kostnaden för en modern ledtrådsbuss, med helt låggolv, 
konventionellt drivsystem (utan navmotor) och utan optisk styrning.

När det gäller spårbussystemet i Essen är det svårt att hitta relevanta
kostnadsuppgifter eftersom utbyggnaden ligger 10–20 år tillbaka i tiden 
(Johansson, 2004). Enligt Hass-Klau (2000) är kostnaden för infrastrukturen för
spårstyrda bussar som exempelvis O-bahn, oftast obetydligt lägre än för 
infrastrukturen vid konventionella spårvägssystem.

6.1.3 DUO-spårvagnar 
Kostnaderna för DUO-spårvägsfordonen ligger på en något högre nivå jämfört
med konventionella spårvägsfordon. En anledning är att DUO-fordonen måste
vara utrustade med två olika system för strömförsörjning och att de i vissa fall 
även måste vara försedda med järnvägens signalsäkerhetssystem. I vissa fall finns 
även krav på större krocksäkerhet för DUO-fordon än vad som gäller för 
konventionella spårvägsfordon (Groff, 2001). 

Hondius (2003b) har studerat prisutvecklingen för DUO-fordon mellan 1991 
och 2002. De fordon som jämfördes var ca 36,5 meter långa och 2,65 m breda, 
byggda för två strömmatningssystem (15 kV, 16 2/3 Hz AC och 750 V DC). De
första 36 vagnarna för Karlsruhe har höga golv och byggdes av Bombardier-
/Siemens till en kostnad motsvarande 2,2 miljoner euro styck. Vid en följande 
order 1997 uppgick kostnaden till 2,4 miljoner euro styck. Saarbrückens DUO-
fordon levererades av Bombardier, Siemens och Elin 1996 och kostade 
motsvarande 2,6 miljoner euro per vagn. Dessa vagnar har samtliga axlar drivna
med en sammanlagd motoreffekt på 960 kW, vilket är fördyrande jämfört med ett 
mindre antal drivande axlar. 

Under 2002 beställde Kassel 28 st. RegioCitadis från Alstom till priset 
2,9 miljoner euro per styck. I en uppföljningsorder på vagnar för Karlsruhe-
systemet hade priset ökat till 3,1 miljoner euro per vagn. Samma år beställde 
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franska statsjärnvägen, SNCF, 35 Siemens Avanto med strömmatning 25 kV, 
50 Hz AC/750 V DC för en kommande DOU-spårvägsförbindelse i Paris-
området. I detta fall uppgick priset till 3,5 miljoner euro per vagn. Hondius 
(2003c) betecknar denna prisutveckling som ”formidabel”, speciellt i jämförelse
med konventionella S-Bahn-tåg (pendeltåg) som byggs i stort antal för Deutsche 
Bahn. På 11 år noteras en 60-procentig prishöjning för i princip samma
vagnkonstruktion. Vid 3 procents inflation skulle 38 procents prishöjning ha varit 
tillräcklig som kompensation (Hondius, 2002b). 

6.2 Kostnader för spårvägens infrastruktur 
Kostnaden för en spårvägsanläggning redovisas i litteraturen ofta som 
totalsumman av kostnaderna för fordon och infrastruktur. Även om det i vissa fall 
går att separera dessa kostnadsposter är det svårt att veta vad som exakt är
inkluderat i kostnaderna för infrastrukturen. Det stora antalet varianter på 
spårvägskonstruktioner gör det svårt att få en exakt bild av kostnaderna för
infrastrukturen. På en övergripande nivå har det visat sig att kostnaderna för
fordonen utgör ca 25 % och kostnaden för infrastrukturen ca 75 % av totala 
investeringskostnaden.

För att få en ungefärlig bild av vilka kostnader det är frågan om kan redovisade 
värden i tabell 6.3 tjäna som riktvärden. De kostnader som redovisas i tabellen är 
enbart bygg- och materialkostnad och avser nybyggnation i befintlig anläggning.

Tabell 6.3 Ungefärlig kostnad för olika spårkonstruktioner samt kontaktledning. 
Typ av anläggning Kostnad miljoner 

kr per spårkilometer
Edilonspår 17
Betongspår med asfaltöverbyggnad 17
Asfaltspår med räler i makadam 9

Kontaktledning 1,5
(Källa: Hedström, 2004.) 

Som framgår av tabellen är betongspår ungefär dubbelt så dyrt som asfaltspår. De 
värden som anges i tabellen skall enbart ses som riktvärden eftersom det finns ett 
flertal faktorer som kan påverka kostnadsbilden. I ovanstående kostnader ingår ej 
kostnaden för projektering och byggledning och inte heller kostnaden för trafik 
och spåravstängning vilket varierar mycket beroende på ”svårighetsgrad”. En 
annan faktor som har stor påverkan på kostnadsbilden är andelen konstbyggnader, 
dvs. broar och/eller tunnlar på den aktuella sträckan. Antalet korsningar och 
spårväxlar som ingår i anläggningen har också en kraftig inverkan på 
kostnadsbilden.

Kostnaden för kontaktledning inkluderar kostnaden för master och 
upphängning samt tråd från och till matarskåp. I kostnaden ingår dock inte 
kostnaden för likriktarstationer och matning till skåp.

I samband med att spårvägsspår skall anläggas kan det ofta vara nödvändigt att 
genomföra åtgärder på de ledningar (el, vatten och avlopp) som kan finnas i 
marken där spåret skall dras. Detta påverkar också kostnadsbilden. 

Förutom anläggningskostnaden för infrastrukturen tillkommer även en kostnad 
för framtida spårunderhåll. Vilka kostnader det är frågan om är mycket varierande 
och beror på ett flertal faktorer, som exempelvis:
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- Vilken spårkonstruktion det är frågan om
- Vilka framtida underhållskostnader som olika konstruktioner kommer att 

kräva
- Spårvägsspårets förslitning på grund av annan trafik 
- Undergrundens beskaffenhet liksom klimatet i det aktuella området.

Generellt gäller att själva spårunderhållet utgör ca 70 % av den totala under-
hållskostnaden och resterande del utgör kostnaden för signal- och kontakt-
ledningsunderhåll.

När det gäller DUO-spårväg kan investeringskostnaderna hållas nere eftersom
befintlig infrastruktur kan utnyttjas. De investeringar i infrastrukturen som kan bli 
nödvändiga är anslutningsspår mellan det konventionella järnvägsnätet och det 
aktuella stadsspårvägsnätet. Detta anslutningsspår måste även utformas med
avseende på omkopplingen mellan de båda olika spänningssystemen.

6.3 Samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar
Samhällsekonomiska kalkyler eller cost-benefit kalkyler har använts sedan 1950-
talet och syftar till att systematiskt sammanställa kvantifierbara nyttor och
kostnader för ett planerat projekt (Hedström, 1999). Kalkylen ska dels visa om 
projektet överhuvudtaget är lönsamt och dels underlätta prioritering mellan olika 
och konkurrerande projekt (SIKA, Rapport 1999:6).

Den samhällsekonomiska analysen sammanfattas med en nyttokostnadskvot 
(nyttor/kostnader). Ett samhällsekonomiskt ”break-even” uppstår då nuvärdet av 
nyttorna motsvarar nuvärdet av kostnaderna, dvs. då nytto-/kostnadskvoten är 1. 
Då nytto-/kostnadskvoten överstiger 1 har vi alltså ett lönsamt projekt, medan en 
nytto-/kostnadskvot under 1 indikerar att kostnadssidan inte vägs upp av 
motsvarande mängd nyttor. På grund av att kostnads- respektive nyttoskatt-
ningarna är behäftade med en betydande osäkerhet bör tolkningen av kvoten inte 
vara alltför strikt. Man bör alltså kräva vissa avvikelser i positiv respektive
negativ riktning för att ett projekt med säkerhet ska kunna sägas vara lönsamt eller 
olönsamt.

Begreppet ”samhällsekonomisk lönsamhet” är problematiskt eftersom det
logiskt sett omfattar alla effekter, men i operativ mening har en snävare definition. 
I princip ska alla relevanta effekter ingå för att en kalkyl ska anses sammanfatta
det samhällsekonomiska utfallet. Det är dock inte möjligt att beakta alla faktorer 
vilket i sin tur innebär att det ofta uppstår diskussioner med avseende på 
analysernas förtjänster, svagheter, relevans etc. 

6.3.1 Tvärbanan
Tvärbanan är namnet på den snabbspårväg som löper genom Stockholms
halvcentrala band. Vid öppningen våren 2000 gick Tvärbanan mellan Alvik och 
Gullmarsplan, men efter förlängning är den östra ändhållplatsen nu belägen vid 
Sickla udde. Ursprungligen planerades dock för en betydligt mer omfattande 
sträckning. Denna skulle med början vid Slussen löpa genom södra, västra och 
norra Stockholm. Denna sträckning kom att benämnas Hästskon.

Inför byggandet av Tvärbanan gjordes flera samhällsekonomiska analyser 
(Spårväg i morgondagens Stockholm, 1988, Ny spårtrafik, 1989, Snabbspårvägen 
– resandet och samhällsekonomin, 1996). Mot de två första av dessa har riktats
tämligen skarp kritik. De metoder som användes överensstämde inte med gällande 
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riktlinjer, t.ex. har diskonteringsräntan avvikit från den rekommenderade i flera 
fall, vilket påverkar utfallet i hög grad. Dessutom har de förutsättningar som 
prognoserna grundas på redovisats på ett oklart sätt, vilket försvårar uppföljningen 
avsevärt (Nordling, 2001). I Snabbspårvägen – resandet och samhällsekonomin
(1996) påpekas att de förutsättningar och metoder som använts i tidigare 
beräkningar omöjliggör jämförelser mellan olika kalkyler. Ytterligare synpunkter 
har framförts av Ahlstrand och Johansson (1996) som är genomgående kritiska 
mot såväl metod som presentation i utredningar om snabbspårvägen.

Snabbspårvägen – resandet och samhällsekonomin (1996), publicerades först 
när byggnationen inletts. Enligt Nordling (2001) var kvaliteten på denna klart 
bättre än vad som varit fallet tidigare, med beräkningar som utförts enligt SIKA:s 
riktlinjer. I rapporten beräknades lönsamheten för tänkbara förlängningar av 
snabbspårvägen. Däremot gjordes ingen analys av sträckan Alvik–Gullmarsplan
utan denna låg som förutsättning för de objekt som beräknades. Det har alltså 
aldrig genomförts någon samhällsekonomisk analys på ett objekt som fullt ut
motsvarar det som kom att byggas. 

I tabell 6.4 redovisas resultat från olika samhällsekonomiska kalkyler för 
Tvärbanan. Eftersom flera av de tidigaste kalkylerna var gjorda med felaktig 
metodik redovisade Ahlstrand och Johansson (1996) ett antal uppdaterade 
kalkyler, utförda enligt gällande riktlinjer. Dessutom presenterar Ahlstrand och
Johansson helt egna kalkyler, baserade på redovisade kostnader och nyttor som 
tidigare inte sammanställts i samhällsekonomisk kalkyl. Samtliga kalkyler av
Ahlstrand och Johansson redovisas inom parentes i tabellen nedan.

Tabell 6.4 Samhällsekonomiska beräkningar.
Utredning Sträckning Nytto-

kostnadskvot
Spårvägsutredningen 1988 Hästskon 1,0–4,8
Ny spårtrafik slutrapport 1989 Slussen–Alvik–Ropsten

(Hästskon via Älvsjö) 
0,81

Snabbspårväg i Stockholm 1990 Alvik–Gullmarsplan
(Stickspår till Älvsjö) 

1,04 (0,51)

Snabbspårväg i Stockholm 1990 Ropsten–Slussen (Hästskon
med stickspår till Älvsjö) 

1,05

Genomförandeinriktat
beslutsunderlag 1991

Alvik–Gullmarsplan
(Stickspår till Älvsjö) 

(0,47)

Dennisöverenskommelsen 1992 (Alvik–Älvsjö–Gullmarsplan) (0,37)
Snabbspårvägen runt Stockholms
innerstad 1993

Alvik–Gullmarsplan
(Stickspår till Älvsjö) 

(0,16)

Snabbspårvägen, resandet och 
samhällsekonomin 1996

Olika förlängningar av 
sträckan Alvik–Gullmarsplan

0,4–0, 8

(Källa: Haraldsson, 2003.)
Not 1) Innan slutrapporten Ny spårtrafik publicerades kom en preliminär rapport. I denna angavs
nytto-kostnadskvoten för Tvärbanan till 2–3 för hästskon och 3–4 för Alvik–Gullmarsplan. I
slutrapporten konstaterades dock att dessa uppgifter baserades på felaktiga trafikantberäkningar
(Ny spårtrafik, slutrapport, 1989). Av denna anledning utesluts dessa uppgifter från den fortsatta 
diskussionen.

Kalkylerna bygger på antaganden om faktorer såsom inkomst, befolknings- och 
bebyggelseutveckling och även på förhållanden mellan olika färdmedel
beträffande kostnad, tidsåtgång etc. Prognosen från 1988 baserades på antaganden 
om inkomstökning som klart överstiger den som faktiskt ägt rum och en ökning 
av antal bostäder och arbetsplatser i Tvärbanans närhet som förefaller ligga i 
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överkant. I Ny spårtrafik, slutrapport (1989) konstaterades att koncentrationen av 
bebyggelse i anslutning till snabbspårvägen är för låg för att resultatet av en 
samhällsekonomisk kalkyl ska bli positivt. Ahlstrand & Johanson (1996) 
konstaterade att man under 1980-talet planerade att utöka antalet bostäder och 
arbetsplatser kring Tvärbanans sträckning, men att planerna inte realiserats. 
Dessutom är turtätheten lägre än vad som kalkylerades med. Vad som heller inte 
blivit verklighet är bilavgifter på 20 kronor för passage till innerstaden som 
antagits.

Som framgår av tabell 6.4 har det beräknade samhällsekonomiska utfallet 
varierat betydligt mellan de olika utredningarna. Den första kalkylen som gällde 
den s.k. Hästskon resulterade i ett under vissa förutsättningar kraftigt 
samhällsekonomiskt överskott. Övriga kalkyler för Hästskon resulterade i nyttor 
och kostnader av ungefär samma storleksordning, vilket gav nyttokostnadskvoter i 
ett intervall runt 1. Kalkyler för olika alternativ för sträckan Alvik–Gullmarsplan
visar däremot på olönsamhet. Också de allra senaste kalkylerna som gäller 
förlängningar i olika riktningar resulterar i kraftiga samhällsekonomiska
underskott.

Figur 6.1 Tvärbanan i Stockholm. 

Tabellen visar, som tidigare nämnts, att den byggda sträckningen av Tvärbanan
inte fullt ut är jämförbar med något av de objekt som kalkylerna bygger på. Flera
kalkyler är gjorda på någon av de sträckningar som ryms inom benämningen 
Hästskon. Då denna är avsevärt längre än den verkliga sträckningen är det svårt 
att bedöma det verkliga utfallet utifrån kalkyler för hästskon. Detta gäller de 
beräknade belastningar som redovisas i Snabbspårvägen – resandet och samhälls-
ekonomin (1996), Spårväg i morgondagens Stockholm (1988) samt i 
Snabbspårvägen – Stockholms nya tvärförbindelse (1997).
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För Alvik–Gullmarsplan finns fyra olika uppgifter om resande redovisade. Till 
skillnad mot den byggda sträckningen omfattas också anslutning till Älvsjö,
antingen genom en mer sydlig sträckning, eller med ett stickspår från Årsta. En 
försiktig ungefärlig jämförelse torde ändå gå att genomföra om man beaktar att 
Älvsjögrenen visade sig vara sämre samhällsekonomiskt än pendeltågsstationen i 
Årstaberg (Snabbspårvägen – resandet och samhällsekonomin, 1996). En kalkyl 
för den faktiska sträckningen, inklusive pendeltågsstationen vid Årstaberg som är
under uppbyggnad, skulle alltså ha gett bättre samhällsekonomiskt resultat, allt
annat lika. Reservation måste dock göras med avseende på att också smärre
förändringar av sträckningen kan innebära att tillgängligheten förändras avsevärt, 
vilket också påverkar efterfrågan på resor.

En genomgång av de beslutsunderlag, samhällsekonomiska kalkyler och 
prognoser som föregick projektet visar att man i de flesta fall redan på förhand 
räknade med ett knappt eller t.o.m. negativt samhällsekonomiska resultat. Därför 
skulle resandet behöva överträffa prognoserna för att projektet ska kunna 
betraktas som lönsamt. Även om jämförbarheten mellan beslutsunderlagens 
objekt och Tvärbanans faktiska sträckning är mycket dålig indikerar resultat från
trafikräkningar att Tvärbanan inte genererar nyttor som motsvarar förväntan.  Den 
ungefärliga jämförelse som görs visar att antalet resenärer underskrider det 
prognostiserade antalet men trots detta uppfattas Tvärbanan som en succé. En
orsak är förmodligen att Tvärbanan har en mycket högre andel nöjda resenärer än 
vad som gäller för kollektivtrafiken i övrigt. Enkätundersökningar visar att så gott 
som 100 procent av Tvärbanans resenärer är nöjda, vilket kan jämföras med strax 
över 50 procent för pendeltåg och runt 80 procent för Stockholmsområdets
kollektivtrafik generellt. Tvärbanan uppfattas som bättre än kollektivtrafik i 
allmänhet bl.a. med avseende på turtäthet, trygghet samt renhållning av vagnar 
och hållplatser. Det har också visat sig att inställningen till Tvärbanan har 
förändrats avsevärt i positiv riktning sedan den togs i drift. Innan snabbspårvägen
byggdes var en tredjedel positiva och en tredjedel negativa. Den resterande 
tredjedelen saknade bestämd uppfattning. Efter att Tvärbanan tagits i bruk har 
man kunnat konstatera att hela 75 procent av de tillfrågade har en positiv
inställning och att endast 4 procent är negativa (Widén, 2001). Ytterligare en 
indikation på Tvärbanans popularitet bland resenärer får man vid en jämförelse 
med tunnelbanan i motsvarande sträckning. Resande som färdas hela sträckan 
Alvik–Gullmarsplan kan som alternativ till Tvärbanan åka tunnelbana via T-
centralen. Tids- och kostnadsmässigt är de två alternativen identiska, men
turtätheten är något lägre för spårvagnen. Ljungberg (2002) visar i en enkätstudie 
att resenärer som färdas hela sträckningen Alvik–Gullmarsplan uteslutande väljer 
spårvagnen. Detta måste tolkas som att Tvärbanan i en jämförelse med
tunnelbanan framstår som ett attraktivare val. Allt detta ger endast en begränsad 
bild av projektets samhällsekonomiska lönsamhet, eftersom attityderna inte på
något sätt hänger samman med kostnaderna för Tvärbanan (Haraldsson, 2003). 

6.3.2 Kringen – projektet i Göteborg 
I Göteborg pågår sedan några år arbeten med att förbättra och utvidga det
befintliga spårvagnssystemet. De olika momenten ingår i ett projekt som 
betecknas ”Kringen” och som föreslogs i Spårvägsutredningen 1993 (Spårvägs-
utredningen, huvudrapport). Genom Kringenprojektet öppnas nya sträckningar, 
dels genom en tunnel mellan Korsvägen och Chalmers, dels längs Skånegatan. 
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Dessutom förbättras befintliga linjer genom anläggning av nya broar och
upprustning av bytespunkter. Vagnparken föryngras genom inköp av ett antal helt 
nya fordon.

Spårvägsutredningen hade från början det mer förutsättningslösa uppdraget att 
utreda framtiden för Göteborgs spårvägar. Utredningen initierades som en följd av 
Trafiknämndens ansträngda ekonomi och skulle genom en bred ansats utvärdera 
kollektivtrafiken i det centrala Göteborg. I utredningen arbetades med flera 
tänkbara alternativ, alltifrån total nedläggning av spårvägen till utbyggnad. 
Inledande skrivningar indikerar en pessimistisk syn på spårvägens framtid.
Exempelvis konstaterades att med hänsyn till de givna budgetramarna ”har 
sannolikt Göteborg inte råd att köra spårvagn där det är billigare att lösa 
transportbehovet med busstrafik” (Spårvägsutredningen, huvudrapport). Det 
förfaller dock ha funnits en misstanke om att spårvägstrafiken inte drevs på ett 
optimalt sätt och att man skulle kunna ge spårvägstrafiken ny livskraft 
(Spårvägsutredningen, bilaga 5).

Spårvägsutredningen visade att den samhällsekonomiska nyttan med att 
utvidga systemet till en spårvägsring var 41 Mkr/år, jämfört med det då befintliga
linjenätet som var referensalternativ. Huvuddelen av nyttan bestod av 
trafikantvinster (32 Mkr/år). Därutöver beräknades utbyggnaden av spårvägs-
systemet generera årliga miljövinster motsvarande 9 Mkr. De totala investerings-
kostnaderna beräknades till 548 Mkr. Utöver investeringskostnader redovisas
samhälleliga marginalkostnader för ytterligare fordonskilometer där spårvägen 
visar sig konkurrenskraftig med avseende på trängsel och miljö. Däremot
konstaterade utredarna att olyckskostnaden är spårvägens relativa svaghet jämfört 
med andra färdmedel. Till den samhällsekonomiska kalkylen används en räntesats
på 5 procent (Spårvägsutredningen, huvudrapport). Den räntesats som rekom-
menderas i samhällsekonomiska kalkyler idag är 4 procent (SIKA, Rapport 
1999:6), vilket troligtvis skulle ge ett något bättre samhällsekonomiskt netto 
eftersom en lägre ränta ger ett bättre utfall för långsiktiga investeringar.

Figur 6.2 Chalmerstunneln i Göteborg. Foto: VTI 
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Senare gjordes andra kalkyler med syfte att jämföra olika trafikeringsalternativ.
I dessa tas tillgången till infrastruktur för given. I dessa kalkyler ingår alltså inga 
investeringar utan endast drift- och trafikeringskostnader. Övriga principer för 
beräkningarna redovisas inte. Syftet med dessa kalkyler är att jämföra olika 
trafikeringsalternativ eftersom det har diskuterats att förändra linjenätet (Kringen
Etapp 1 – trafikering). Några ändringar av linjenätet utöver de som motiveras av 
nyanlagda spår är dock inte aktuella under den närmaste tiden. Resvaneunder-
sökningar visar att resor till och från olika förorter är tunga relationer, men de är
svåra att försörja genom en direkt anpassning av linjenätet. Vad som kan bli
aktuellt är däremot en spridning av ”Hisingslinjerna” 2 och 4 så att dessa inte 
trafikerar samma sträcka genom centrum, vilket de i viss utsträckning gör idag 
(Haraldsson, 2003).

6.4 Indirekta effekter
Indirekta effekter är problematiska att hantera på ett objektivt och transparent sätt
då de är svåra att mäta i kvantitativa termer och behäftade med osäkerhet 
(Haraldsson, 2003). Därför presenteras de vanligtvis i allmänna och oprecisa 
termer, ofta som ett komplement till en samhällsekonomisk kalkyl. I Nordling
(2001) sid. 47 konstateras t.ex. att begreppet ”markanvändningseffekter” används 
på ett oklart sätt. Eftersom faktisk eller prognostiserad markanvändning ingår som 
en förutsättning i kalkyler riskerar man här att använda samma effekt två gånger. 

Trots problemen är det ett faktum att kompletterande beslutsunderlag med
indirekta effekter redan används och att det är en medveten strategi. I ett flertal
utredningar poängteras att de samhällsekonomiska kalkylerna måste kompletteras 
med markanvändningseffekter av olika slag (se t.ex. Snabbspårväg i Stockholm,
1991). I en översyn av den samhällsekonomiska kalkylmetodiken konstateras 
vidare att icke-kvantifierbara värden bör ges ökad uppmärksamhet i 
planeringsprocessen (SIKA, Rapport 1999:6). Naturligtvis strävas det efter att i 
möjligaste mån kvantifiera indirekta effekter och integrera dem i en formell
samhällsekonomisk kalkyl. För att möjliggöra detta krävs dock en omfattande 
metodutveckling för kvantifiering och prissättning.

Att goda möjligheter till kommunikation med omgivningen bidrar till högre 
fastighetsvärden är ett relativt oomtvistat faktum som har formaliserats i den s.k. 
markvärdesmodellen (Hagget, 1983). Detta torde sammanfatta det som allmänt
benämns ”markanvändningseffekter”. Goda transportmöjligheter bidrar också till
att de geografiska marknadsområdena för olika ”varor” växer, vilket bidrar till att 
specialisering och arbetsdelning kan drivas längre, med sannolika produktivitets-
förbättringar som följd. Det kanske mest uppenbara exemplet är arbetsmarknaden,
där goda kommunikationer bidrar till en mer effektiv matchning av utbud och 
efterfrågan, kort sagt ett bättre utnyttjande av arbetskraftens kompetens. Dessa 
effekter anses vara försummade i traditionell samhällsekonomisk kalkyl 
(Hedström, 1999). Ovanstående antyder i någon mån att transportsystemet skulle 
styra den ekonomiska utvecklingen och således vara överordnat de verksamheter
som transporterna syftar till att sammanlänka. Det förklarar uppfattningen att 
infrastrukturinvesteringar kan utnyttjas för att blåsa nytt liv i bebyggelsemässigt
och ekonomiskt stagnerande områden och bli startskottet för en positiv utveckling 
av staden som ekonomisk och social miljö (Haraldsson, 2003).

96 VTI rapport 504 



Om tillgänglighet bestämmer priset på fastigheter, medför följaktligen
osäkerhet beträffande tillgänglighet, t.ex. genom att busslinjer flyttas, att mark-
och fastighetsvärdena blir mer osäkra. Eftersom storskaliga transporter såsom
kollektivtrafik kräver hög koncentration av resenärer krävs strukturer som bidrar 
just till en sådan koncentration. Den spårbundna trafikens långsiktiga och stabila 
utformning, gör att exempelvis fastighetsmarknadens aktörer kan betrakta den 
framtida stadsstrukturen som mindre osäker och välja lokalisering nära befintlig
infrastruktur. I utredningen om Göteborgs spårvägar konstateras att spårvägen ger 
staden en ”fast ryggrad” som gör det enklare att förverkliga planerad förtätning av 
staden. Detta har också uttryckts som en strävan att förbättra ”stadens begriplighet 
och läsbarhet”, en nytta som dagens kalkyler inte fångar (Spårvägsutredningen
huvudrapport, 1993 sid. 84). I Spår efter Dennis (1996) diskuteras möjligheten att 
utnyttja spårinvesteringar som ”strukturella instrument” genom att erbjuda en hög 
kapacitet redan innan efterfrågan finns. Långsiktigheten bidrar även till att
transportinfrastrukturens omgivningar kan kostas på en attraktiv utformning
(Svensson och Nilsson, 2004). En stabil struktur medför alltså att verksamheter
och bebyggelse koncentreras, vilket sannolikt är ekonomiskt gynnsamt. Den 
samlade efterfrågan bedöms bli större om butikerna samlokaliseras än om de
lokaliseras på skilda platser (Eppli & Benjamin, 1994). På motsvarande sätt har 
det visat sig att klustring av företag kan innebära att en dynamisk och kreativ 
miljö skapas. Ett exempel på vad spårvägssatsningar kan åstadkomma är franska
Strasbourg. Staden fick spårväg 1994 och sedan dess har detaljhandelns 
omsättning ökat. Lägenhetspriserna har höjts och omsättningen av hus har sänkts. 
Detta tyder på att områden i spårvägens närhet nu upplevs som mer attraktiva än 
tidigare. Dessutom har det vid spårvägens slutstationer etablerats stora varuhus 
(Hass-Klau & Crampton, 1998, sid. 88). Den fasta strukturen i spårburen trafik är 
också till direkt fördel för resenärerna. Inflexibiliteten är en fördel, eftersom
sträckning och hållplatsplacering kan ses som givet på tämligen lång sikt (Spårväg 
i morgondagens Stockholm, 1988, sid. 9). 

Mycket talar alltså för att traditionell samhällsekonomisk kalkyl missar
faktorer som uppfattas som väsentliga. Det är därför svårt att argumentera för att 
kalkylerna ensamt ska fälla hela avgörandet. Praxis förefaller också vara att inte
följa resultaten från samhällsekonomisk kalkyl slaviskt. Detta visar inte minst
projektet Tvärbanan (Haraldsson, 2003). Beslutsfattarna måste rimligen ha
uppfattat de samhällsekonomiska kalkylerna som bristfälliga eller endast av 
partiellt intresse eftersom Tvärbanan byggdes trots tydliga indikationer på 
samhällsekonomisk olönsamhet. Att så är fallet också generellt har visats av 
Ljungberg (2003). Av en enkätundersökning riktad till lokala och regionala 
trafikhuvudmän framgår att cost benefit analysis (CBA) sällan används och att 
ansvariga dessutom anser att det finns instrument som är överlägsna CBA i deras 
tillämpningar.

6.5 Samhällsekonomisk lönsamhet i urbana kollektiv-
trafikprojekt

Kringen, tillbyggnaden av Göteborgs spårvägar, har som vi sett ovan beräknats bli 
samhällsekonomiskt lönsam. Med en traditionell definition av samhällsekonomisk
lönsamhet verkar satsningar på spårvägssystem annars vara notoriskt svåra att 
räkna hem. Alldeles oavsett om objekten bedöms som välmotiverade och bra visar 
CBA att de inte går att försvara samhällsekonomiskt. De ursprungliga kalkylerna 
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för Tvärbanan visade ju i de flesta fall på olönsamhet (Haraldsson, 2003). Ett
nyare exempel är den planerade förlängningen av Tvärbanan från Alvik mot
Kista. Denna kommer enligt beräkningar att generera en nytta som endast 
motsvarar 35–40 procent av årskostnaden. Detta trots ett stort beräknat antal 
resenärer (145 000 påstigande per dag i alternativet till Danderyds sjukhus) och 
betydande restidsvinster (Tegnér, 2002). Internationella exempel visar samma sak: 
I Braunschweig, Tyskland, gjordes under den första planeringsfasen omfattade 
generella ”feasibility studies”. Då dessa visade ”lovande” resultat gick man vidare 
med en samhällsekonomisk kalkyl. Denna visade dock att det planerade nätverket 
måste reduceras för att få lönsamhet. Exemplen visar att resultatet från en
samhällsekonomisk kalkyl inte alltid överensstämmer med indikationer från andra 
typer av beslutsunderlag. 

Ljungberg (2001) konstaterar att metodiken för samhällsekonomisk
utvärdering av infrastrukturinvesteringar ursprungligen utformades för projekt
utanför tätorterna. Denna metodik har sedan kommit att utnyttjas även för projekt
i städer och andra tätorter, men förmår inte fånga upp alla relevanta faktorer.

Ett förslag till modifiering av kalkylmetodiken har presenterats av Transek. De 
föreslår att tidsvärden löpande bör justeras upp med motsvarande 50 procent av 
realinkomsten. Tillsammans med högre värdering av skador/dödsfall, miljö-
effekter och beaktande av att kollektivtrafikresorna delvis består av långväga resor 
(som har ett högre tidsvärde) så kommer Transek fram till att den föreslagna
förlängningen av Tvärbanan, Alvik–Helenelund inte har en nyttokostnadskvot på 
0,45 utan 1,1 (Tegnér, 2002). Vad som föreslås är alltså att nyttor som redan ingår 
i kalkylen omvärderas.

Oavsett vilken vikt samhällsekonomiska analyser tillmäts bör de utföras enligt 
gällande riktlinjer, inte minst för att säkerställa jämförbarhet mellan olika objekt. I 
en rapport från riksdagens revisorer konstateras att ”det faktum att en investerings 
samtliga effekter inte kan beaktas i en kalkyl påverkar inte kravet på att kalkylerna
måste vara av hög kvalitet” (Riksdagens revisorer rapport 2000/01:5.). 
Riksdagens revisorer är kritiska till redovisning av kalkylförutsättningar och 
beräkningar i allmänhet är otydliga och att de prognoser som kalkylerna baseras 
på är optimistiska i överkant. Revisorerna anser inte att den samhällsekonomiska
kalkylen ensam ska utgöra beslutsunderlag, men förespråkar att samtliga effekter
av en investering, såväl kvantifierbara som icke-kvantifierbara ska redovisas 
samlat.
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7 Sammanfattande diskussion
7.1 Den moderna spårvägen och kollektivtrafikens 

renässans
Intresset för spårvägstrafik har ökat under senare delen av 1900-talet vilket 
medfört en omfattande utveckling av såväl nya spårvägssystem som fortsatt 
utbyggnad av befintliga system. Under 1990-talet och under de första åren av 
2000-talet har en mängd nya spårvägssystem öppnats för trafik i Europa och i 
andra delar av världen. I USA har den spårburna kollektivtrafikens roll för 
persontransporterna ökat och är en viktig faktor bakom den ökande 
kollektivtrafikandel som kunde registreras för den andra halvan av 1990-talet 
(Pucher, 2002). I dagsläget finns omfattande planer på nya investeringar i 
spårvägar. Ny teknik i form av flersystemsfordon med flera alternativa kraftkällor
för driften har breddat användningen av spårväg och möjliggjort systemlösningar i 
områden utanför spårvägens traditionella kärnmarknader.

Spårvägssystem kan användas som innerstadscirkulatorer och svara för 
persontransporterna i stadskärnor och angränsande områden. Spårvägen kan 
integreras med gång- och cykeltrafik och dras fram i gågator och andra 
innerstadsområden, där biltrafiken inte är tillåten eller är starkt begränsad. 
Gatuutrymmet utnyttjas mest effektivt med spårvagn, följt av buss, cykel och bil. 
Skillnaden i krav på gatuutrymme mellan transport i bil respektive spårvagn är
nästan tjugofaldig. För buss gäller i det närmaste dubbelt så höga krav på 
markutnyttjande som för spårvagn. Spårvägen har i många städer blivit något av
en symbol för en modern och attraktiv innerstad. 

Spårvägens andra funktion är att svara för radiella transporter in till
stadskärnan. Ju längre linjer och större upptagningsområde, desto kapacitets-
starkare är systemen, från ”trams” och ”street-cars” över ”light-rail” och ”metro”
till ”heavy-rail” i form av förorts- och pendeltåg. Gränser och definitioner mellan
olika typer av spårburna transportsystem är flytande. Utvecklingen av moderna
”DUO-system” innebär att transporter i stadskärnor kan kombineras med
transporter i lokala och regionala korridorer.

7.2 Lokala och regionala spårvägssystem
Även om det finns enstaka undantag har flertalet gjorda satsningar varit 
framgångsrika. En viktig framgångsfaktor är helhetsperspektivet, dvs. spårväg är 
inte längre enbart en lösning av transportförsörjningen mellan vissa målpunkter
utan används som en strategisk plattform för en mer omfattande uppgradering av 
urbana transportsystem i integration med stadens utformning i övrigt. Spårväg har 
blivit ett medel för att skapa attraktivare städer, vilket har stor lokal- och
regionalekonomisk betydelse. Investeringar i spårvägssystem skapar säkerhet och
långsiktighet i planeringsförutsättningar för både offentlig och privat sektor och
kan därför ligga till stabil grund för andra investeringar och beslut, t.ex.
lokalisering av företag och bostäder och val av arbete och fritidsaktiviteter.

Att investera i och driva ett spårvägssystem är en så pass krävande uppgift att 
det krävs en omfattande mobilisering av både trafik- och stadsplaneringen för att 
utfallet ska bli bra. Nya krav ställs på tvärsektoriella kopplingar, rätt organisering, 
nya åtgärder och tillvaratagna synergieffekter av åtgärdskombinationer. Nya 
finansieringsformer är en annan viktig ingrediens där utformningen av hur statlig
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finansiering av åtgärder på regional och lokal nivå genomförs är mycket
betydelsefull.

Detta kan beskrivas som att det som tidigare många gånger enbart har varit en
”läpparnas bekännelse” i transportpolitiken för att öka resandet med
kollektivtrafik måste omsättas i konkret handling. Vi kan konstatera att de nya 
satsningarna på spårväg i Europa har inträffat samtidigt som den lokala och
regionala trafik- och stadsplaneringen har utvecklats i både omfattning och 
ambitionsgrad. Detta kan ses som ett resultat av att den nationella målstyrningen
inom transport- och miljöpolitiken har börjat ge direkta avtryck på lokal och 
regional nivå. Det kanske tydligaste exemplet på detta är den franska 
luftkvalitetslagstiftningen och PDU-planeringen. Ett annat exempel på samma
utvecklingstendens är trängselavgifterna i London, väl integrerade i den 
omfattande London Transport Strategy.

Det konstlade konkurrensförhållandet mellan spårburen och annan 
kollektivtrafik, som kanske bäst kan beskrivas som ett resultat av historiska
erfarenheter och en mindre bra organisering av kollektivtrafiksektorn, börjar nu ge 
vika för en mer ändamålsenlig helhetssyn på hur transportsystemen bör utformas.
Det är inte en fråga om antingen spårväg eller buss utan att välja en kombination
av olika färdmedel som förmår att producera ett så bra utfall som möjligt.
Därigenom utnyttjas respektive transportslags egenskaper för att i samverkan 
skapa en attraktiv och effektiv transportlösning.

Man kan dock konstatera att inget system baserat på spårväg och/eller buss har 
varit framgångsrika enbart på grund av sina egna meriter. Att kollektivtrafiken i 
sig måste kunna uppfylla högt ställda krav på den ”systeminterna” effektiviteten 
och att verksamheten tillförs tillräckligt med resurser, kan ses som en självklar
förutsättning. Faktorer som linjedragning, integration, frekvens, komfort, trygghet 
och hastighet måste fungera. Detta innebär i sin tur att det måste finnas en 
organisatorisk och institutionell struktur som förmår att producera ett sådant 
utfall. Men vad genomgången av kunskapsläget framförallt visar är att dessa 
systeminterna kvaliteter också måste backas upp av ”systemexterna”
förutsättningar. Hit hör den fysiska planeringen av hur marken ska bebyggas och 
användas på kort och lång sikt, den generella trafikplaneringen av hur 
transportsystemet ska utformas i fysisk och organisatorisk bemärkelse och ett stort 
antal direkta åtgärder som påverkar hur persontransporterna utförs med andra 
färdmedel. Det har med all önskvärd tydlighet visat sig att det är nödvändigt att 
förstärka kollektivtrafikens konkurrenskraft, i första hand gentemot bilen, för att 
få en framgångsrik totallösning. Det är opinionsmässigt och politiskt enklare att 
genomföra en sådan omorientering om spårväg i städer är en del av de 
framtidsinriktade satsningarna.

Under senare år har nya mellanformer mellan buss och spårvagn utvecklats. 
Dessa nya system har olika principer för spårstyrning och är sinsemellan ej 
kompatibla. De kan därmed karaktäriseras som ”slutna” system vilket innebär att 
nya fordon för ett system endast kan levereras från den ursprungliga tillverkaren. I 
motsats till dessa representerar konventionella spårvagnar och bussar öppna 
system där flera tillverkare erbjuder kompatibla produkter. Det är möjligt att
teknikutvecklingen kommer att medföra att dessa mellanformer kan bli mer
framgångsrika och bättre fungerande än vad som kan sägas vara fallet i dagsläget. 
Det finns dock ännu så länge inga starka skäl för att inte anta att nya satsningar på 
kollektivtrafik i städer i den överblickbara framtiden kommer att baseras på
konventionella bussar och spårvägar, vilket givetvis inte utesluter att olika 
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alternativa drivmedel och kraftkällor kommer att få större betydelse. Det finns en
tydlig tendens att utrymmet för att föra fram orealistiska och utopiska 
transportlösningar inom kollektivtrafikområdet minskar, vilket är mycket positivt.
Kunskapsläget visar att det inte finns några ”genvägar” om målsättningen är att 
öka andelen resande med kollektivtrafik i städer och regioner. 

DUO-spårväg är en vidareutveckling av den konventionella spårvägen och är 
en trafikform som ökar i betydelse i flera Europeiska länder. DUO-spårvägens 
styrka är att effektivt kunna utnyttja befintliga regionala järnvägslinjer, alternativt
återuppta passagerartrafik på nedlagda banor. Därmed minimeras färdmedelsbyten 
genom att fler kan resa från start till mål utan omstigning. Särskilt gäller detta i 
regioner kring städer med intensiv biltrafik och med tillgång till mer eller mindre
väl utnyttjade järnvägslinjer. Ur investeringssynpunkt innebär detta att befintlig
infrastruktur kan användas vilket har stor betydelse för kostnadsbilden, se vidare i 
avsnittet om fortsatt forskning 

7.3 Spårvägen och samhällsekonomin 
Jämfört med vanliga bussystem har spårvägssystem betydligt högre investerings-
kostnader på grund av behovet av egen infrastruktur och konventionen att inte 
belasta busstrafiken för delar av investeringskostnaden för väginfrastrukturen. 
Enligt de kalkylmodeller av cost-benefit typ som i dag används för investeringar i 
transportsystem kan det vara svårt att ”räkna hem” spårvägssystem. Trots detta 
har det skett en omfattande utbyggnad av spårvägssystem i flera länder vilket 
indikerar att det faktiska beslutsunderlaget är bredare, och att det finns andra 
faktorer som påverkar besluten och som det kan vara svårt att sätta ett pris på. Det 
krävs en omfattande metodutveckling för att kunna fånga de samhällsekonomiska
effekter som genereras av investeringar i spårväg och som idag inte fångas upp av 
de konventionella kalkylerna. Det förefaller svårt att utveckla cost-benefit 
kalkyler som tar hänsyn till fler kostnads- och intäktskomponenter, särskilt för
åtgärder som påverkar de urbana transportsystemen och miljöerna. Det är möjligt
att en mer framkomlig väg är att utveckla utvärderingssystem som tar
utgångspunkt i transportpolitiska målsättningar, kompletterade med systematiska
kvantifieringar och värderingar av olika externaliteter.

Spårvägar kan därför i många sammanhang uppfattas som generellt dyra och 
trafiken oflexibel. Linjenätet kan av förklariga skäl inte byggas ut eller förändras 
lika lätt som ett linjenät för busstrafik. Ofta krävs anslutande busstrafik, vilket
kräver färdmedelsbyte, som av trafikanterna kan uppfattas negativt och som kan 
vara svårt att planera och strukturera effektivt. Spårvägens linjestruktur är däremot
tydlig och stabil. För att rätt kunna använda både bussar och spårväg i ett 
gemensamt och integrerat kollektivtrafiksystem krävs en omfattande och
övergripande planering av linjenät och tidtabeller. Detta ställer krav på den 
institutionella inramningen i form av regelverk och organisationsformer. Dessa 
krav, som också berörs ovan, faller ofta bort i den mer populärt hållna debatten 
om varför kollektivtrafiken tappar marknadsandelar.

Busstrafiken är flexibel och kräver låga investeringar i infrastruktur och 
fordon. Busstrafik är enkel att bedriva. Den kan genomföras utan samma krav på 
institutionell och organisatorisk överbyggnad som förutsätts för att framgångsrikt
kunna driva ett integrerat trafiksystem med flera olika kollektiva färdmedel. I det 
avreglerade Storbritannien är det vanligt förekommande att enskilda busslinjer
bedrivs som separata projekt. Dessa egenskaper hos busstrafiken tolkas många
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gånger som ett tecken på att busstrafiken är mer kostnadseffektiv. Som stor fördel 
brukar därför anges att linjesträckningar lätt kan förändras, provisoriskt eller 
permanent. Som nackdel brukar anges att linjenätet riskerar att bli utspritt och
svåröverskådligt, nätet får en otydlig struktur. Med ett utspritt nät blir trafiken på 
de enskilda linjerna i praktiken inte särskilt tät. Skall trafiken förtätas finns risk att
kostnaderna ökar rejält, eftersom varje tillkommande buss kräver en förare. 

I många länder föreskrivs i lag systematisk ekonomisk analys och jämförelse 
av olika trafikslag inför nyanläggande av trafiksystem. Erfarenheter av dessa
beräkningar visar att kalkyler framräknade enligt konventionella metoder inte är 
den enda – inte ens den dominerande – utslagsgivande faktorn för vilken 
sammansättning av fordon som väljs för den kollektiva trafiken. Snarare bestäms
valet av att spårvagnar och bussar har skilda egenskaper beträffande service-
kvalitet, resandegenerering (spårvägsfaktorn) med konsekvenser för färdmedels-
fördelningen totalt samt, kanske framförallt, skilda möjligheter och varierande
potential att gynna stadens utveckling och den lokala och regionala ekonomin. En 
viktig ekonomisk fördel för spårvägstrafik är 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. 

7.3.1 Kapacitet 
Kollektivtrafikutvecklingen i de europeiska städer som under 1950- och 1960-
talen valde att modernisera bestående spårvägssystem skiljer sig från utvecklingen
av de städer som istället ersatte spårvägstrafik med bussar. I den första kategorin
kan oftast ökande resandel för kollektivtrafiken under de avslutande decennierna 
på 1990-talet noteras, i motsats till städer som baserar trafiken på bussar. 
Trafikantökningar redovisas också för nya busstrafiklösningar, under förutsättning 
att de arrangeras som prioriterad stombusstrafik eller som trafik på egna 
bussbanor. 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. Busstrafik är att föredra om anläggningskostnaderna
måsta hållas låga. Om strävan är att utveckla cityområden med gågator och öka 
kollektivtrafikanvändningen är spårväg ett bättre alternativ.

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

7.3.2 Kollektivtrafikens egenskaper varierar
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 och påverkar därför utfallet och möjligheter till jämförelse. En 
central fråga tycks vara hur väl kollektivtrafikstråk har kunnat separeras från övrig 
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trafik för att underlätta framkomligheten. Det generella resultatet från analysen är 
det ”icke-generaliserbara”, dvs. framgångsrika kollektivtrafiksystem utnyttjar de
förutsättningar som ges av den unika staden eller regionen. 

Kollektivtrafiksystem baserade på spårväg jämfört med system baserade på 
bussar har skilda systemegenskaper. 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. Spårvägar är omfattande trafiksystem med bl.a. spår, 
kontaktledningar, strömmatningsystem, signalsystem, uppställningsområde med
verkstad, trafikledningscentral, trafikantinformationssystem, ofta signalprioritet i 
trafiksignalanläggningar, samt fordon. Spårvägssystemet utgör en stor investering 
med lång avskrivningstid vilket ger hög sannolikhet att den förblir i funktion 
under överskådlig tid. Som beskrivs ovan är samhällets engagemang beträffande 
kollektivtrafikförsörjningen högt när en spårväg anläggs. Det innebär att bostäder, 
arbetsplatser och handelsområden på sikt etableras kring spårvägen och därmed
ökar trafikantunderlaget och positiva cirklar uppstår. Kollektivtrafiken blir både 
billigare och effektivare ju större resandevolymerna är. 

Busstrafik har normalt en svagare systemkaraktär. Den enklaste formen av 
linjetrafik med bussar kräver endast ett minimum av speciell infrastruktur. Att 
upprätta en busslinje kräver en lägre grad av samhällsengagemang i kollektiv-
trafikförsörjningen jämfört med anläggande av spårväg. Med ökat inslag av
busskörfält, bussvägar, väl utrustade hållplatser med trafikantinformationssystem,
signalprioritet m.m. ökar emellertid busstrafikens systemkaraktär. Till bilden hör 
också att när busstrafik arrangeras på ett sätt som liknar spårvägstrafik ökar 
kostnaderna. En ökad systemkaraktär kan bara erhållas om ytterligare
understödjande investeringar och andra åtgärder genomförs som naturligtvis inte 
kan göras utan kostnader. På senare tid har flera busstrafiklösningar med starkare 
systemkaraktär tagits i drift, både i Sverige och utomlands.

Sammanfattningsvis finns 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 är därför kompletterande istället för
konkurrerande. Valet av vilka färdmedel och fordon som ska användas är 
underordnat valet att öka andelen resande med den kollektiva trafiken. 
Framkomlighet och prioritet för kollektivtrafiken är central. Oavsett vilket fordon
som ska framföras måste infrastrukturen i staden vara utformad på ett sådant sätt 
att kollektivtrafikens konkurrensförmåga kan förbättras. Ett viktigt krav för 
samverkan mellan trafikslag är att anordna effektiva 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.

7.4 Spårvägen, kollektivtrafiken och framtiden 
Forskningen inom spårvägstemat som slutrapporteras i föreliggande rapport har 
sammanställt och förbättrat kunskapsnivån inom en rad olika delområden som 
belyser den moderna spårvägens egenskaper, funktioner och potential för urbana 
och regionala persontransporter. Forskningstemat har fungerat som en 
sammanhållande plattform för denna kunskapsgenerering. På motsvarande sätt 
kommer den faktiska förekomsten av spårvägar i svenska städer och regioner i 
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framtiden att bestämmas av om någon mer sammanhållen och framskjuten strategi 
och struktur för den framtida kollektivtrafikens roll i Sverige kan åstadkommas.
Görs en bokstavstrogen tolkning av de transport- och miljöpolitiska målen och de
skrivningar som återfinns i officiella dokument förefaller det som ofrånkomligt att 
den kollektiva trafikens marknadsposition måste förbättras, i synnerhet för de 
lokala och regionala transporterna. 

Det är av stor betydelse att forskningen om kollektivtrafiken fortsätter att 
fokusera på de områden som den traditionellt har varit verksam inom. I de
delrapporter som har tagits fram inom temat identifieras kunskapsbehovet inom 
olika avgränsade sakområden. Men det är också viktigt att dessa perspektiv 
kompletteras med mer forskning och kunskapsgenerering om hur kollektiva 
trafiksystem ska implementeras, organiseras och drivas. Den avslutande 
diskussionen i rapporten och diskussionen av inriktningen på den framtida
forskningen kommer att i huvudsak ägnas åt dessa, sistnämnda, frågeställningar.

I rapporten visas hur framgångsrik kollektivtrafik är beroende av en
färdmedelsövergripande och täckande trafikplanering. Denna planering bör vara 
baserad på en tydlig målbild om hur stadens eller regionens transportsystem ska
vara utformat och fungera. En sådan trafikplanering, där kollektivtrafiken får en 
tydlig position, ska också vara sammankopplad med en mer långsiktig stads- och 
markanvändningsplanering som väger in transportförsörjningen i beslutsunder-
laget för hur städer och tätorter ska byggas och utformas. Det kan konstateras att
utformningen av den institutionella ram som omger trafiksystemen, och som kan 
vara mer eller mindre ändamålsenligt utformad i förhållande till de uppsatta 
målen, är delvis försummad i både forskning och debatt.

I rapporten visas hur kollektivtrafiken, och trafiksystemet i övrigt, kan 
användas som ett medel för att i kombination med andra medel skapa attraktivare 
städer för både boende och verksamheter. Det är inom detta område som
huvuddelen av orsakerna till spårvägens renässans kan återfinnas. Investeringar i 
spårvägssystem är så omfattande att de har en tendens att pressa fram åtgärder och 
förändringar inom angränsande områden för att i möjligaste mån dra nytta av 
spårvägens tillkomst. Samtidigt som dessa kringeffekter kan ses som en 
förutsättning för att spårvägssystemen ska bli effektiva. 

Dessa slutsatser gäller för spårvägssystemen men gäller också för den 
kollektiva trafiken generellt. Om kollektivtrafikens marknadsposition ska
förbättras måste ett antal förändringar äga rum inom politikens och planeringens
domäner. I rapporten identifieras ett antal komponenter som måste finnas med i 
paketet för att kollektivtrafikens betydelse för transporter i städer och regioner ska 
kunna ökas. Av detta faller också ut ett antal forskningsbehov där kunskaperna 
om dessa olika komponenter behöver förstärkas, se vidare i nästa avsnitt.
Kollektivtrafikens framtid bestäms i hög grad om den blir en viktig faktor i den 
framtida trafik- och stadsplanering som kommer att utgå från en mer integrerad
helhetssyn. För att detta ska bli fallet måste också formerna utvecklas för hur 
investeringar och andra åtgärder i lokala och regionala transportsystem 
finansieras. De internationella erfarenheterna visar att finansieringen måste
kopplas till den mer täckande och långsiktiga trafikplanering som diskuteras ovan. 

Avslutningsvis bör det framhållas att en rätt utformad kollektivtrafik är en
viktig tillväxtkraft i lokala och regionala ekonomier och innovationssystem. Ett 
väl utvecklat nät för kollektivtrafik kan fungera som en grundläggande struktur 
och ett sammanhållande kitt i lokala och regionala ekonomier och bli ett viktigt 
redskap för att öka specialisering, differentiering och integrering. För att detta ska 

104 VTI rapport 504 



bli möjligt måste kollektivtrafiken i ökad omfattning bli det mest offensiva och
attraktiva alternativet i transportsystemet.
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8 Fortsatt arbete
I de olika delrapporterna identifieras en rad forskningsfrågor som bör vara 
vägledande för hur forskningen kan bedrivas inom respektive område för att 
kunskapsnivån ska kunna förbättras. I avsnittet som följer nedan tar vi upp 
utformningen av den forskning som kan behöva genomföras om syftet är att öka 
spårvägens konkurrenskraft som del av en mer allmän strategi för att öka resandet 
med kollektivtrafik i tätorter, städer och regioner. Detta görs med syfte att knyta 
an till diskussionen i föregående kapitel. 

8.1 Lokala och regionala transportstrategier
Ett område rör vilka planeringsinstitut som ska utgöra grunden för en sådan 
strategi. Översiktsplanen är det enda lagstadgade sektorsövergripande instrument
för fysisk planering som finns i Sverige och är därför i juridisk mening väl lämpad
för en samlad analys och avvägning av olika samhällsmål. Aktualitetskravet i PBL 
från den första januari 1996 innebär att översiktsplanen ska prövas minst en gång 
varje mandatperiod för en politisk bedömning. Konsekvensbeskrivningar av 
översiktsplanens förslag grundas på kraven om öppenhet och tydlighet i 
planeringsprocessen och ökad miljöhänsyn. Före beslutet av kommunfullmäktige
ska länsstyrelsen redovisa sin syn på hur de statliga intressena beaktas i planen.

”Trafik och miljö utgör en väsentlig del av de allmänna intressen som enligt
PBL kap. 2 ska beaktas vid planläggning. De innebär att översiktsplanen utöver 
grunddragen i markanvändningen också översiktligt bör redovisa dess innebörd 
och konsekvenser innefattade bl.a. ett ändamålsenligt trafiksystem och trafikens 
effekter på miljö och trafiksäkerhet.” (Boverket och Vägverket, 1999, sid.11.) 

Av olika skäl finns det emellertid många exempel på att översiktsplanen inte
har kommit att fungera enligt de ursprungliga intentionerna. Det finns kommuner 
där översiktplaneringen fungerar bra och verkligen har den funktion som beskrivs 
av de sektorsansvariga myndigheterna i citatet ovan. Men det finns många
översiktsplaner som har blivit för ”översiktliga” och endast i undantagsfall 
behandlar avvägningarna inom området trafik, miljö och bebyggelse. Huvuddelen
av den lokala planeringen sker i form av utförliga detaljplaner som område för
område styr markanvändningen och som därför inte behöver ta sig an de 
strategiska avvägningar som skulle behöva göras på kommun- och/eller 
stadsövergripande nivå.

Om inte detaljplaneringen förankras i en tillräckligt fast och tydlig
översiktsplanering kan resultatet blir den s.k. frimärksplaneringen. Avståndet 
mellan översiktsplaner och detaljplaner blir då för stort. Därför kan 
översiktsplaner som i allmänna ordalag fastställer ett ökat miljöansvar och en
strävan att reducera biltrafiken, samexistera med detaljplaner som tillåter starkt
trafikgenererande lokaliseringar av olika verksamheter. Dessutom tar många
kommuner fram ett antal sektorsinriktade planer som kan leva ett eget liv vid 
sidan av de planeringsinstitut som fastslås av PBL.

Det kan röra sig om olika ”policies” för handelns utveckling, inriktningen för 
trafikplaneringen i kommunikationsprogram och allmänna målsättningar för den 
lokala miljöpolitiken i miljöprogram. Planer och program kan vara inbördes 
inkonsistenta och ha svaga konsekvenser för den faktiska politiken och den 
planering som på kort sikt påverkas av andra förutsättningar. Av detta följer att 
det finns ett behov av en lokal transportstrategi eller transportplan integrerad med
översiktsplanen, kanske på den nivå där de fördjupade översiktsplanerna finns 
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idag. Kommunernas växande ambition att arbeta med just fördjupade 
översiktsplaner och översiktliga program visar behovet av en ”mellannivå” i 
planeringsinstituten.

En lokal transportstrategi kan vara en institutionell innovation som förbättrar
möjligheterna att förändra transportsystemen i den riktning som förutsätts av 
transport- och miljöpolitiska mål. En sådan förändring ställer också krav på en 
förändrad organisation som kan ta fram och implementera en sådan strategi. Det 
berör flera kommunala och regionala förvaltningar och politiska instanser som
måste involveras i planeringen. De internationella exemplen som diskuteras ovan 
visar att det finns möjligheter att stimulera framväxten av en sådan organisation 
genom någon form av externt tryck från den nationella nivån genom lagstiftning, 
andra regelverk och former för resurstilldelning och finansiering.

8.2 Förankring och efterfrågeanalys
En sammanhängande strategi för hur lokala och regionala transportsystem ska
utvecklas förutsätter att det finns en tydlig målbild eller vision. I de franska PDU-
planerna som diskuteras i rapporten utgörs denna målbild ytterst av en viss 
fördelning mellan olika färdmedel inom det område som planeringen avser. Detta 
förutsätter i sin tur att också andra intressenter involveras som allmänhet, företag 
och organisationer. Vi kan konstatera att den lokala förankringen är avgörande för 
omfattning, konsekvenser och verkningsgrad av åtgärder som genomförs för att 
påverka trafiken i städer i den riktning som anges av politiska målsättningar.
Åtgärderna måste svara upp mot en tydlig efterfrågan och utformas på ett sådant 
sätt att de medför en klar förbättring för majoriteten av stadens invånare. För att 
detta ska vara möjligt måste det finnas kunskap om hur invånarnas efterfrågan på
olika utformningar av stadstrafiken ser ut. Det är inte tillräckligt med traditionella
samråd, planutställningar och debatter på insändarsidor. Risken är stor att dessa 
traditionella påverkanskanaler kan utnyttjas av särintressen som inte är länkade till 
majoritetens uppfattning. Det finns också forskningsresultat som visar att det finns 
en systematisk skillnad mellan hur förtroendevalda politiker tror att invånarnas
efterfrågan ser ut och vad som egentligen efterfrågas av befolkningsmajoriteten.

Det finns därför behov av undersökningar som med kontrollerad statistisk 
representativitet kan beskriva hur invånarna vill att stadens transportsystem ska 
vara utformat på strategisk nivå. Sådana metoder har utvecklats och också testats i 
genomförda undersökningar. Men det är än så länge ovanligt att svenska 
kommuner tar reda på hur invånarna vill att trafiken ska vara utformad genom att 
utföra enkätundersökningar eller anordna lokala folkomröstningar.

8.3 Utvärderingar 
Forskningen bör också kunna bidra med fler och bredare utvärderingar av de 
åtgärder som redan genomförs i svenska städer och tätorter och med
kunskap/information om ytterligare åtgärder som kan bli aktuella att 
implementera inom ramen för lokala transportstrategier och satsningar på 
kollektivtrafik. I dag saknas kunskap om konsekvenser av olika åtgärdspaket, inte 
minst om den samhällsekonomiska effektiviteten. Vilka åtgärder ska användas 
och hur ska de kombineras? Det är centralt att utgå från ett helhetsperspektiv i 
utvärderingen. Det finns exempel i Europa på utvärderingar av lokala 
transportstrategier i ett helhetsperspektiv. Ett sådant perspektiv baseras på två 
utgångspunkter, dels att utvärderingen görs med beaktande av alla transport-
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politiska målsättningar och relevanta miljöpolitiska målsättningar, dels att 
utvärderingen görs inom samma geografiska område som gäller för transport-
strategin.

För att sådana åtgärder ska vara möjliga att utvärdera ur ett helhetsperspektiv
med rimliga resursinsatser, förutsätts att bredden prioriteras på bekostnad av 
precision och detaljrikedom inom de olika delområdena. På samma sätt som den 
integrerade planeringen baseras på att man kan sätta samman projektgrupper med
olika kompetenser bör motsvarande kunna genomföras vid utvärderingar. 
Utvärderingarna kan inte bara baseras på nya mätningar och nygenererad data, 
utan måste också bestå av sammanställningar av befintlig kunskap som matchar
utformningen av de åtgärdsprogram som ska utvärderas. I detta arbete ska 
möjligheterna att använda befintliga planeringsverktyg prövas. Men det är 
sammanställningen och helhetsperspektivet som är det mest betydelsefulla. 
Utvärderingarnas främsta bidrag kommer att vara input till hur lokala transport-
strategier kan/bör utformas och kräver därför en enhetlig presentationsform för
resultatsammanställningen. Hur former och innehåll för denna typ av bredare 
utvärderingar ska se ut förutsätter ytterligare forskning och utvecklingsarbete. 

8.4 Analys av transportstrategier
Det finns skäl att fortsätta att följa och sammanställa det internationella
kunskapsläget inom de delområden som har relevans för spårvägens och 
kollektivtrafikens konkurrenskraft i lokala och regionala transportsystem. Men det
finns också starka skäl att börja sammanställa kunskap och information om lokala 
transportstrategier i sig. Detta kan göras genom att gå igenom lokala 
åtgärdsprogram för konkreta städer. Ofta hävdas att detta inte är en motiverad 
forskningsuppgift med hänvisning till att det redan finns dokumentation om detta i 
rapporter från ett antal EU-projekt om ”good practice” och annat material.

Vi vill emellertid hävda att det i stort sett saknas systematiska samman-
ställningar av internationella erfarenheter och exempel, och som även jämför
dessa med svenska förhållanden, förutsättningar och problem. Det är ingen
skillnad i detta avseende mellan området ”stad och trafik” och andra
innovationsområden: för att kunna använda och dra nytta av ny information och 
kunskap, måste resurser sättas in för att tolka, överföra, sammanställa och anpassa 
innovationerna till de sammanhang som är relevanta. Detta är en viktig 
forsknings- och utvecklingsuppgift som bör kunna vara till nytta för utvecklingen 
av en integrerad lokal stads- och trafikplanering i Sverige. En viktig uppgift är att 
fastställa vilken institutionell utformning som krävs för att en planeringsmodell i 
form av en lokal transportstrategi ska vara möjlig att använda i det svenska 
sammanhanget.

8.5 Beslutsprocesser 
Inom forskningstemat har inte de beslutsprocesser som formar utfallet av lokal 
och regional trafikplanering och trafikpolitik studerats särskilt ingående. Det finns
några studier som belyser dessa frågeställningar ur ett historiskt perspektiv (se
t.ex. Ekman, 2003 och Svensson, 1998) Andra studier har genomförts som har 
fokuserat på de stora investeringsbesluten och den långsiktiga inriktnings-
planeringen. Men det finns ett stort behov av kunskap om vilka faktorer det 
egentligen är som bestämmer det faktiska utfallet av planeringen och politiken på 
lokal och regional nivå. 
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Det skulle behövas mer djupgående studier av hur kommuner, trafikhuvudmän
etc., tar de beslut som sammantaget blir avgörande för de lokala och regionala 
transportsystemens funktionssätt. Det finns en tendens att hänföra fel och brister 
till ytliga förklaringsfaktorer som bristande resurser, felaktig organisering, behov 
av nya planeringsverktyg m.m., utan att analysera de djupare och bakomliggande
faktorer som styr den lokala och regionala planeringen och politiken och formar
transportsystemens utformning och funktionssätt. Ett sådant angreppssätt
förutsätter att forskningen baseras på ett tydligt aktörsperspektiv och förmår att 
tränga under den yta som bildas av officiella dokument, beslutsunderlag och 
retoriska utspel i politiska församlingar och media.

8.6 Kostnadsutveckling och branschstudier 
Höga investeringskostnader för spårvägssystem kan verka avskräckande när val 
mellan spår- och vägbaserade kollektivtrafiksystem görs. Det vore av intresse att 
granska hur pass stor betydelse sådana avvägningar egentligen har när val görs. 
Väger andra skäl tyngre än de rent ekonomiska? Hur är inställningen generellt till 
att genomföra upphandlingar enligt LCC-princip, således med beaktande av totala 
livstidskostnader för respektive trafikslag? Hur omfattande samhällsekonomiska
bedömningar görs och hur stor vikt fästs vid dessa? En granskning bör omfatta 
minst 15 års utveckling – och flera länder – för att kunna fastställa om förändrat 
synsätt med tiden etablerats. Om ett ändrat synsätt kan fastställas, kan detta i så 
fall kopplas till de ofta anförda framgångar som rapporteras från nyanlagda 
spårvägsystem? Ytterligare frågor att belysa är hur prisutvecklingen för 
stadsbussar påverkar synen på kostnader för spårvagnar. Visserligen är 
prisskillnaden per fordon stor, liksom specifikt pris i euro/m2, men busspriserna 
visar en stigande tendens, särskilt för bussar med s.k. alternativa bränslen såsom 
natur- och biogas. Prisutvecklingen på den ytterst begränsade marknaden för 
alternativa drivtekniker, således batteri-, hybrid- och bränslecellsbussar m.fl.,
liksom den något större för trådbussar, visar stabilitet, dock på en hög nivå. I 
sammanhanget är det angeläget att också granska hur kostnadsbilden för 
konventionella spårvagnar påverkas av de s.k. mellanformerna (gummihjuls-
spårvagnar), som marknadsförs som mer prisvärda trafiksystem än konventionella
spårvägar, vilket dock tycks kunna ifrågasättas. 

Bland de företag som tillverkar fordon och system inom spårvägsområdet har
stora strukturella förändringar ägt rum under det senaste decenniet. Flera mindre
företag har försvunnit och tillverkningen koncentreras till färre och större aktörer. 
Samtidigt finns det faktorer som motverkar att de tillverkande enheterna förs 
samman till få stora enheter. Hit hör det nationella intresse som finns i flera länder
att behålla en tillverkningsindustri med djupa rötter och långa traditioner. Det är 
troligt att dessa faktorer har betydelse för kostnadsutvecklingen inom branschen. 
Den teknikutveckling som äger rum har också medfört att förutsättningarna för att 
tillverka spårvagnar och kringsystem har förändrats. Modularisering och 
utnyttjande av gemensamma grundkonstruktioner och komponenter för flera olika 
modellvarianter borde innebära en kostnadseffektivare produktion. Fortfarande är 
emellertid tillverkningsserierna inom spårvägsindustrin korta vilket dels beror på 
avsättningsmarknadens begränsade storlek, dels på att det fortfarande finns ett 
antal konkurrerande tillverkare på marknaden. 
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Dessa förhållanden gör att det finns behov av mer djuplodande branschstudier 
av spårvägsindustrin som kan hantera bl.a. de frågeställningar som förs fram ovan. 
Mer forskning borde ägnas åt branschens organisation, marknad, teknikut-
veckling, produktionsteknologi, historia och framtid än vad som görs i dagsläget.

8.7 Alternativa kollektivtrafiklösningar – DUO-spårväg och 
trådbuss

Forskningen om olika kollektiva transportsystem och lösningar bör fortsätta. I 
detta arbete är det viktigt att fokusera uppmärksamheten på de system som kan 
vara aktuella och möjliga att införa i det svenska sammanhanget. Det är centralt
att forskningen är djupt förankrad i en hög grad av realism och inte lägger resurser 
på att forska om mer eller mindre utopiska och fantastiska lösningar för att 
transportera både personer och gods. Tyvärr finns det ett antal sådana orealistiska 
system som vid upprepade tillfällen förs fram som universallösningar på alla de 
problem som kännetecknar dagens transportsektor.

Forskningen inom temat har visat att det finns ett antal olika spårburna system
för kollektivtrafik. För flera av dessa system kan inte kostnadssidan beskrivas som 
”Light”. Förutsatt att befintlig infrastruktur i stor utsträckning kan användas för
nya eller modifierade system ökar möjligheterna att hålla ned investerings-
kostnaderna för infrastrukturen avsevärt jämfört med om helt ny infrastruktur 
måste anläggas. Detta innebär i sin tur att systemet kan fungera vid lägre 
resandevolymer och därmed vara ett bärkraftigt alternativ i städer och regioner
med ett förhållandevis lågt befolkningsantal och glesare bebyggelse. Helt nya 
spårvägssystem är troligen inte det bästa alternativet för den första fasen av
kollektivtrafikens utbyggnad i svenska städer utanför storstadsområdena. Däremot
kan system av DUO-typ (eller TramTrain) vara ett möjligt alternativ för de 
medelstora svenska städerna som i ett internationellt perspektiv är förhållandevis
små, glest bebyggda och bilanpassade.

Vad som gör DUO-spårväg intressant även utanför storstadsområdena är inte 
bara tillgången till befintlig infrastruktur i sig, utan de regionalekonomiska
effekter som kan uppnås med de nya systemen. I Sverige gäller att många av de
medelstora städerna återfinns i geografiskt avgränsade regioner som t.ex. 
Östgötaregionen, Trestadsregionen, Mälardalen, Skaraborgsregionen och västra 
Skåne. Transportsystem baserade på DUO-spårväg har potentialen att i 
ekonomiskt avseende integrera städer i en gemensam region i en omfattning som 
få andra transportsystem kan mäta sig med. Detta skulle kunna innebära ökad 
integration på arbetsmarknaden med ökad arbetspendling inom hela regionen, 
regionövergripande avsättningsmarknad för detaljhandel och annan tjänste-
produktion, ökad förmåga att bära verksamheter inom ”arts-culture-
entertainment”-sektorn och göra högre utbildning och forskning till ett tydligare 
gemensamt intresse för hela regionen. Transportsystemet kan därför bli en viktig 
motor för de regionala innovationssystemen.

Vid sidan av DUO-spårvägens regionalekonomiska potential kvarstår
spårvägens väl dokumenterade möjligheter att effektivisera de lokala transport-
systemen och bidra till attraktivare stadsmiljöer. Med hjälp av anslutningsspår till 
städernas centrala delar från de interurbana näten, kan betydande positiva effekter 
uppnås med hjälp av begränsade spårlängder, t.ex. med förbindelser mellan
stadscentrum och resecentrum med fjärrtågsanslutningar. I princip skulle således
investeringar i relativt korta anslutningsspår i stadsmiljö och i regiongemensamt
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rullande materiel, kunna åstadkomma radikala förändringar även i de lokala 
transportsystemen.

Inom spårvägstemat har information samlats in om framgångsrika transport-
system med DUO-spårväg, t.ex. från Karlsruhe och Saarbrücken. Ett flertal 
viktiga kontakter har tagits med forskare, aktörer och organisationer med kunskap 
om, eller verksamhet inom, spårvägsområdet och kollektivtrafik/transportsystem i 
städer. Internationellt sett finns starka indikationer på att DUO-spårväg är ett 
intressant alternativ för kollektivtrafiklösningar.

En viktig uppgift är därför att förmedla internationell kunskap/erfarenhet till 
svenska aktörer och intressenter. För att kunna göra detta bör ett forskningsprojekt 
genomföras med syfte att ta fram ett konkret utformningsförslag för ett DUO-
system i en svensk region. Med ett sådant angreppssätt redovisas vilken potential
ett transportsystem baserat på DUO-spårväg har. Det ger även möjlighet att
identifiera reform- och förändringsbehoven och bedöma om DUO-spårväg är ett 
effektivt medel för att förändra regionala transportsystem i den riktning som anges 
av de transport- och miljöpolitiska målen.

Även 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 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. I flera europeiska städer har trådbusstrafik börjat 
användas under det senaste decenniet. Trådbussar kan också fungera som en
övergångsform i avvaktan på att spårvägssystem byggs ut. För att detta ska vara 
ett meningsfullt tillvägagångssätt krävs givetvis att trådbusstrafiken kan införas
till lägre kostnader än vad ett fullt utbyggt spårvägssystem skulle medföra.
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