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Förord 
Denna rapport utgör en sammanfattande slutredovisning av det vid VTI genomförda 
projektet ”Duospårväg – Innovativ kollektivtrafik”. Syftet med projektet är att beskriva 
och analysera om och hur ett regionalt transportsystem med duospårväg kan bidra till 
effektivare och mer hållbara persontransporter i svenska städer och regioner. Syftet 
uppnås genom att beskriva och analysera förutsättningar, utformning och konsekvenser 
av ett regionalt transportsystem baserat på duospårväg. Frågeställningarna 
konkretiserades till en beskrivning och analys av ett framtida kollektivtrafiksystem med 
buss, spårvagn och tåg i Östgötaregionen. 

Projektet har fokuserat på följande delområden: infrastruktur och fordon, trafikering och 
resande, regionalekonomiska effekter samt regional design. I slutrapporten ingår redo-
visning och diskussion av de viktigaste resultaten från delstudierna: ”Samhällsekono-
miska effekter av duospår i Östra Götaland” (Klaesson & Pettersson, 2007); ”Duospår-
väg i Östgötaregionen. Ekonomi och planering – Resultat av en fallstudie” (Trivector 
Traffic AB, Rapport 2005:54) samt ”Demonstrationstrafik med duospårvagn” (VTI 
Rapport 598/2007 av Ragnar Hedström).  

Resultaten från projektet visar att det finns goda möjligheter att bygga upp integrerade 
system för lokal och regional kollektivtrafik där den lätta spårburna trafiken spelar en 
central roll. Det är dock nödvändigt med ett fortsatt utvecklingsarbete för att skapa de 
rätta institutionella och organisatoriska förutsättningarna för att bedriva trafiken effek-
tivt. Faktorer som sektorsansvar, former för statsbidrag, inriktnings- och åtgärdsplane-
ring, integrerad planering, kollektivtrafikens organisation, etc. har stor betydelse för den 
lätta spårtrafikens framtid utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv.  

Projektet har finansierats av Banverket, Vinnova, Regionförbundet Östsam samt 
Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Finspångs kommun, Kinda kommun och 
Åtvidabergs kommun. I projektets styr- och referensgrupp har förutom finansiärerna 
representanter medverkat från Alstom Transport AB, Järnvägsstyrelsen, 
Länsarbetsnämnden, Östgötatrafiken, Kalmar Regionförbund, Helsingborgs Stad, 
SLTF, ÅF infrateknik samt TJ Kommunikation. Genom denna sammansättning har 
projektet haft karaktären av ett ”triple-helix”-projekt och visat hur olika aktörer med 
olika perspektiv och intressen kan samverka framgångsrikt kring en och samma bärande 
projektidé. 

Under projektets gång har information förmedlats kontinuerligt via nyhetsbrevet ”Lätta 
spår” men också via ett flertal nationella och internationella seminarier och konferenser. 
Projektet har också tilldragit sig ett stort intresse från medias sida. Projektet har även en 
webbplats www.vti.se/duo där länkar till tidigare genomförda spårvägsrelaterade projekt 
vid VTI återfinns.  

Avslutningsvis riktas ett varmt tack till Er alla som har medverkat i projektet. Utan Ert 
stora engagemang hade projektet ”Duospårväg – Innovativ kollektivtrafik” inte varit 
möjligt att genomföra.  
 

Linköping december 2007 

 

Ragnar Hedström   Tomas Svensson 
Projektledare   Bitr. projektledare 
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Kvalitetsgranskning 
Granskningsseminarium genomfört 17 oktober 2007 där Oskar Fröidh, KTH, var lektör. 
Tomas Svensson har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus . Projektledarens 
närmaste chef Jane Summerton har därefter granskat och godkänt publikationen för 
publicering 11 december 2007. 
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Duospårväg – innovativ kollektivtrafik. Slutrapport 
av Tomas Svensson 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Syftet med projektet ”Duospårväg – Innovativ kollektivtrafik” är att beskriva och analy-
sera om och hur ett regionalt transportsystem med duospårväg kan bidra till effektivare 
och mer hållbara persontransporter i svenska städer och regioner. Syftet uppnås genom 
att beskriva och analysera förutsättningar, utformning och konsekvenser av ett regionalt 
transportsystem baserat på duospårväg. Frågeställningarna konkretiserades till en be-
skrivning och analys av ett framtida kollektivtrafiksystem med buss, spårvagn och tåg i 
Östgötaregionen. 

Analysen av utredningsalternativet (UA), som utgörs av ett framtida regionalt kollektiv-
trafiksystem i Östgötaregionen, visar att trafikering med duospårvagnar kan ge positiva 
effekter för regionala kollektivtrafiksystems funktionsförmåga. Duospårvagnar integre-
rar olika spårsystem och resor utan byten möjliggörs i större omfattning. Ett och samma 
fordon kan användas för spårburen landsbygdstrafik och trafik i innerstäder och stads-
centra. Duospårvagnar kan därför användas för att tydliggöra det regionala systemets 
identitet, sammanhang och funktion. Trafikering med duospårvagn ökar resandet med 
kollektivtrafiken. 

Analysen visar att duospårvagnar både möjliggör och förutsätter att kollektivtrafiken 
integreras tydligare och att olika nivåer i systemet får en genomarbetad utformning som 
är kopplad till de resebehov som finns. Bussar, spårvagnar och tåg ska användas till de 
ändamål respektive fordon är mest lämpat för och integreras i ett sammanhängande 
utbud av resmöjligheter. Analysen av UA visar att en sådan strategi i Östgötaregionen 
möjliggör att nettot mellan kostnader och intäkter för driften kan hållas på samma nivå 
som i jämförelsealternativet samtidigt som resandet ökar markant. Duospårvagnar kan 
ersätta både buss- och tågtrafik och har i förhållande till bussen en högre attraktionskraft 
på resenärerna och kan i jämförelse med tågen trafikera linjer med tätare stopp utan res-
tidsförluster. 

Den ökande tillgängligheten inom regionen och det ökande resandet med kollektiv-
trafiken innebär att det på sikt uppstår positiva regionalekonomiska effekter i form av 
ökad sysselsättning. Även med en försiktig uppskattning av de förädlingsvärden som 
sysselsättningsökningarna medför, räcker två års trafikering för att kompensera för de 
investeringar som UA innehåller. Men i en samhällsekonomisk kalkyl utförd enligt 
Banverkets beräkningshandledning kommer UA att uppvisa ett samhällsekonomiskt 
underskott. Det beror på att de förbättringar av infrastrukturen som trafikeringen av UA 
förutsätter, inte kompenseras av de primära samhällsekonomiska nyttoökningar (restids-
vinster, färre byten etc.) som samtidigt uppstår. Sekundära regionalekonomiska effekter 
som sysselsättningsökningar exkluderas i kalkylen. Anledningen är att effekterna kan 
vara en återspegling av de primära nyttoökningarna och/eller överflyttningseffekter från 
andra regioner, vilket inte ger några samhällsekonomiska nettoeffekter. Resandet med 
kollektivtrafiken måste därför öka ännu mera än vad modellsimuleringarna anger, eller 
investeringsbehovet hållas tillbaka, för att det samhällsekonomiska utfallet ska kunna 
förbättras. Framtida höjningar av kalkylvärden för utsläpp av koldioxid kommer också 
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att bidra till att investeringar i kollektivtrafiken framstår som mer samhällsekonomiskt 
effektiva i trafikverkens kalkyler. 

Även om den regionala kollektivtrafiken skulle fungera effektivt utifrån ett system-
internt perspektiv kan både funktionen och möjligheten att använda kollektivtrafiken 
som utvecklingsverktyg förbättras ytterligare med en funktionell, institutionell inram-
ning. Om kollektivtrafiken ”bäddas in” i en planeringsmodell som från den regionala till 
den lokala nivån utformas med prioritet för kollektivtrafiken blir resandet högre och 
utvecklingseffekterna större. Om den planeringsmodellen saknas och/eller den regionala 
och lokala politiken och planeringen har en annan inriktning, är risken stor att kvalitets-
ökningar av kollektivtrafiken inte kan omvandlas till realiserade utvecklingseffekter. I 
stor utsträckning kommer resultaten av de analyser och beräkningar som har gjorts inom 
projektet att betingas av inriktningen av politik och planering, vilket är viktigt att beakta 
vid genomgången av det framtagna besluts- och kunskapsunderlaget. 

Av systemanalysen av utredningsalternativet för Östgötaregionen framgår att kopp-
lingen med duospårvagn mellan Norrköping och Linköping är den svaga länken. 
Pendlingen mellan de båda städerna hanteras effektivare av pendeltåg mellan respektive 
resecentra. Linköping och Norrköping delar upp omlandet med skarpa gränser där 
pendlingen på tätortsnivå är ensidigt inriktad mot en av de båda städerna. Boende i en 
tätort pendlar till Linköping, boende i en annan pendlar till Norrköping. Att pendla med 
duospårvagn på nuvarande stambanan mellan Linköping och Norrköping med byte i 
Kimstad är därför inte ett tillräckligt attraktivt alternativ till direktpendling på den 
planerade Ostlänken. 

Ett första steg för implementering av trafik med duospårvagnar i regionen skulle därför 
kunna vara att trafikera de redan starka pendlingskorridorerna in till respektive stad, 
från Finspång och Söderköping in till Norrköpings stadsspårvägsnät samt på 
Stångådals- och Tjustbanan från Kisa och Åtvidaberg in till Linköpings central och i en 
framtid direkt in på Linköpings första spårvägslinje ”LinkLink”. Kapacitetsstark duo-
trafik med täta stopp utmed linjerna ger regionen goda möjligheter att påbörja en 
exploaterings- och planeringsstrategi inriktad på att skapa en mer långsiktigt hållbar och 
attraktiv region med en starkare ekonomisk utvecklingskraft. Duotrafiken skulle även 
kunna ge ett kraftfullt bidrag till det lokala resandet i Norrköping och i Linköping. 

Men att integrera regionen till den ”fjärde storstadsregionen” enligt rådande regional-
politiska ambitioner förutsätter att kollektivtrafikkopplingen mellan Linköping och 
Norrköping blir mer omfattande än pendeltågsrelationer mellan respektive stads rese-
centra. Duotrafik längs med nuvarande stambanan kan användas som verktyg för att 
skapa mer sammansatta relationer mellan de båda städerna där boende och verksam-
heter i växande tätorter i ”mellanlandet” inte är ensidigt uppkopplade mot ett visst 
regioncentra, Linköping eller Norrköping. En sådan strategi är emellertid en betydligt 
större utmaning än att förstärka rådande pendlings- och bosättningsmönster i regionen. 

Den institutionella inramningen för integrerad kollektivtrafik i regionen kan beskrivas 
som förhållandevis outvecklad och otydlig. I väntan på utfallet av den politiska diskus-
sionen om hur regioner ska utformas och fungera i Sverige, saknas en egentlig regional 
transportpolitisk och planeringsmässig nivå. En regional transportplanering och politik 
integrerad med den lokala nivån finns i princip inte alls i Sverige, med vissa undantag 
för Västra Götaland, Skåne och Stockholmsområdet. Den tydliga prioritering av kollek-
tivtrafik och integration mellan transportsystem och samhället i övrigt som är en förut-
sättning för att kunna realisera kollektivtrafiksatsningars fulla potential för resande-
ökningar och utvecklingseffekter, är svagt utvecklad i Sverige i ett internationellt 
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perspektiv. En politisk ambition att öka kollektivtrafikens andel av det lokala och regio-
nala resandet förutsätter därför ett omfattande utvecklingsarbete. 
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Tramtrains – Innovative public transport. Final report 
by Tomas Svensson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
The aim of the research project ”Tramtrain – Innovative public transport” is to describe 
and analyse if and how regional transport systems with tramtrains as an integrated part 
can contribute to more efficient and sustainable transportation in Swedish cities and 
regions. The aim is reached by describing and analyzing the prerequisites, design and 
consequences of a regional public transport system based on tramtrains. The research 
questions were applied and answered by designing and analysing a possible scenario for 
the future public transportation with buses, trams and trains in the East Gothia region in 
the southeast part of Sweden. 

The analysis clearly implies that tramtrains will have a positive effect on the functioning 
of regional public transportation. Tramtrains integrate tram and railway tracks which 
means that travelling without transferring modes will be a more common option. One 
mode of transportation, i.e. tramtrains, can operate in both rural, sub-urban and urban 
settings. Therefore tramtrains can serve as a means to clarify the identity and func-
tioning of the public transport system and, as a consequence, the intraregional connec-
tions in a spatial and functional perspective. Consequently tramtrains will surely 
increase travelling with public transportation both locally and regionally. 

The results show that operating tramtrains successfully both demands and facilitates a 
more integrated transportation system where different levels are thoroughly designed 
and connected to a specific demand for travelling. Buses, trams and trains must be used 
in their respective context and serve together as a comprehensive supply of travelling 
opportunities. The results imply that a strategy based on integration of different modes 
has the potential to increase travelling substantially in the analysed region, without 
threatening the balance between operating revenues and costs. Tramtrains can replace 
both buses and trains and are in comparison with buses more favourable for attracting 
new passengers, while in comparison to trains they are more suitable for traveling with 
frequent stops. 

The improved accessibility in a region as a result of investments in public transport will 
in the long run enhance regional economic growth by increasing employment. Even a 
moderate estimation of the resulting added value to the production in the region will 
compensate for the investments in infrastructure after approximately two years of 
operation of the new transportation system. But in a conventional cost-benefit analysis 
performed using the guidelines from the Swedish rail administration, Banverket, the 
investigated scenario sums up to a substantial deficit. This result depends on the fact 
that the investment costs in new infrastructure that are needed to realise the scenario are 
not compensated by primary social benefits such as decreased travelling time, fewer 
changes between modes when travelling, environmental improvements etc. Regional 
growth effects through an increased employment are not taken account for in the 
calculations due to the risk of “double counting” and/or that some or all of these growth 
effects will reduce the growth in other regions, which is clearly not a social net increase 
in real production. Therefore the travelling with public transport must increase more 
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than what is indicated by the model simulations and/or decreases in the investment 
budget are needed to alter the cost-benefit calculations in a more positive direction. It is 
also probably realistic to expect that the value for the social cost attached to emissions 
of carbon dioxide will increase substantially in the nearby future. Consequently, invest-
ments in public transport will be more socially favourable in the applied calculation 
models. 

Even if the regional public transport system performs well, judged from an internal 
system perspective, there is a large potential for improvements by developing a relevant 
institutional framework that can accommodate tramtrains. This is of crucial importance 
if the ambition is to use public transport as a powerful regional development tool with 
positive effects on labour markets, housing markets, education, culture and entertain-
ment etc. If public transport is “embedded” in a planning model which assigns high 
priority to public transport from the local to the regional level, there is reason to expect 
more travelling and a greater impact on regional development associated with invest-
ments in public transport. If this planning model is absent or underdeveloped, or if the 
political will is to facilitate travelling by the private car, there is a substantial risk that 
investments in public transport will not develop their full potential, e.g. a waste of 
resources. The real figures that are represented by quantitative estimates in the project 
such as travelling simulations, regional growth, cost-benefit calculations and so on, are 
probably strongly influenced by future planning and politics, factors that are difficult to 
integrate in the conventional analysing tools. This potential influence is important to 
take into consideration when scrutinizing the quantitative results from this and other 
research projects that attempt to identify the impacts from investments and other 
measures in the field of public transport. 

The scenario analysis of the future public transport system in the East Gothia region 
shows that the weak link in the system is the connection with tramtrains between the 
cities Linköping and Norrköping. The rising demand for commuting between these 
cities is better served by trains travelling fast from city centre to city centre. There is a 
sharp border between the cities due to the fact that different towns and villages in the 
surroundings are connected to one, not both, of Linköping or Norrköping as indicated in 
commuting patterns. Commuting with slower tramtrains on the old railroad between 
Linköping and Norrköping is not an attractive alternative to fast centre-to-centre 
services with train on the future high-speed track. 

The first step to implement tramtrains in the region should therefore be focused on the 
already existing strong commuting relations in the region, e.g. connecting towns and 
smaller urban areas to the region’s largest cities. Tramtrains, unique characteristics with 
seamless services without transfers will be fully developed by using the existing net for 
trams in Norrköping and planned investments such as the “LinkLink” in Linköping and 
the extension from Norrköping to Söderköping. High-capacity tramtrains serving a 
dense net of stops can be used by the region as tools in a planning strategy aimed at 
sustainable regional development and life style attractiveness, in combination with local 
development and travelling with public transport. The institutional framework in the 
region with relevance to public transport is, however, rather vague and underdeveloped 
to date. There is currently a political discussion in Sweden concerning regions, regional 
authorities, and political power. However, a strong regional transport planning with 
high priority for public transport and linkages between transport planning and land-use 
in general is still definitely not in place. A political will to increase the market share for 
public transport and take advantage of the inherent development effects cannot be 



 

VTI rapport 606 11 

realised without a thorough revamping of the institutional framework with new regional 
planning models and more comprehensive regional transport policies. 



 

12 VTI rapport 606 

 



 

VTI rapport 606 13 

1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Projektet ”Duospårväg – Innovativ kollektivtrafik” påbörjades vid VTI under 2003. 
Projektet baseras på den kunskapsbas som har byggts upp av VTI sedan 1999 då 
forskningstemat ”Light Rail – Light Cost del II” påbörjades. Forskningstemats syfte var 
att bedriva forskning om den moderna spårvägen ur en rad olika aspekter. Av flera 
anledningar var den nationella kunskapsnivån i Sverige om moderna spårvägssystem 
förhållandevis låg, samtidigt som spårvägens renässans pågick för fullt på den 
europeiska kontinenten med investeringar i nya system. Det bedömdes därför som 
angeläget att bedriva forskning och utveckling om den moderna spårvägen även i 
Sverige för att höja kunskapsnivån vad gäller spårvägssystemens egenskaper och 
effekter i sig, men också för att öka kunskapen om kollektivtrafiken som verktyg för att 
uppnå transportpolitikens målsättningar (Hedström, 2004). 

En viktig slutsats från forskningen om moderna spårvägssystem som den sammanfattas 
i Hedström (2004), är att framgångsrika investeringar i nya spårvägssystem känne-
tecknas av att kollektivtrafiken används som ett kraftfullt verktyg för att nå olika 
politiska målsättningar. Spårvägen används som medel för att skapa attraktivare och 
ekonomiskt starkare städer och regioner. Investeringar i spårväg görs inte bara för att 
lösa olika transportbehov, utan används som ett verktyg för att förbättra städers och 
regioners förmåga att attrahera boende och verksamheter och därmed aktivt medverka 
till lokal och regional utveckling. Investeringar i spårvägssystem medför i de flesta fall 
att kvaliteten ökar markant vilket i första hand återspeglas i att kollektivtrafiken fram-
gångsrikt kan konkurrera med den privata biltrafiken. Spårvägssystemen har därför 
potential att både bidra till att transportsystemen i städer blir effektivare och långsiktigt 
hållbara och att transportsystemet får en större positiv effekt på den lokala och regionala 
utvecklingen. 

För att sådana positiva effekter ska kunna realiseras i så stor utsträckning som möjligt 
ställs emellertid höga krav på de faktorer som sammantaget kan rubriceras som 
transportsystemens institutionella inramning i form av den lokala och regionala 
transportpolitiken och transportplaneringen. Framgångsrika spårvägsinvesteringar 
kännetecknas av att transportplanering och annan planering integreras i en planerings-
modell där olika åtgärder sätts samman i effektiva kombinationer för att nå de målsätt-
ningar som har ställts upp. Om det inte finns ändamålsenliga institutionella förutsätt-
ningar är risken betydande att investeringar i spårvägssystem, och annan kollektivtrafik, 
inte ger upphov till de resande- och utvecklingseffekter som är möjliga att uppnå. 

En ytterligare slutsats från den genomförda forskningen är att spårvägssystem där 
fordonen har mer än ett framdrivningssystem, s.k. duospårvagnar, är intressanta att 
fördjupa kunskapen kring, kanske särskilt i det svenska sammanhanget med många 
mindre och medelstora städer och en förhållandevis låg befolkningstäthet. Intresset 
beror framförallt på två sammanhängande faktorer. För det första innebär två framdriv-
ningssystem att möjligheterna att erbjuda resenärerna bytesfria resor ökar väsentligt. 
Till exempel kan fordonen framföras på det regionala spårnätet för att sedan kunna 
växla in på lokala spårvägsnät. Resenärerna kan erbjudas att resa utan byten från olika 
hållplatser i regionen in till centrum av regionens städer. 

För det andra kan befintlig infrastruktur användas. Fordonen kan trafikera såväl det 
elektrifierade som det oelektrifierade järnvägsnätet. Med en spårvägsslinga i staden kan 
ett integrerat regionalt och lokalt spårvägssystem skapas som också möjliggör använd-
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andet av spårvägen som ett lokalt utvecklingsverktyg för stadsförnyelse. En sådan 
investeringsstrategi kan ses som en första etapp i uppbyggnaden av ett mer fullständigt 
spårvägsnät, samtidigt som den i ett första skede inte förutsätter ett sådant för att trafike-
ringen ska kunna påbörjas. Duospårvägens egenskaper innebär därför att tröskeln för att 
motivera spårvägslösningar i städer kan sänkas och spårväg kan motiveras även i medel-
stora svenska städer och inte bara i storstadsområden och i städer där det redan finns 
spårväg. Duospårvägens integrerande egenskaper mellan olika spårnät medför också att 
fordonen kan spela en viktig roll i storstadsområden där spårnäten i regel är mer diffe-
rentierade och uppdelade mellan olika fordon och ändamål. Fordon med flera framdriv-
ningssystem kan möjliggöra och förbättra spårsystemens integration med varandra, med 
positiva synergieffekter i form av nya resmöjligheter, kortare restider och färre byten 
som resultat.  

 
Bild 1  Duospårvagn på Linköpings central (foto: VTI). 

 

Duospårvägens intressanta egenskaper och bedömda potential gav upphov till att 
forskningen om moderna spårvägssystem vid VTI fokuserades på den typen av fordon 
och transportsystem. Projektet ”Duospårväg – Innovativ kollektivtrafik” genomfördes 
därför som fortsättning på spårvägstemat ”Light Rail – Light Cost, del II” och baseras 
dessutom på de förstudier som har gjorts tidigare i Sverige om duospårväg (KFB 
rapporterna 1996:18, 1998:9 och 1999:27). Inom forskningstemat ”Light Rail – Light 
Cost del II” genomfördes även en förstudie om förutsättningarna för duospårväg i 
storstockholmsområdet (Hylén, 2001(b)).  

Projektet ”Duospårväg – Innovativ kollektivtrafik” avrapporteras i föreliggande rapport 
som är en sammanfattande slutrapportering. Som framgår av metodavsnittet nedan har 
projektets genomförande baserats på en omfattande samverkan mellan ett stort antal 
aktörer. Förutom att ta fram kunskaps- och beslutsunderlag om duospårväg har ett 
månadslångt demonstrationsförsök genomförts med trafik och demonstration av duo-
spårvagnar i Östgötaregionen och på några andra platser i södra och västra Sverige. 
Demonstrationsprojektet skärpte ytterligare behovet av en fungerande samverkan 
mellan många olika aktörer som myndigheter, företag, kommuner och organisationer. 
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I rapporten sammanfattas projektets resultat. Stora delar av rapporten kommer att 
baseras på tre delrapporter som har arbetats fram inom projektet:  

• Duospårväg i Östgötaregionen. Ekonomi och planering – Resultat av en fallstudie, 
Rapport 2005:54 av Trivector Traffic AB 

• Samhällsekonomiska effekter av duospår i Östra Götaland, av Johan Klaeson och 
Lars Pettersson från Internationella handelshögskolan i Jönköping samt  

• Demonstrationstrafik med duospårvagn, VTI rapport 598 av Ragnar Hedström.  

Förutom dessa rapporter har kunskap och information från projektet sammanställts och 
presenterats vid ett stort antal seminarier, konferenser och andra informationstillfällen.  

För kollektivtrafikens resenärer är olika tekniska fordonskoncept av mindre intresse i 
sig. Det avgörande är vilka möjligheter och vilken kvalitet som erbjuds i form av res-
möjligheter, restider, komfort, priser, byten, väntetider etc. Projektet ”Duospårväg – 
Innovativ kollektivtrafik” är därför inte enbart fokuserat på ett visst tekniskt fordons-
koncept, syftet är också att bedriva forskning om förutsättningar, utformning och 
konsekvenser av kvalitetsökningar i den regionala och lokala kollektivtrafiken när den 
planeras och drivs som ett integrerat system. Resultaten från projektet är därför i första 
hand avsedda att bidra till den efterfrågade kunskapsutvecklingen om hur kollektiv-
trafiken generellt ska kunna få en mer framskjuten position i regionala och lokala 
transportsystem och vilka effekter som då kan realiseras (SOU 2003:67). 

 
1.2 Projektets syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med projektet är att beskriva och analysera om/hur ett regionalt 
transportsystem baserat på duospårväg kan bidra till bättre fungerande transportsystem i 
svenska städer och regioner. Syftet uppnås genom att beskriva och analysera förutsätt-
ningar, utformning och konsekvenser av ett regionalt transportsystem baserat på duo-
spårväg. 

Syftet konkretiserades till att beskriva och analysera om och hur ett regionalt transport-
system baserat på duospårväg kan bidra till ett bättre fungerande transportsystem i 
Östgötaregionen (dvs. området Kinda–Åtvidaberg–Linköping–Norrköping–Finspång–
Söderköping). I projektet ingår även en samhällsekonomisk analys i form av en 
lönsamhetskalkyl enligt Banverkets beräkningshandledning för samhällsekonomiska 
bedömningar inom järnvägssektorn (BVH 706). Dessutom genomfördes 
regionalekonomiska analyser av det spårvägsbaserade transportsystemets potential för 
utveckling av arbetsmarknad, regionförstoring och ekonomisk tillväxt. 
Kunskapsunderlaget i form av både resultaten i sig och utvecklade analysmetoder kan 
utnyttjas för att analysera transportlösningar i andra svenska städer och regioner. 

Med utgångspunkt från det konkretiserade syftet formulerades ett antal delområden för 
forskningsverksamheten inom projektet: 

• Sammanställning av state-of-the-art inom teknikområdet duospårväg 

• Identifiering av linjenät med jämförande alternativ och kvalitetsnivåer 

• Teknisk beskrivning av infrastruktur och rullande material 

• Analys av resandevolymer och attraktionskraft vid olika linjenät och kvalitetsnivåer 

• Analys och beskrivning av alternativa finansieringsformer 
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• Analys och beskrivning av relationen mellan transportsystemet och lokal/regional 
planering för ökad attraktionskraft 

• Samhällsekonomisk analys i form av en lönsamhetskalkyl 

• Regionalekonomiska analyser av arbetsmarknad, regionförstoring och tillväxt 

• Demoprojekt med duospårvagn i det aktuella linjenätet 

• Slutredovisning och resultatförmedling. 

Med ett sådant brett angreppssätt redovisas vilken potential ett transportsystem baserat 
på duospårväg har i en svensk region. Det ger även möjlighet att identifiera reform- och 
förändringsbehov inom transport- och samhällsplanering för kollektivtrafik i jämförelse 
med utgångsläget och därmed kunna bedöma om duospårväg är ett effektivt medel för 
att förändra regionala och lokala transportsystem i den riktning som anges av transport-, 
miljö- och regionalpolitiska mål.  

De olika delområdena som anges ovan samordnades inom projektet i fyra olika kluster 
infrastruktur och fordon, trafikering och resande, regionalekonomiska effekter samt 
regional design. Dessa kluster utgör komponenter i den analysmodell som valdes för att 
kunna besvara projektets frågeställningar. Vad dessa olika kluster innehåller mer 
konkret samt projektets metodmässiga uppläggning i övrigt, framgår av följande avsnitt. 

 
1.3 Metod och angreppssätt 
Som framgår ovan förutsatte projektets genomförande att en konkret region fungerade 
som utgångspunkt för forskningsverksamheten. Inom projektet utarbetades ett 
utformningsförslag för ett regionalt kollektivtrafiksystem där duospårvagnar används 
tillsammans med buss och pendeltåg i ett integrerat system. För att kunna konkretisera 
resultaten och diskutera de olika frågeställningar och aspekter som låg i fokus för 
projektet bedömdes det som värdefullt att detta gjordes med utgångspunkt i en konkret 
regional verklighet, till skillnad mot en mer abstrakt och generell diskussion, t.ex. med 
stöd i en konstruerad, modellerad region. Analysen i projektet kunde därför struktureras 
utifrån en analysmodell med ett jämförelsealternativ (JA) och ett utredningsalternativ 
(UA) för ett regionalt kollektivtrafiksystem utan respektive med duospårvagnar i trafik. 
De uppkomna skillnaderna mellan alternativen avseende olika analyserade faktorer kan 
sedan tolkas som en effekt av den kvalitetsökning som trafik med duospårvagnar med-
för. 

Även för de faktorer som inte analyserades med kvantitativa modeller bedömdes det 
som värdefullt att analysen kunde genomföras med en konkret region som referensram 
och illustrationsexempel, inte minst för de pedagogiska fördelarna. Östgötaregionen 
valdes av följande skäl:  

• Regionen har i tidigare förstudier identifierats som lämplig för trafik med duospår-
vagnar 

• Banverkets framtidsplan om spårutbyggnad inom regionen (del av Ostlänken) 
kommer att frigöra spårkapacitet på stambanan 

• Möjligheten finns att utnyttja redan befintliga järnvägsspår mellan alla orter som 
kommer att beröras av projektet 

• Linköpings kommuns planer på en lokal spårväg (”LinkLink”) i det s.k. utvecklings-
bältet mellan stadens resecentrum och en planerad pendeltågstation i Malmslätt i 
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Linköpings västra utkant via Universitetssjukhuset, Linköpings universitet och 
Mjärdevi Science Park, som är ett område med företag inom IT-sektorn 

• Norrköpings kommuns planer på utbyggnad av det lokala spårvägsnätet från Söder 
Tull i centrum till stadsdelen Ringdansen som ligger i stadens södra del mot 
Söderköping  

• Det finns ett politiskt intresse för en spårförbindelse mellan Norrköping och 
Söderköping som förlängning av den nya spårvägslinjen till Ringdansen enligt 
punkten ovan. 

En sådan projektdesign medför att resultaten både svarar på de mer generella forsk-
ningsfrågor som ställdes inom projektet och kan användas av regionen som ett 
kunskaps- och beslutsunderlag för kollektivtrafikens utveckling.  

Som nämndes ovan grupperades de olika forskningsfrågorna i fyra sammanhängande 
kluster som alla tar sin utgångspunkt från analysen av kollektivtrafiksystemet i 
Östergötland. Dessa olika kluster kan också beskrivas som steg i den analysmodell som 
byggdes upp för att besvara projektets frågeställningar. Infrastruktur och fordon be-
handlar vilka krav på förbättringar och utökningar av infrastrukturen som ställs av 
trafikeringen i utredningsalternativet och vilka möjligheter som kan skapas av nyin-
vesteringar i infrastrukturen. Här beskrivs också duospårvagnarnas tekniska specifika-
tioner och prestanda. Resultaten från detta kluster utgörs av en beskrivning av hur det 
framtida spårnätet i regionen kan komma att se ut, vilka förändringar som krävs i jäm-
förelse med hur det ser ut idag och en uppskattning av de investeringskostnader som är 
förknippade med att utveckla spårnätet till den framtida kvalitetsnivån. I resultaten ingår 
också en beskrivning av fordonen och vilka möjligheter det finns att utveckla fordons-
tekniken. 

När infrastrukturen har identifierats och spårnätet konkretiserats vidtar nästa steg i 
analysmodellen som utgörs av klustret trafikering och resande. Resultaten utgörs här av 
ett trafikeringsupplägg för hur transportsystemet ska trafikeras med bussar, duospår-
vagnar och pendeltåg. Trafikeringen ger upphov till förändringar i restider och byten för 
befintliga resor och nya resmöjligheter, vilket kommer att öka resandet med kollektiv-
trafiken i regionen. Resandeökningarna simulerades med hjälp av kvantitativa modell-
stöd. I analysstegets resultat ingår också beräkningar av transportsystemets företagseko-
nomiska driftekonomi och en samhällsekonomisk analys av kostnader och intäkter. 

I nästa kluster regionalekonomiska effekter används modeller som beräknar hur ökad 
tillgänglighet i form av kortare restider mellan olika noder i regionen påverkar 
sysselsättning och produktion. Resultaten utgörs av hur många fler som kan komma att 
sysselsättas i regionens kommuner och vilka ytterligare förädlingsvärden som kan 
uppstå när tillgängligheten förbättras som ett resultat av högre kvalitet inom regionens 
kollektivtrafik. Resultaten fogas också in i de trender och utvecklingsmönster som 
beskriver regionens pågående ekonomiska utveckling och diskuteras med utgångspunkt 
från den möjliga inriktningen av regionens planering för regional utveckling. 

Det avslutande analyssteget regional design fokuserar på hur en regional planering bör 
se ut som förstärker möjligheterna att använda den lokala och regionala kollektivtra-
fiken som ett utvecklingsverktyg. I första hand fokuseras behovet av integration mellan 
en systemövergripande regional trafikplanering och regionens markanvändning i övrigt. 
Hur ska en kollektivtrafikanpassad region se ut? Forskningens inriktning i klustret inne-
bär att den i huvudsak är normativ och tar sin utgångspunkt i det samlade kunskapsläget 
och i sammanställningar av ”best-practice” inom modern transport- och markanvänd-
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ningsplanering. Diskussionen och resultaten är i huvudsak generella och inte begränsade 
till systemanalysen av den framtida kollektivtrafiken i Östergötland.  

Förutom den forskning som bedrevs inom de olika klustren ovan genomfördes även ett 
omfattande demonstrationsförsök med duospårvagn. Syftet var att öka konkretiserings-
graden i projektet och ge alla aktörer, inklusive resenärer, en egen bild och erfarenhet av 
vad trafikering med duospårvagnar ger upphov till för möjligheter för både regionala 
resor och lokala resor. 

 
1.4 Projektets organisation och deltagare 
För att kunna genomföra projektet krävdes en fungerande samverkan mellan ett stort 
antal aktörer. VTI svarade för projektledningen med hjälp av en styrgrupp med repre-
sentanter från Banverket, Vinnova, kommunerna i Linköping, Norrköping, Finspång, 
Kinda och Åtvidaberg samt från regionförbundet Östsam och Länsarbetsnämnden i 
Östergötland. Kommunerna och Östsam deltog inte bara som representanter i styr-
gruppen utan var också aktiva i arbetet med att ta fram det underlagsmaterial som 
krävdes för att genomföra analysarbetet. Dessutom utvecklades ett nära samarbete med 
fordonstillverkaren Alstom Transport AB. En referensgrupp för projektet sattes också 
samman för att få tillgång till ytterligare kompetens och sakkunskap. 

Forskningsverksamheten i projektet utfördes i första hand av VTI, Trivector Traffic AB 
och Internationella handelshögskolan i Jönköping. Men som framgår av förra stycket 
var verksamheten starkt beroende av medverkan från andra aktörer inom projektet, i 
första hand kommuner och organisationer inom regionen. 

I samband med demonstrationsförsöket utökades antalet medverkande parter i projektet. 
Alstom, som tillhandahöll fordonet m.m., spelade en avgörande roll tillsammans med 
operatören Tågkompaniet AB. Andra medverkande aktörer var trafikhuvudmannen i 
Östergötland, Östgötatrafiken AB, Järnvägsstyrelsen, Banverket, Connex (nuvarande 
Veolia Transport), Motala verkstad, Lunds kommun, Helsingborgs stad, Göteborgs stad 
och trafikhuvudmannen i Västra Götaland, Västtrafik AB. Demonstrationsförsöket kan 
kanske därför beskrivas som initieringen av en utvecklingsprocess där ett antal aktörer 
från privat och offentlig sektor samverkade för att möjliggöra trafikering med ett nytt 
fordonskoncept i den spårburna kollektivtrafiken. 

 
1.5 Rapportens disposition och läsanvisningar 
Efter inledningskapitlet fortsätter rapporten med kapitel två Duospårväg som verktyg 
för regional utveckling. I kapitlet redovisas de viktigaste resultaten från den tillämpade 
analysmodellen för infrastruktur och fordon, trafikering och resande, regionalekonomi-
ska effekter samt regional design. I kapitel tre Demotrafik med duospårvagn beskrivs 
demonstrationsförsöket och trafikeringen med duospårvagn som ett triple-helix projekt 
med samverkan mellan myndigheter, industri och forskningsutförare. Kapitlet beskriver 
den planeringsprocess som föregick demonstrationsförsöket, hur försöket genomfördes, 
de viktigaste resultaten från utvärderingen samt de erfarenheter och lärdomar som kan 
dras från försöket med fokus på hur innovationer och nya kombinationer ska kunna 
prövas och utvärderas av kollektivtrafiksektorn. 

I rapportens avslutande resultatkapitel Duospårväg i framtiden diskuteras möjliga 
strategier för att gå från de resultat som togs fram inom projektet till faktisk imple-
mentering av duospårväg i svenska regioner. Vidare förtydligas de resultat som har 
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framkommit om vikten av institutionella förutsättningar och planeringsmodeller för att 
kunna bedriva en effektiv regional och lokal spårburen kollektivtrafik som kan an-
vändas som utvecklingsverktyg. I kapitlet redovisas också de möjligheter som finns att i 
dagsläget finansiera investeringar i rullande material, duospårvagnar, i Sverige och 
skapa flexibilitet för trafikhuvudmän och operatörer. Som avslutning på kapitlet disku-
teras hur fortsatt forskning om spårburen lokal och regional kollektivtrafik kan utformas 
för att resultaten ska bidra till ett ökat resande med kollektivtrafik som kan vidareför-
ädlas till gynnsamma utvecklingseffekter. 

Rapporten kommer att ge en sammanfattning av resultaten från projektet baserad på 
underlagsrapporter och annat material och lyfta fram det som är av störst intresse för en 
bredare läsekrets. För redovisning av mer detaljerade resultat och beskrivning av de 
metoder, modeller och tillvägagångssätt som har tillämpats inom de olika delstudierna 
hänvisas i första hand till projektets delrapporter och underlagsmaterial. Projektets 
publikationer finns tillgängliga via VTI:s hemsida: (http://www.vti.se/duo). Parallellt 
med projektet gavs också nyhetsbrevet ”Lätta spår” ut med information om projektets 
framskridande samt annan relevant information om spårväg nationellt och 
internationellt. ”Lätta spår” har därmed fullgjort projektets delsyfte att beskriva state-of-
the-art inom området genom att i första hand återge den pågående utvecklingen inom 
Europa. Exemplar av de olika utgåvorna av nyhetsbrevet kan beställas från VTI: s 
kommunikationsavdelning.  
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2 Duospårväg som verktyg för regional utveckling 
2.1 Infrastruktur och fordon 
Utgångspunkt för analysen var dagens spårnät i Östgötaregionen som består av 
järnvägsnätet i figuren nedan samt spårvägsnätet i Norrköpings stad. 

 
Figur 1  Järnvägsnätet i Östgötaregionen (bild: Trivector Traffic AB)1. 

 

Av praktiska skäl begränsades analysen till att inte omfatta trafik längre västerut än 
Malmslätt i Linköpings västra utkanter och inte längre österut än Norrköping. Det fanns 
inte möjlighet att inom projektets ramar utöka det befintliga projektnätverket till att 
även omfatta kommuner som Mjölby och Motala, eller orter som Krokek och 
Kolmården, och bearbeta den ytterligare data som krävdes för att kunna utöka det 
geografiska analysområdet. En sådan utökning är dock möjlig att göra i framtida 
projekt. I den regionalekonomiska analysen breddades emellertid perspektivet för att 
även få med de effekter som kan uppstå i angränsade kommuner. 

För att bygga upp systemanalysen av kollektivtrafiken i det geografiska analysområdet, 
gjordes en utblick mot framtiden. Här inventerades de utbyggnadsplaner m.m. som 
finns i trafikverkens och kommunernas planering och med utgångspunkt från dessa 
planer byggdes ett jämförelsealternativ upp som beskriver hur spår- och vägnätet inom 
regionen kommer att utvecklas på ca 10 års sikt. Anledningen till att det behövs ett jäm-
förelsealternativ som beskriver ett framtida transportsystem är att möjliggöra analyser 
av de ytterligare kvalitetsökningar som trafik med duospårvagnar kan medföra. Det är 

                                                 
1 Färgkodning och restider (siffror i figuren) i ovanstående och nedanstående figur förklaras utförligare i 
underlagsrapporten Duospårväg i Östgötaregionen. Ekonomi och planering – Resultat av en fallstudie, 
Rapport 2005:54 av Trivector Traffic AB. 
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viktigt att kunna skilja på de effekter som uppstår av de redan planerade föränd-
ringarna i sig och de som uppstår som en konsekvens av trafiken med duospårvagnar.  

Uppläggningen av analysen medför därför att det finns tre nivåer för transportsystemets 
utformning och två förändringssteg som ska analyseras. För det första utgör dagens 
spårsystem ett nollalternativ. Jämförelsealternativet baseras på gällande planer för den 
kommande utbyggnaden av spårsystemet i regionen och antaganden om vilka projekt 
som kommer att realiseras. Den viktigaste infrastrukturinvesteringen som finns med i 
jämförelsealternativet är Ostlänken, dvs. ett nytt dubbelspår mellan Linköping och Järna 
vilket frigör kapacitet på den nuvarande stambanan som antas finnas kvar i oförändrat 
skick. Andra investeringar är bl.a. upprustning av Tjust- och Stångådalsbanan söderut 
från Linköping via Åtvidaberg respektive Kisa, utbyggnad av spårvägen i Norrköping 
till Ringdansen samt anläggandet av den högvärdiga kollektivtrafikförbindelsen 
LinkLink i Linköping som i ett första steg anläggs som en bussgata. 

Från infrastrukturens utgångspunkt är sedan utredningsalternativet i stora drag det-
samma som jämförelsealternativet. Den stora skillnaden består av tillkomsten av duo-
spårvagnar i nätet och andra förändringar av trafikeringen av infrastrukturen, se nedan. 
Men några utbyggnader av infrastrukturen görs även i steget från jämförelse- till utred-
ningsalternativ. I utredningsalternativet har banan mellan Finspång och Kimstad rustats 
upp för att möjliggöra persontrafik, LinkLink har konverterats till spårväg som kan 
trafikeras av duospårvagnar och spårvägslinjen till Ringdansen i Norrköping har för-
längts till Söderköping. Utöver dessa förändringar byggs några mötesspår och andra 
kapacitetsförstärkningar punktvis för att möjliggöra den trafikering av hela systemet 
som utgör basen för analysen. De två analysstegen är därför, sammanfattningsvis, 
förändringen från dagens nollalternativ till det framtida jämförelsealternativet (JA) samt 
förändringen från JA till ett utredningsalternativ(UA). UA innehåller till skillnad från 
JA även trafikering med duospårvagnar och de utökningar av infrastrukturen som krävs 
för att möjliggöra trafikeringen. Infrastrukturen i UA framgår översiktligt av nedan-
stående figur: 
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Figur 2  Utredningsalternativet, UA (bild: Trivector Traffic AB). 

 

Det analyserade kollektivtrafiksystemet består av bussar, spårvagnar och pendeltåg. 
Skillnaden mellan JA och UA, vad gäller det rullande materialet, är den trafikering av 
duospårvagn som återfinns i utredningsalternativet. En beskrivning av duospårvagnens 
egenskaper är möjlig genom att beskriva det fordon som användes i projektets demon-
strationsdel, se kapitel tre, nämligen Regio Citadis tillverkad av Alstom Transport AB.  

 
Bild 2  Regio Citadis (foto: Alstom Transport AB). 
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Det unika med duospårvagnar är möjligheten att kombinera tre olika framdrivnings-
system i kombinationer om två (duo) för ett och samma fordon. Av utrymmes-, tekniska 
och kostnadsskäl är det i dagens läge inte möjligt att använda tre framdrivningssystem 
för ett fordon. De system som är aktuella att använda är elektrisk spänning 750 V DC 
(likström), som används i stadsspårvägsnät, eller 15 kV 16,7 Hz AC (växelström), som 
används för järnvägen. Det tredje alternativet är att driva elgeneratorerna med diesel-
motorer, s.k. dieselelektrisk drift. Eftersom spårvidden är densamma för järnväg och 
stadsspårväg kan duospårvagnen via en växel och en kortare omställningssträcka för att 
byta spänningsstyrka om det behövs, direkt framföras från elektrifierad eller oelektri-
fierad järnväg in på stadsspårvägsnät. Integrationen mellan olika nät kan öka och rese-
närerna kan erbjudas färre byten. Det blir möjligt att resa från stationer i regionen till 
städernas centrala delar om infrastrukturen finns på plats. 

Hela fordonet (se t.ex. bilden ovan) är 37,5 meter långt, 2,65 meter brett och har höjden 
3,80 meter. Det kräver en kurvradie på minst 22 meter. Fördelningen mellan antalet 
sittplatser och annan yta inne i fordonet kan bestämmas av den trafikering som spår-
vagnen ska utföra; ju längre sträcka och färre stopp desto fler sittplatser är motiverade. 
Om fordonet utrustas med 90 sittplatser finns det plats för ca 130 stående eller totalt 
220 passagerare. Topphastigheten är runt 100 km/h. Fordonet har i förhållande till 
konventionella tåg mycket goda accelerationsegenskaper (1,1 m/s²), vilket medför att 
tidsförlusterna vid stopp kan reduceras. Instegshöjden är 360 mm och den maximala 
axellasten är 11 ton (Alstom Transport AB). 

 
2.2 Trafikering och resande2  
I JA kommer Östgötapendeln att flyttas till Ostlänken och angöra stationerna var 
tjugonde minut i högtrafik. En ny ”snabbpendel” kommer också att gå på Ostlänken–
Södra stambanan och stanna i Norrköping, Linköping, Malmslätt, Mjölby, Boxholm och 
Tranås en gång i timmen vid högtrafik. Spåret mellan Åtvidaberg och Linköping 
kommer att trafikeras av en ny länståglinje med tre stopp utmed sträckan samtidigt som 
den interregionala tåglinjen mellan Västervik och Linköping kommer att gå direkt utan 
uppehåll mellan Åtvidaberg och Linköping. Spårvägslinje 2 i Norrköping förlängs till 
Ringdansen på den nya sträckan. Den regionala busstrafiken till och från Linköping 
kommer att trafikera LinkLink. 

I utredningsalternativet (UA) görs ett antal förändringar i trafikeringen av kollektiv-
trafiksystemet i jämförelse med JA. Den viktigaste förändringen är att fyra nya linjer 
med duospårvagn införs på spårnätet (de grönmarkerade linjerna i figur 2). De fyra 
linjerna är Kisa–Linköping–Malmslätt, Åtvidaberg–Linköping–Malmslätt, Kimstad–
Linköping–Malmslätt samt Finspång–Kimstad–Norrköping–Söderköping. De två först-
nämnda linjerna har styv 40-minuters trafik, men fördelas från Bjärka-Säby (söder om 
Linköping) till Malmslätt, där de båda linjerna går på samma sträcka, så att styv 
20-minuters trafik möjliggörs. De två andra linjerna har tjugominuters trafik och 
trafikeras för att möjliggöra snabba byten i Kimstad. På spårvägssträckan mellan 
Linköpings C och Malmslätt, LinkLink, saxas Kimstadslinjen med de två linjerna från 
Åtvidaberg respektive Kisa så att LinkLink trafikeras med tiominuters trafik. 

                                                 
2 Avsnittet är baserat på underlagsrapporten Duospårväg i Östgötaregionen. Ekonomi och planering – 
Resultat av en fallstudie, Rapport 2005:54 av Trivector Traffic AB. 
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Principen för uppbyggnaden av kollektivtrafiksystemet i UA är integration mellan de 
olika färdmedlen. Införandet av duotrafik medför därför att spårvagnarna kommer att 
ersätta mycket av den busstrafik i JA som är dragen utmed spårvägens linjer. Det rör sig 
om både helt indragna busslinjer och utglesade tidtabeller. Tanken är att busstrafiken 
ska ta hand om matartrafiken till spårvägens hållplatser och stationer. Trafiken med 
duospårvagnar kommer också att kunna ersätta en del av länstågens trafikering i JA. 

Det som sedan är intressant att studera är hur kvalitetsökningarna inom kollektivtrafiken 
påverkar resandet. Förbättringarna ger upphov till en ökad tillgänglighet genom kortare 
restider, färre byten, nya resmöjligheter etc. Dessutom kan ett ökat inslag av spårburen 
kollektivtrafik också innebära en ökad komfort. Med hjälp av simuleringsmodeller har 
effekterna på resandet beräknats. Resorna med kollektivtrafiken i regionen som har ana-
lyserats utgörs av det regionala resandet, dvs. resandet inom städer och tätorter har 
inte tagits med. Det är rimligt att utgå från att kollektivtrafiksystemet i UA också 
kommer att påverka det lokala resandet med medföljande nyttoeffekter som restids-
vinster och färre byten, i första hand genom trafikeringen av LinkLink i Linköping och 
den nya spårvägslinjen i Norrköping till Ringdansen (som sedan fortsätter till 
Söderköping). 

Förändringarna av det regionala resandet med kollektivtrafiken sammanfattas av följ-
ande tabell. Jämförelserna görs först från nollalternativet (dagens läge) till JA och sedan 
från JA till UA. 

 

Tabell 1  Antal regionala resor med kollektivtrafiken i de olika alternativen och 
resandeförändringar (1 år är 300 dagar). Förändringarna i kolumnen för JA visar 
ökningarna i steget från nollalternativ till JA. Förändringarna i kolumnen för UA visar 
ökningarna i steget från JA till UA. 

 Nollalternativ JA UA 

Antal resor/dygn 31 900 33 350 35 450

Förändring/dygn  +1 451 +2 103

Förändring/år  +435 300 +630 900

Förändring i procent  +4,5 +6,3

 

Som framgår av tabellen kommer JA att medföra att det regionala resandet med 
kollektivtrafiken ökar i jämförelse med nollalternativet. Av beskrivningen tidigare 
framgår också att förändringen mellan nollalternativet och JA innehåller betydande 
utökningar av spårnätet i regionen. Trafikeringen med duospårvagnar i UA medför 
sedan ytterligare ökningar av resandet enligt modellsimuleringarna. Resandet ökar mer i 
steget från JA till UA än i steget från nollalternativet till JA. Detta beror på att det är 
resor av olika längd och med olika pris som påverkas i de två utvecklingsstegen. JA 
består främst av restidvinster för längre regionala resor, i första hand längs med 
Ostlänken, medan den tillkommande trafiken i UA kommer att förbättra restiderna för 
kortare resor i regionen. Restidsförbättringar ger ett större relativt genomslag i modell-
simuleringarna, med större effekt på resandet, vid kortare resor där biljettprisets andel 
av den samlade resursuppoffringen för resenärerna är lägre än vid längre resor med 
högre pris.  
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Resultaten från analysen visar också att trafiken med duospårvagn kommer att ta över 
det mesta av resandet med kollektivtrafiken mellan de olika kommunerna i regionen, 
med undantag för relationen Linköping–Norrköping där pendeltågstrafiken kommer att 
behålla den största marknadsandelen. På duolinjerna är det framförallt Finspång–
Kimstad–Norrköping och Norrköping–Söderköping som kommer att få en hög och 
jämn beläggning utmed linjen. Linjerna mellan Linköping och Kisa/Åtvidaberg kommer 
att få en hög beläggning i Linköpings närområde, men beläggningen faller sedan med 
avståndet från Linköping. 

 
2.2.1 Drift- och samhällsekonomi 
Förutom effekterna på resandet beräknades också hur driftskostnaderna för kollektiv-
trafiken förändras mellan JA och UA. Driftkostnaderna visar vad själva trafikeringen av 
systemet kostar. Här ingår också kapitalkostnaden för fordonen. Driftskostnaden är 
därför ett företagsekonomiskt kostnadsmått som inte inkluderar kostnaden för infra-
strukturen. Den tillkommande driftskostnaden för trafik med duospårvagnar i UA 
beräknas uppgå till 384 tkr/dygn. Samtidigt görs driftsbesparingar i form av minskad 
tåg-, expressbuss- och landsbygdsbusstrafik. Besparingarna summerar till 335 tkr/dygn 
vilket netto ger en driftskostnadsökning på 49 tkr/dygn eller 14,7 miljoner kronor per år. 
Totalt ökar därför driftskostnaden för kollektivtrafiken i analysområdet från 
556 miljoner kr till 570 miljoner kr vilket motsvarar en relativ ökning på 2,6 %. 

Men den ökande driftskostnaden ska ställas mot de ökade driftintäkter som trafikeringen 
också medför eftersom resandet kommer att öka. Analysen visar att i UA kommer in-
täkterna att vara 264 miljoner kr per år att jämföra med 250 miljoner kr i JA. Intäkterna 
kommer således att öka med ca 14 miljoner kr per år och i princip helt kompensera 
effekterna på driftnettot av den högre driftskostnaden, enligt beräkningarna. Ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv är därför uppväxlingen till UA från JA inte förknippad 
med ett försämrat driftnetto. Intäkterna från den lokala trafikeringen, framförallt 
LinkLink och ökningar i Norrköpings spårvagnsresande, tillkommer och förbättrar det 
företagsekonomiska resultatet. Dessa intäkter är inte med i beräkningarna ovan. 

Som tidigare har visats kommer förändringen från nollalternativet till JA att medföra att 
spårnätet i regionen byggs ut och rustas upp, framförallt genom tillkomsten av 
Ostlänken. Men utöver investeringarna i JA krävs ytterligare standard- och kapacitets-
höjningar i spårnätet för att möjliggöra den trafikering av duospårvagnar som till-
kommer i utredningsalternativet (UA). Totalt sett beräknas UA:s ytterligare investe-
ringsbehov att uppgå till 1 168 miljoner kr och består av upprustning av banan till 
Finspång för persontrafik (ca 334 Mkr), förlängningen av den nya spårvägslinjen i 
Norrköping från Ringdansen till Söderköping (ca 366 Mkr), nya mötesstationer på 
Stångådals- och Tjustbanan (155 Mkr) samt konvertering av LinkLink till spårtrafik 
från prioriterad bussbana (ca 313 Mkr). 

Investeringskostnaden är en viktig komponent i den samhällsekonomiska kalkyl som 
gjordes för att beräkna de samhällsekonomiska effekterna av en övergång från JA till 
UA. Kalkylen följer den beräkningshandledning för samhällsekonomiska bedömningar 
som är framtagen av Banverket (BVH 706). Syftet med kalkylen är att beräkna föränd-
ringarna i resursanvändningen för infrastrukturhållare, trafikföretag, resenärer och 
samhället i övrigt samt summera dessa effekter till ett samhällsekonomiskt nettoutfall. 
Om nettoresultatet är positivt är förändringen från JA till UA samhällsekonomiskt lön-
sam och vice versa. Divideras det summerade nuvärdesberäknade nettoresultatet (in-
täkter minus kostnader) med investeringskostnaden erhålls den s.k. nettonuvärdes-
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kvoten. Kvoten gör det möjligt att jämföra den samhällsekonomiska lönsamheten 
mellan olika projekt av varierande storlek. Enligt kalkylen är trafiksystemets kvalitets-
ökning i steget från JA till UA inte samhällsekonomiskt motiverad eftersom nettoresul-
tatet är -1 541 mkr och kvoten hamnar på -0,86 (inklusive korrigeringar för moms och 
snedvridande effekter av offentlig skattefinansiering). Utfallet kan beskrivas som att 
enligt kalkylen kommer samhället att i själva verket få betala 86 öre ytterligare för varje 
krona som satsas i UA.  

Inga känslighetsanalyser av kalkylen har genomförts, men några reflektioner kan ändå 
göras kring resultaten. Som framgår av driftkalkylen kommer stigande driftskostnader 
för trafikoperatören att kompenseras av stigande driftintäkter. Några nettotillskott från 
trafikoperatören som kan påverka den samhällsekonomiska kalkylen i positiv riktning 
kan därför troligen inte förväntas om utbudet och kvaliteten ökas ytterligare. De tillskott 
som skulle kunna vrida resultatet åt en mer positiv riktning kan istället hämtas genom 
att resandet blir högre än vad som prognostiseras för det kollektivtrafikutbud som finns i 
UA och i ytterligare framtida utbudsökningar. Intäkterna kan bestå både av värdet av 
restidsbesparingar och överflyttningsvinster från biltrafiken i form av mindre negativ 
miljöpåverkan och lägre olycksrisk. För regionens del visar också resultaten att det är 
troligt att andra mer begränsade utvecklingssteg med lägre investeringsbehov kan 
uppvisa en högre grad av samhällsekonomisk effektivitet, se avsnitt 2.5. 

 
2.3 Regionalekonomiska effekter3 
I projektet gjordes också en modellbaserad analys av de olika alternativens regional-
ekonomiska konsekvenser i form av eventuella ökningar av antalet arbetstillfällen i de 
berörda kommunerna. Analysperspektivet breddades här för att även få med de effekter 
som uppstår i angränsade kommuner. Den analyserade kommungruppen bestod av 
Kinda, Boxholm, Åtvidaberg, Finspång, Valdemarsvik, Linköping, Norrköping, 
Söderköping, Motala, Mjölby och Tranås. 

Den tillämpade analysmodellen baseras på estimerade samband mellan tillgänglighet 
mellan olika noder (städer, tätorter) mätt som restider och ekonomin i övrigt. En för-
bättrad tillgänglighet medför att både utbudet och efterfrågan på arbetskraft ökar. En 
ökad fysisk tillgänglighet i det geografiska rummet medför att avsättningsmarknader 
växer. Detta påverkar framförallt produktionen av tjänster positivt eftersom tjänster inte 
kan lagras och transporteras som varor utan förutsätter en närmare direkt kontakt mellan 
producent och konsument. 

En uppgradering av regionens kollektivtrafiknät från nollalternativet till jämförelse-
alternativet (JA) och vidare till utredningsalternativet (UA) ger upphov till ökad till-
gänglighet inom regionen. Som indikeras av resandeanalysen ovan kommer steget från 
JA till UA ge större positiva effekter för regionens samlade tillgänglighet än det före-
gående steget från nollalternativet (dagens läge) till JA. Men de olika kommunerna 
kommer att påverkas i varierande omfattning beroende på geografisk lokalisering och 
andra förutsättningar. I UA kommer kommuner som Finspång och Söderköping att 
påverkas starkt positivt. Banan till Finspång rustas upp för att möjliggöra persontrafik 
och kommer att trafikeras av duospårvagnar i tjugominuters trafik. Söderköping ansluts 
med ett helt nytt spår till Norrköpings spårvägsnät och får också tillgång till duospår-

                                                 
3 Avsnittet är baserat på underlagsrapporten Samhällsekonomiska effekter av duospår i Östra Götaland, 
av Johan Klaeson och Lars Pettersson från Internationella handelshögskolan i Jönköping. 
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vagnar i tjugominuters trafik. Andra orter som redan i JA är väl integrerade i det 
kollektiva transportsystemet får inte lika stora positiva tillgänglighetseffekter i UA. 

Relativt sett kommer tillgängligheten för de stora städerna i regionen, Linköping och 
Norrköping, att påverkas mindre än för de mindre orterna där tillgänglighetseffekterna 
är stora. Men i absoluta termer för regionen som helhet är de positiva effekter som kan 
noteras för Linköping och Norrköping av avgörande betydelse. Närmare 70 % av alla 
arbetstillfällen i den analyserade kommungruppen återfinns i dessa två regioncentra.  

 
Bild 3  Duospårvagn i Åtvidaberg (foto: VTI). 

 

Den applicerade regionalekonomiska utvecklingsmodellen möjliggör beräkningar av 
sysselsättningseffekter i de berörda kommunerna. Modellens logik är att förbättringar i 
transportsystemet ökar tillgängligheten vilket i sin tur ökar sysselsättningen inom 
regionen. De s.k. funktionella sambanden som bestäms av olika marknaders rumsliga 
utbredning, förstärks genom en större och mer integrerad regional ekonomi. De syssel-
sättningseffekter som räknas fram antas ha realiserats inom en tioårsperiod efter det att 
respektive alternativ, UA och JA, har färdigställts. 

Modellresultaten visar att antalet arbetstillfällen i hela gruppen ökar med drygt 1 100, 
vilket motsvarar en relativ ökning på ca 0,6 %, när JA jämförs med nollalternativet. 
Störst tillskott av det absoluta antalet arbetstillfällen förväntas i Linköping, men den 
relativa betydelsen är större i några av de mindre kommunerna.  

Vid övergången från UA till JA beräknas ytterligare ökningar av sysselsättningen att 
inträffa. Enligt modellberäkningarna hamnar ökningen på ca 1 700 arbetstillfällen, 
vilket motsvarar en ökning på ca 1 % av det totala antalet sysselsättningstillfällen i 
regionen. Som förväntat är det i första hand Söderköping och Finspång som påverkas 
mest positivt relativt sett med ökningar på 11 % respektive 5 %. Förutom de två 
kommunerna är det framförallt Norrköping och Linköping som får ett ökat antal arbets-
tillfällen. I absoluta termer är ökningen högst i Norrköping med nästan 600 nya 
arbetstillfällen. För övriga kommuner är effekterna på sysselsättningen marginella. 
Åtvidaberg, däremot, får enligt modellresultaten en reducering av antalet sysselsätt-
ningstillfällen på ca 6 %. Den effekten skulle kunna tolkas som att den ökade tillgäng-
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ligheten mellan Linköping och Åtvidaberg medför att den sistnämnda kommunens 
redan pågående transformering till mer av bostadsort än arbetsort fortsätter.  

Resultaten från modellberäkningarna omvandlar således de uppkomna tillgänglighets-
effekterna som uppstår som ett resultat av kvalitetsförbättringarna i kollektivtrafiken till 
sysselsättningseffekter. Om sysselsättningen i regionen skulle öka med ca 1 700 nya 
arbetstillfällen som ett resultat av UA skulle de regionalekonomiska effekterna bli 
betydande. Om det genomsnittliga förädlingsvärdet per sysselsättningstillfälle är 
350 000 kr, skulle det samlade produktionsvärdet i regionen öka med ca 600 mkr på 
årsbasis.  

 
2.4 Regional design 
I projektet sammanställdes också kunskapsläget om hur regionens planering bör vara 
utformad för att kollektivtrafikens fulla potential som regionalt utvecklingsverktyg ska 
kunna realiseras. Syftet är att vidga perspektivet och komplettera de systeminterna 
tekniska egenskaperna med de systemexterna faktorer som har en avgörande betydelse 
för kollektivtrafikens funktionsförmåga. Diskussionen i det här avsnittet är därför i 
huvudsak normativ och fokuserar på de faktorer som kan påverka kollektivtrafikens 
funktion i positiv riktning. Den normativa frågeställning som avsnittet i första hand är 
baserad på kan formuleras på följande sätt: om regionen har beslutat sig för att investera 
i och bygga upp ett regionalt kollektivtrafiksystem av en viss utformning, hur ska 
regionen planera för att systemet ska kunna fungera effektivt? Resultaten är i huvudsak 
generella och inte direkt kopplade till olika fordonskoncept eller en viss specifik region. 

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

Det framtida Stockholm - 1945

 
Figur 3  Schematisk beskrivning av ”Det framtida Stockholm” respektive Köpenhamns 
fingerplan. 

 

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

Om den dimensionen fattas finns det en uppenbar risk att de investeringar och åtgärder 
som behandlas i beslutsunderlagen ses som förändringar som rubbar jämvikten i ett 
system där sedan olika mekaniska processer återställer jämvikten på en annan nivå som 
sedan kan jämföras med utgångsläget. I själva verket kommer givetvis den förda 
transportpolitiken och transportplaneringen att påverka vad utfallen i praktiken kommer 
att bli, t.ex. för resandet med kollektivtrafiken. De scenarioanalyser som utgjorde 
grunden för Det framtida Stockholm och andra samtida planeringsdokument försökte 
visa vad som skulle kunna åstadkommas om transportplaneringen integrerades med 
regionutvecklingsplaneringen i övrigt.  

Den ökande regionala mobiliseringen under de senaste decennierna har emellertid på 
nytt aktualiserat det mer systemövergripande, helhetsbaserade, planeringsperspektivet. 
Den förändringen har också kraftigt påverkat det kunskapsområde som diskuteras här. 
För att kunna konkretisera de viktigaste resultaten kan en uppdelning göras mellan en 
mer fysik och rumslig del och en del som mer rör planering, institutioner och organisa-
tion.  

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

Nedanstående figur illustrerar principerna för en region med kollektivtrafiken som bas i 
transportsystemet: 
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Figur 4  The Regional City (källa: Calthorpe & Fulton, 2001). 

 

Av figuren framgår också hur markanvändningsmönstret, tätorter och städer, idealt sett 
bör vara för att det kollektiva transportsystemet ska fungera effektivt med förhållande-
vis tät exploatering runt noderna i systemet. För att motverka alltför stora obalanser och 
ett jämnare kapacitetsutnyttjande bör blandning mellan olika funktioner som arbets-
platser, bostäder, nöjen, service etc. eftersträvas. Syftet med funktionsblandningen är att 
bryta mot de funktionalistiska planeringsprinciperna med zonerade områden destinerade 
för specifika användningsområden. Zonering ger problem med stora variationer i kapa-
citetsutnyttjandet, framförallt genom arbetspendling mellan bostadsområden och arbets-
områden i snäva tidsfönster. 

Figuren kan också användas för att illustrera det markanvändningsmönster som har 
vuxit fram i bilsamhället. Glesare exploatering i de områden som ligger mellan de färg-
markerade ytorna medför att kollektivtrafikens förmåga att tillmötesgå de uppkomna 
behoven av resor minskar. Flödena blir tunnare och mer decentraliserade och därmed 
mer bilanpassade, förutsatt att biltransportsystemets infrastruktur med ett finmaskigt 
vägnät finns på plats (Breheny, 1992 och 1995). 

Den kollektivtrafikanpassade regionen får i det här perspektivet en tydlig konkret fysisk 
dimension. Därför används begreppet design eftersom den fysiska utformningen blir så 
betydelsefull, från utformningen av bostadsområden och kvarter till hur hela regionen 
ska utformas. Vad som också är viktigt att framhålla är att planeringsmodellen inte ska 
tolkas som enbart förbehållen nyexploateringar. Omläggningar av befintliga kollektiv-
trafiksystem bör följa dessa riktlinjer som i sin tur bör vara styrande för framtida för-
ändringar som lokaliseringar av verksamheter och förtätningsprojekt (Frey, 1999). Det 
finns en omfattande litteratur som dels beskriver designen, dels utvärderar de faktiska 
konsekvenser som uppstår när planeringsprinciperna tillämpas i praktiken (Transit 
Oriented Development, 2002; Dunphy, 2004). 
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2.4.2 Den institutionella inramningen 
Principerna för den fysiska utformningen av kollektivtrafiken och hur tätorter, städer 
och regionen kan formas med kollektivtrafiken som bas är förhållandevis enkla att be-
skriva. Men vad kunskapsläget också visar är att det fysiska systemet är svårt att rea-
lisera om en ändamålsenlig institutionell inramning saknas (se t.ex. Bratzel, 1999 och 
Paulley and Pedler, 2000). Frågan är då vad som avses med begreppet ”ändamålsenlig 
institutionell inramning”. Den diskussionen kan föras långt men syftet med föreliggande 
avsnitt är att med litteraturen som bas ge en översikt av vad som kan avses med institu-
tionell inramning runt kollektivtrafiken som fysiskt system. 

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

Diskussionen kan konkretiseras genom att utgå från det fysiska transportsystem som 
utgör UA, se bilden nedan, och fokusera på några faktorer inom den institutionella 
sfären som kommer att få en avgörande inverkan på transportsystemets effektivitet. 

 
Figur 5  Spårburen kollektivtrafik i UA (källa: Trivector Traffic AB). 

 

Med utgångspunkt från figuren med regionen och dess spårnät kan ett normativt 
perspektiv anläggas på den planering och politik som skulle kunna förstärka 
transportsystemets funktionsförmåga. Ett regionalt transportsystem förutsätter en 
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regional planering och en regional transportpolitik. Planering och politik ska omfatta de 
rumsliga gränser som definieras av det regionala transportsystemet. Det ska finnas klar-
het om hur spårnätet ska byggas ut och hur det ska trafikeras och hur övrig kollektiv-
trafik ska integreras och samverka med den spårburna trafiken. 

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

 
Figur 6  Integrerad planering på lokal nivå, ny spårvägslinje i Norrköping (bild: 
Jan Borek, Design Ateljé Borek). 

 

Denna idealiserade bild av hur planering för kollektivtrafik kan bedrivas har få mot-
svarigheter i praktiken. Bilens dominerande andel av resandet och ett halvt sekel av 
planering och politik för bilsamhället har styrt utvecklingen i en annan riktning. Trots 
den faktiska utvecklingen ger ändå planeringsmodellen som beskrivs ovan en bild av 
den omorientering som ett mer kraftfullt användande av kollektivtrafiken som lokalt och 
regionalt utvecklingsverktyg förutsätter. Den finns också många exempel på verkliga 
investeringar i kollektivtrafik som görs inom ramen för en förnyad planeringsmodell där 
det framförallt är hållbarhetsperspektivet som har fått ett större genomslag i jämförelse 
med tidigare prioriteringar (se t.ex. Hass-Klau and Crampton, 2002 och Hedström, 
2004).  
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Men investeringar i kollektivtrafik görs också med ambitionen att stimulera den regio-
nalekonomiska utvecklingen. Med spårburen kollektivtrafik kan attraktiva boende-
miljöer skapas med goda kopplingar till transportsystemet. Kollektivtrafiken i allmän-
het, och den spårburna i synnerhet, har en mycket högre kapacitet än biltransport-
systemet på en given yta. För att utveckla och utnyttja en stads fördelar med korta av-
stånd, specialiserad tjänsteproduktion, kultur, nöje etc. krävs ett kapacitetsstarkt och 
hållbart transportsystem som inte är ytkrävande (se t.ex. Duany et al., 2000). Lokala 
transportsystem kan sedan länkas samman till regionalt integrerade system. Kollektiv-
trafiken öppnar upp nya möjligheter för lokalt och regionalt resande även för grupper 
som av olika skäl inte utnyttjar biltransportsystemets alla möjligheter. Till skillnad mot 
biltrafiken har inte kollektivtrafiken nått samma mognads- och mättnadsgrad vilket kan 
ge större utvecklingseffekter på marginalen av investeringar i kollektivtrafik än i bil-
trafik. Kollektivtrafiken kan, som ett exempel, användas för att skapa ett regionalt 
sammanhängande utbud av högskole- och annan utbildning (OECD, 2002 och 2005).  

Tätt sammanhängande med formerna för den kollektivtrafikanpassade planeringen är 
frågor om organisation och finansiering. För att kunna förverkliga den målbild som 
skisseras ovan måste den regionala politik- och planeringsfunktionen ha rådighet över 
den nödvändiga åtgärdsarsenalen. I första hand gäller detta kontrollen över kollektiv-
trafikens utveckling. Att använda kollektivtrafiken som ett regionalt utvecklingsverktyg 
förutsätter att den är ett verktyg i en verktygslåda som regionen själv kan kontrollera 
och styra. Regionala parlament och planeringsfunktioner med ansvar för regional 
transportplanering och kollektivtrafikens utveckling är tecken på en utveckling som har 
potential att åstadkomma en för kollektivtrafiken mer ändamålsenlig organisation. 

Finansiering kan ur ett perspektiv reduceras till att enbart vara en fråga om takten i 
realiseringen av det transportsystem som planeras. Resurser måste vägas av mot andra 
möjliga användningsområden. Finansieringssystemen behöver också utvecklas mot en 
högre grad av effektivitet och flexibilitet. Det är angeläget att faktorer som riskhantering 
och riskspridning ständigt förbättras. Ett problem som ofta uppmärksammas är den 
incitamentsstruktur som skapas av de offentliga systemen för finansiering av infra-
struktur. En viktig faktor är relationen mellan den regionala/lokala nivån och den 
nationella nivån och formerna för hur regioner och kommuner tillförs statlig finansie-
ring. Förändringar av kraven på hur regioner och städer ska driva och utforma transport-
planeringen har i flera länder kombinerats med förändringarna av just formerna för 
statlig finansiering. Staten kan villkora sin finansiering till att regionerna följer en viss 
planeringsmodell som är i bättre överensstämmelse med nationella transportpolitiska 
mål än vad som är fallet i dagens system. Staten har stora möjligheter att förändra de 
incitament som styr agerandet på den lokala och regionala nivån genom finansierings-
modellen (SOU 2003:67). 
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Bild 4  Kollektivtrafik i Portland, US (foto: Chris Fussell, TriMet). 

 
2.5 Sammanfattande diskussion 
Avsnittet om duospårväg som regionalt utvecklingsverktyg avslutas här med en 
sammanfattande diskussion. Först diskuteras de mer generella resultaten, därefter görs 
en del konkretiseringar av resultaten för Östgötaregionens del. 

Analysen av utredningsalternativet, UA, visar tydligt att trafikering med duospårvagnar 
kan ge betydande positiva effekter för regionala kollektivtrafiksystems funktionsför-
måga. Duospårvagnar integrerar olika spårsystem och resor utan byten möjliggörs i en 
större omfattning. Ett och samma fordon kan användas för spårburen landsbygdstrafik 
och trafik i innerstäder och stadscentra. Duospårvagnar kan därför användas för att 
tydliggöra det regionala systemets identitet och funktion. Trafikering med duospårvagn 
ökar resandet med kollektivtrafiken. 

Analysen visar vidare att duospårvagnar både möjliggör och förutsätter att kollektiv-
trafiken integreras tydligare och att olika resebehov och nivåer i systemet får en genom-
arbetad utformning. Bussar, spårvagnar och tåg ska användas till de ändamål respektive 
fordon är mest lämpat för och integreras i ett sammanhängande utbud av resmöjligheter 
(Hass-Klau, 2000). Analysen av UA visar att en sådan strategi möjliggör att driftsnettot 
kan hållas på samma nivå som i jämförelsealternativet samtidigt som resandet ökar 
markant. Duospårvagnar kan ersätta både buss- och tågtrafik och har i förhållande till 
bussen en högre attraktionskraft på resenärerna och kan i jämförelse med tågen trafikera 
linjer med tätare stopp utan restidsförluster. 

Den ökande tillgängligheten inom regionen och det ökande resandet med kollektivtra-
fiken innebär att det på sikt uppstår regionalekonomiska expansionseffekter i form av 
ökad sysselsättning. Även med en försiktig uppskattning av de förädlingsvärden som 
sysselsättningsökningarna medför, räcker de mer än väl för att kompensera för de 
investeringar som UA innehåller. I en samhällsekonomisk kalkyl utförd enligt 
Banverkets beräkningshandledning (BVH 706) kommer emellertid UA att uppvisa ett 
samhällsekonomiskt underskott. Det beror på att de ytterligare förbättringar av infra-
strukturen som trafikeringen av UA förutsätter kompenseras inte av de direkta sam-
hällsekonomiska nyttoökningar (restidsvinster, färre byten etc.) som det högre resandet 
medför. Sekundära regionalekonomiska effekter som sysselsättningsökningar exklu-
deras i kalkylen eftersom den typen av effekter kan vara en återspegling av de direkta 
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nyttoökningarna och/eller överflyttningseffekter från andra regioner vilket inte ger 
några samhällsekonomiska nettoeffekter. Resandet med kollektivtrafiken måste därför 
öka ännu mera än vad modellsimuleringarna anger, eller investeringsbehovet hållas 
tillbaka eller kunna göras med en lägre resursinsats, för att det samhällsekonomiska 
utfallet ska kunna förbättras. 

Även om den regionala kollektivtrafiken fungerar effektivt utifrån ett systeminternt 
perspektiv kan funktionsförmågan, och möjligheten att använda kollektivtrafiken som 
utvecklingsverktyg, förbättras med en mer ändamålsenlig institutionell inramning. Om 
kollektivtrafiken ”bäddas in” i en planeringsmodell som från den regionala till den 
lokala nivån utformas med prioritet för kollektivtrafiken blir resandet högre och utveck-
lingseffekterna större. Om den planeringsmodellen saknas och/eller den regionala och 
lokala politiken och planeringen har en annan inriktning, är risken stor att kvalitets-
ökningar av kollektivtrafiken inte kan omvandla den egentliga utvecklingspotentialen 
till realiserade effekter. I stor utsträckning kommer resultaten av de analyser och beräk-
ningar som har gjorts inom projektet att betingas av inriktningen av politik och plane-
ring, vilket är viktigt att beakta vid genomgången av det framtagna besluts- och kun-
skapsunderlaget (se t.ex. Haughton and Counsell, 2004). 

Av systemanalysen av utredningsalternativet för Östgötaregionen framgår att 
kopplingen med duospårvagn mellan Norrköping och Linköping är den svaga länken. 
Pendlingen mellan de båda städerna hanteras effektivare av pendeltåg mellan respektive 
resecentra. Linköping och Norrköping delar upp omlandet med skarpa gränser där 
pendlingen på tätortsnivå är ensidigt inriktad mot en av de båda städerna. Boende i en 
tätort pendlar till Linköping, boende i en annan pendlar till Norrköping. Pendlingen 
mellan Linköping och Norrköping är omfattande och växande, men består i huvudsak 
av boende i Linköping som pendlar till Norrköping och vice versa. Att pendla med 
duospårvagn på nuvarande stambanan mellan Linköping och Norrköping med byte i 
Kimstad är därför inte ett tillräckligt attraktivt alternativ till direktpendling på den nya 
ostlänken. 

Ett första steg för implementering av duotrafik i regionen skulle därför kunna vara att 
trafikera de redan starka pendlingskorridorerna in till respektive stad. Från Finspång och 
Söderköping in till Norrköpings stadsspårvägsnät samt på Stångådals- och Tjustbanan 
från Kisa och Åtvidaberg in till Linköpings central och i en framtid direkt in på 
Linköpings första spårvägslinje ”LinkLink”. Kapacitetsstark duotrafik med täta stopp 
utmed dessa linjer ger regionen goda möjligheter att påbörja en exploaterings- och 
planeringsstrategi enligt intentionerna ovan om ”the regional city” och kunna skapa en 
mer långsiktigt hållbar och attraktiv region med en starkare ekonomisk utvecklingskraft. 
Duotrafiken skulle även kunna ge ett kraftfullt bidrag till det lokala resandet i 
Norrköping och i Linköping där ”LinkLink” medför en avsevärd kvalitetsökning av den 
lokala kollektivtrafiken i jämförelse med utgångsläget.  

Men att integrera regionen till den ”fjärde storstadsregionen” förutsätter att kollektivtra-
fikkopplingen mellan Linköping och Norrköping blir mer omfattande än pendeltågsrela-
tioner mellan respektive stads resecentra. Duotrafik längs med nuvarande stambanan 
kan användas som verktyg för att skapa mer sammansatta relationer mellan de båda 
städerna där boende och verksamheter i växande tätorter i ”mellanlandet” inte är en-
sidigt uppkopplade mot ett visst regioncentrum, Linköping eller Norrköping. En sådan 
strategi är emellertid en betydligt större utmaning än att förstärka rådande pendlings- 
och bosättningsmönster i regionen. 
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Den institutionella inramningen i regionen kan med stöd från diskussionen ovan be-
skrivas som förhållandevis outvecklad och otydlig. I väntan på utfallet av den politiska 
diskussionen om hur regioner ska utformas och fungera i Sverige, saknas en egentlig 
regional transportpolitisk och planeringsmässig nivå. Den regionala, kollektivtrafik-
främjande, transportplanering och politik, med kopplingar nedåt i planeringssystemet, 
finns i princip inte alls i dagsläget, med vissa undantag för Västra Götaland, Skåne och 
Stockholmsområdet. Den tydliga prioritering av kollektivtrafik och integration mellan 
transportsystem och samhället i övrigt som är en förutsättning för att kunna realisera 
kollektivtrafiksatsningars fulla potential för resandeökningar och utvecklingseffekter, är 
svagt utvecklad i Sverige i ett internationellt perspektiv (se t.ex. HiTrans, 2005; Hylén, 
2001a; Hylén and Pharoah, 2002 och Pharoah and Apel, 1995). En politisk ambition att 
öka kollektivtrafikens andel av det lokala och regionala resandet kan därför inte realise-
ras utan ett omfattande institutionellt utvecklingsarbete, ett arbete som rör allt från 
politisk styrning av kollektivtrafikens utveckling till integrerad transport- och markan-
vändningsplanering (se t.ex. Åkerlund, 2007, sid. 99–101). 
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3 Demonstrationstrafik med duospårvagn 
Inom ramen för projektet ”Duospårväg – Innovativ kollektivtrafik” genomfördes också 
ett demonstrationsmoment med trafikering av duospårvagn i Östgötaregionen och tra-
fikering/visning av fordonet på andra platser i Sverige. Det helt nya fordonet som 
användes vid demonstrationen hyrdes av den tyska staden Kassel där det inte hade tagits 
i trafik beroende på att utbyggnaden av spårnätet ännu inte var klar. Demonstrations-
projektet genomfördes under maj månad och i början av juni månad 2006. Under en 
vecka vardera trafikerade duospårvagnen Linköping–Åtvidaberg respektive Linköping–
Kisa enligt fastställd tidtabell. Fordonet trafikerade även spårvägsnätet i Norrköpings 
stad under några dagar och visades även i Finspång, inklusive några korta turer utmed 
banan från Finspångs station och söderut. Dessutom visades fordonet i Västervik, Lund, 
Helsingborg och Göteborg, i kombination med viss uppvisningstrafik. 

 

 
Bild 5  Duospårvagn i Göteborg (foto: VTI). 

 

Demonstrationsförsöket kunde genomföras efter en omfattande planeringsprocess med 
många olika aktörer inblandade. I samband med trafiken hölls ett flertal seminarier och 
informationstillfällen där projektets olika parter deltog. Trafiken, och alla kringaktivi-
teter, utvärderades med hjälp av enkäter och intervjuer till både resenärer och med-
verkande aktörer i projektet. Demonstrationsförsöket med planeringsprocessen, trafike-
ringen och utvärderingen dokumenteras utförligt i Hedström (2007). Föreliggande av-
snitt är en sammanfattande resultatdiskussion om demonstrationsprojektets genom-
förande. Projektet kommer här att betraktas utifrån ett innovationsperspektiv. Det är av 
intresse att rikta uppmärksamheten mot de lärdomar och erfarenheter som kan göras 
utifrån projektet vad gäller drivandet av innovationsprocesser inom kollektivtrafiken 
med fokus på nya fordonskoncept. Projektets utgångspunkt är att fullständiga besluts- 
och kunskapsunderlag förutsätter den visualisering och de erfarenheter och tester av 
olika utvecklingsalternativ inom kollektivtrafiken som endast är möjliga att uppnå 
genom faktisk trafik. 
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3.1 Ett samverkansprojekt 
I demonstrationsförsöket medverkade ett stort antal parter. Vad som kanske i utgångs-
läget föreföll att vara en förhållandevis okomplicerad sak att planera och genomföra 
visade sig vara något helt annat. Hela projektet ”Duospårväg – Innovativ kollektiv-
trafik” förutsatte för att kunna genomföras ett brett deltagande av många samverkande 
aktörer. Demonstrationsdelen medförde att ännu fler aktörer involverades i projektet. 
Aktörerna representerar många olika sektorer i samhället, men aktörsdeltagandet kan 
konkretiseras till en samverkan mellan offentlig sektor (tillsyns- och sektorsmyndig-
heter, kommuner, regionförbund m.m.), privat sektor (fordonstillverkare, underhåll och 
drift, operatörer m.m.) samt forskningsutförare (forskningsinstitut, högskolor, konsult-
bolag m.m.). Därför är projektet ”Duospårväg – Innovativ kollektivtrafik” i allmänhet 
och demonstrationsdelen i synnerhet ett exempel på ett s.k. ”triple-helix” projekt baserat 
på samverkan mellan olika sektorer. 

 

Politik och 
planering

FoU Företag

 
Figur 7  Duoprojektet som ett triple-helix projekt. 

 

Triple-helix modellen (med inspirationen hämtad från evolution och DNA-spiraler) an-
vänds både som teoretisk modell för hur olika innovationssystem fungerar, men också 
som normativ utgångspunkt för hur mer effektiva innovationssystem kan byggas upp 
och stimuleras för att fungera effektivare (se t.ex. Etzkowitz, 2002 och Edquist, 2000). 
Flera tillämpningar av triple-helix synsättet finns inom näringspolitiken med syfte att 
åstadkomma en högre ekonomisk tillväxt genom bättre fungerande regionala innova-
tionssystem (se t.ex. Cooke et al., 2004). Förhoppningen är att ett aktivt samspel mellan 
deltagande aktörer inom forskning, politik/planering och näringsliv ska kunna driva 
fram en högre ekonomisk utvecklingstakt genom fler och bättre innovationer. Det går 
också att hävda, med stöd av kunskapsläget, att innovationssystem med tvärsektoriella 
kopplingar, är en förutsättning för en högre utvecklingstakt inom många sektorer, i 
första hand som ett resultat av den ekonomiska strukturomvandlingen. 
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Kollektivtrafik är tjänsteproduktion. Med en ökad teknisk, organisatorisk och insti-
tutionell komplexitet, och ett ökat beroende av dessa faktorer för en framgångsrik 
produktion av kollektivtrafiktjänster, ställs höga krav på aktörerna inom kollektiv-
trafiksektorn. En tydlig aspekt är den organisation som krävs för att produktionen av 
kollektivtrafiktjänster ska vara konkurrenskraftig. För att kollektivtrafiken ska kunna 
användas som ett regionalt utvecklingsverktyg bör organiseringen av kollektivtrafiken 
möjliggöra en koppling mellan de olika komponenter i systemet som måste samverka 
för en effektiv produktion. Alla komponenter i spannet mellan fordonsdesign till sam-
hällsplanering/politik bör vara integrerade och samordnade i en övergripande strategi. 

Sådana krav medför också att den samhälleliga uppdelningen mellan privat och offent-
lig sektor inte längre fungerar som organisationsprincip. Produktionskraven innebär 
istället att aktörer från privat och offentlig sektor måste samarbeta i gemensamma orga-
nisatoriska strukturer om målsättningen är att öka kvaliteten och förbättra funktionen. 
Det är sådana faktorer som ligger bakom triple-helix modellen som normativ vägvisare 
för samverkan mellan olika aktörer i syfte att stimulera utvecklingsförmågan inom olika 
sektorer och branscher. Behovet av en sådan samverkan är kanske allra störst för att 
stimulera utveckling och förnyelse genom innovationer och omprövning. För att kunna 
lansera, testa och pröva nya fordonskoncept inom den spårburna kollektivtrafiken 
behövs en samverkan mellan många olika aktörer över etablerade sektorsgränser och 
ansvarsområden. Projektet ”Duospårväg – Innovativ kollektivtrafik” kan kanske ses 
som en initiering av en sådan innovationsprocess.  

 
3.2 Planeringsprocessen 
Den planering som gjordes för att kunna genomföra demonstrationsprojektet påbörjades 
under hösten 2004 och pågick fram till och med trafikens genomförande under sen vår 
2006. I planeringsprocessen deltog aktörer från ett femtontal olika organisationer. Tidigt 
i planeringsprocessen identifierades de områden där demonstrationsförsöket skulle 
kunna bidra med visualisering/demonstration och ökad kunskap: 

• Trafik med duospårvagn blandad med övrig tågtrafik på intensivt trafikerade 
järnvägar 

• Trafik med duospårvagn på lågtrafikerade banor som alternativ/komplement till 
pendeltåg 

• Trafik med duospårvagn i spårvägsnät i städer i jämförelse med spårvägstrafik 
och i jämförelse med trafikering av duospårväg i järnvägsnät 

• Fordonens blandning av olika framdrivningssystem, elektrisk och dieselelektrisk 
traktion 

• Omdömen/ uppfattning om duospårvagnar och trafik bland resenärer och opera-
törers personal 

• Övergripande och erfarenhetsbaserad teknisk och ekonomisk utvärdering av den 
genomförda trafiken 

• Identifiering av inriktning för den fortsatta planeringen av trafik med duospår-
vagn i Östergötland och/eller andra svenska regioner. 
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I konkreta termer skulle planeringsprocessen leda fram till trafikering med duospårvagn 
under en viss tidsperiod och på vissa specificerade delar av järnvägs- och spårvägsnätet. 
Planeringsmomenten kan därför indelas i två huvudgrupper. Dels den planering som 
behövs för att trafikeringen ska kunna påbörjas vid den utsatta tiden, dels planeringen 
av den faktiska trafikeringen i sig. I praktiken kommer planeringen av dessa moment att 
vara integrerad och överlappande. Den första huvudgruppen av planeringsmoment 
domineras av de detaljerade frågeställningar som måste besvaras som ett led i den 
formella tillståndsgivningen i form av spårmedgivande från Järnvägsstyrelsen och 
Banverket. Ett spårmedgivande förutsätter ett mycket detaljerat underlagsmaterial som 
omfattar allmänna uppgifter om fordonstypen, fakta om hela fordonets respektive 
dragfordonets samverkan med infrastrukturen, miljöuppgifter, elsäkerhet och hur 
fordonet ska hanteras vid alla händelser som kan uppstå. 

Ett genomgående tema i planeringen var hur säkerhetsfrågorna skulle kunna lösas. 
Fordonet var inte utrustat med något av de säkerhetssystem (ATC eller radioblock) som 
i princip är en förutsättning för att det ska kunna trafikera det svenska järnvägsnätet. Att 
komplettera fordonet med något av dessa system skulle medföra sådana merkostnader 
att demonstrationsprojektet inte skulle kunna genomföras. Efter många diskussioner 
löstes problemet genom att myndigheterna godkände att fordonet skulle få framföras 
med s.k. externmarkering. Externmarkering innebär att en person från Banverket med-
följer i fordonet och i direktkontakt med trafikledningen får successiva klarmarkeringar 
för de bandelar där fordonet ska framföras. En annan viktig säkerhetsaspekt var utbild-
ning av förare, vilket genomfördes i Tyskland.  

Även planeringen av trafikeringen var omfattande med många olika delfrågor som 
behövde besvaras. Under de första två veckorna av demonstrationsperioden trafikerade 
duospårvagnen sträckorna Linköping–Åtvidaberg respektive Linköping–Kisa enligt 
tidtabell. Trafikeringen ställde därför krav på att tidtabell och tåglägen togs fram som 
var anpassade till den övriga trafiken på Tjust- och Stångådalsbanan. Andra viktiga 
frågor att lösa inför trafikeringen var hur underhållet av fordonet skulle hanteras samt 
försäkrings- och bevakningsfrågor. Underhåll och översyn av fordonet kan endast göras 
i lokaler med särskild utformning, vilket kom att ställa krav på planering, bokning och 
tåglägen för transport till underhållsverkstad. Även transporter mellan de olika orter och 
städer som skulle besökas för uppvisning och kortare demonstrationstrafik behövde 
planeras, utöver de inledande två veckornas trafik till Åtvidaberg och Kisa.  

Ett särskilt problem var hur fordonet skulle kunna flyttas mellan järnvägsnätet och 
spårvägsnätet i Norrköping och Göteborg. I båda städerna finns det inte längre några 
anslutningsväxlar mellan järnvägen och spårvägen. Lösningen blev att med hjälp av ett 
specialiserat holländskt transportbolag använda provisorisk räls och lastbilstrailer för att 
kunna flytta fordonet. Transporten med trailer krävde tillstånd och polisövervakning 
beroende på ekipagets längd och vikt. En annan teknisk aspekt som diskuterades 
intensivt var hur problemet med varierande plattformshöjder skulle kunna hanteras. 
Men fordonets lägre höjd stämde bra med plattformshöjderna på de mindre hållplatser 
och stationer som trafikerades samtidigt som den högre plattformshöjden vid större 
stationer kunde hanteras effektivt, men provisoriskt, av portabla ramper som medföljde i 
fordonet. 
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Bild 6  Duospårvagnen flyttas på trailer i Norrköping (foto: VTI). 

 

I samband med trafiken av duospårvagnen genomfördes också flera informationsakti-
viteter som krävde en omsorgsfull planering. Ett antal seminarier skulle detaljplaneras 
med inbjudningar och informationsspridning. Annonser och utskick skulle sprida infor-
mation om själva trafiken, kontakter med pressen skulle tas och pressträffar planeras 
och pressmeddelanden skrivas. För att möjliggöra en utvärdering av försöket var det 
också nödvändigt att bygga upp en utvärderingsorganisation. Fordonet behövde därför 
bemannas med personal som kunde räkna passagerare och hantera de ombordenkäter 
som skulle besvaras av passagerarna som en del av datainsamlingen för utvärderingen.  

Beskrivningen ovan ger endast en översiktlig bild av några av de delområden som 
hanterades i planeringsprocessen. För den fortsatta diskussionen är det angeläget att 
framhålla att det fanns få redan existerande rutiner eller etablerade organisatoriska 
strukturer som kunde användas i planeringsprocessen. Planeringen av demonstrations-
försöket drevs på samma sätt som projektet i övrigt med forsknings- och utvecklings-
projektet ”Duospårväg – Innovativ kollektivtrafik” som sammanhållande plattform och 
med VTI som projektledare. En ytterligare aspekt som försvårade planeringsprocessen 
var den stora osäkerheten i budgeteringen av demonstrationsprojektets kostnader och 
hur finansieringen skulle hanteras. Den komplicerade och detaljerade planering som var 
en förutsättning för projektets genomförande var i princip omöjlig att i förväg uppskatta 
omfattningen av. 

 
3.3 Utvärderingen 
Under genomförandet av demonstrationstrafiken samlades data in för att möjliggöra en 
utvärdering av projektet. Utvärderingen bestod av två delar. En del baserades på enkäter 
till resenärer ombord på fordonet med frågor om de som reste med och deras uppfatt-
ningar om spårvagnens egenskaper. Enkäterna delades ut och samlades in under färd. 
Datainsamlingen för den andra delen av utvärderingen bestod av intervjuer med styr-
gruppens medlemmar som underlag för en kvalitativ diskussion om genomförandet. 
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Under demonstrationsperioden i Östergötland åkte sammanlagt ca 3 600 resenärer med 
duospårvagnen. På sträckan Linköping–Åtvidaberg färdades ca 900 resenärer med 
fordonet och på sträckan Linköping–Kisa ca 2 700 resenärer. Anledningen till att fler 
färdades på sträckan Linköping–Kisa var en blandning av att det dels finns flera tätorter 
utmed den delen av banan, dels att intensifierade informationsinsatser och en ökad 
informationsspridning om projektet i media gynnade tillströmningen av resenärer till 
den senare delen av demonstrationstrafiken. Under trafikens genomförande besvarades 
ca 1 100 enkäter, vilket innebär att drygt 30 % av samtliga som färdades med 
duospårvagnen i Östergötland deltog i resenärsundersökningen. 

 
Bild 7  Fullsatt spårvagn under demonstrationstrafiken (foto: VTI). 

 

Trafiken genomfördes i huvudsak under dagtid från förmiddag till eftermiddag vilket 
återspeglades i den höga andelen äldre som åkte med spårvagnen och också en för-
hållandevis hög andel skolungdomar. Det kan dock framhållas att andelen resenärer som 
angav bil som det vanligaste färdmedlet vid pendling till skola eller arbete var lika hög 
som den andel som angav buss som vanligaste färdmedel. Frågorna i enkäten var i 
huvudsak fokuserade på fordonets komfort och relativa kvalitetsnivå i förhållande till 
andra färdmedel. Komforten uppfattades som bra av en stor majoritet, även om bullret 
från dieselmotorerna kunde uppfattas som störande under acceleration vid dieselektrisk 
drift. Banorna mellan Linköping och Åtvidaberg/Kisa saknar också helsvetsad räls 
vilket ger upphov till det karaktäristiska tågljudet när hjulen rullar över skarvarna i 
rälsen. Trafikering i stadsspårvägnät med elektrisk drift och lägre hastighet medför en 
betydligt lägre bullernivå i fordonet i jämförelse med trafikering av oelektrifierade 
järnvägsnät med spårskarvar.  

Vad gäller den relativa jämförelsen med andra färdmedels kvalitet angav en stor majo-
ritet att duospårvagnen var ett betydligt attraktivare färdmedel än buss. Spårvagnen stod 
sig också mycket bra i jämförelse med bil där andelen av respondenterna som angav att 
spårvagnen är bättre än bilen var högre än andelen som angav att bilen är bättre än spår-
vagnen. I jämförelse med tåget förefaller det som tågets högre komfort och mjukare 
gång på längre sträckor medförde att en majoritet av resenärerna bedömde att tåget är 
bättre än spårvagnen. I de avslutande frågorna om duospårvagnens allmänna attrakti-
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vitet var den positiva responsen hög. Av svaren att döma är duospårvagn ett attraktivt 
färdmedel som skulle ha goda möjligheter att locka nya resenärer till kollektivtrafiken. 
Ur den aspekten är svaren på resenärsenkäten väl i linje med den dokumenterade 
kunskapen om spårvägens attraktionsförmåga (Hedström, 2004). 

Den andra delen av utvärderingen av demonstrationsprojektet baserades på intervjuer 
med medlemmar i projektets styrgrupp. Intervjuerna genomfördes efter trafikperiodens 
slut för att kunna fånga upp hur det faktiska utfallet bedömdes i förhållande till styr-
gruppsmedlemmarnas förväntningar på demonstrationsprojektet. Intervjuerna var 
strukturerade efter sex olika diskussionsteman: 

• Trafikeringen 

• Förståelsen av duospårvagnar som en komponent i ett integrerat trafiksystem 

• Marknads- och konkurrensförutsättningar 

• Realiserbara kvalitetsökningar 

• Seminarie- och informationsverksamheten 

• Projektets exponering i media och genom andra informationskanaler. 

 

Demonstrationsprojektets trafikering bedömdes av de intervjuade som förhållandevis 
bra. Genom en bättre framförhållning och längre planeringshorisont hade det varit 
möjligt att bättre anpassa trafikeringen till andra tåglägen på banorna och låta duospår-
vagnen få lägen i högtrafikperioder med många arbets- och studiependlare. Den samlade 
bedömningen var att trafikeringens omfattning, val av sträckor och tidtabell fungerade 
enligt de planerade intentionerna och var en viktig förklaring till demonstrations-
projektets framgång. Den kortare uppvisningstrafiken i Finspång, Västervik, Göteborg, 
Helsingborg och Lund bedömdes också som lyckad och effektiv för kunskaps- och 
informationsspridning. Trafikeringen på spårvägsnäten i Norrköping och Göteborg 
kompletterade bilden och visade upp duospårvagnens flexibilitet och förmåga att 
trafikera både järnvägs- och spårvägsnät. Däremot medförde avsaknaden av växlar 
mellan järnväg och spårväg i både Norrköping och Göteborg att duospårvagnens 
viktigaste egenskap, integration av järnväg och spårväg till ett sammanhängande system 
trafikerat av samma fordon, inte kunde visas upp i praktiken. 

En viktig målsättning för demonstrationsprojektet var att förmedla duospårvagnens 
potential som en komponent i ett integrerat kollektivt trafiksystem. Ambitionen var 
högre än att bara visa upp ett för svenska förhållanden nytt fordonskoncept. Trots 
avsaknaden av spårväxlar var det de intervjuades mening att den aspekten av projektet 
framfördes på ett tydligt sätt, men att mer behöver göras för att bygga upp kunskapen 
om kollektivtrafikens systembyggande dimensioner. Kopplingen mellan trafikplanering 
och annan samhällsplanering lyftes upp och illustrerades i projektets informations- och 
seminarieaktiviteter. Men den begränsade tid som projektet pågick är inte tillräcklig när 
både fordonskonceptet och systemperspektivet, inklusive kopplingen till stads- och 
regionutveckling, är relativt nya företeelser i det svenska sammanhanget. 

Flera av de intervjuade menade att seminarierna uppfyllde syftet eftersom innehåll, 
sammansättning och nivå var anpassade till den relevanta målgruppen. De viktigaste 
faktorerna belystes under seminarierna. Däremot var informationsspridningen inför 
seminarierna inte tillräcklig vilket innebar att det kom färre deltagare än vad de 
intervjuade hade hoppats på. Exponeringen i media lyfte flera fram som positiv och 
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saklig där duospårvägens egenskaper beskrevs på ett relevant och intressant sätt. Flera 
av de intervjuade ansåg att omfattningen av exponeringen i media var betydligt över 
förväntan. Totalt sett omnämndes demonstrationsprojektet ca 60 gånger i nyhetsmedia 
under den period som det pågick varav ett tiotal omnämningar gjordes i radio och tv. 

 
3.4 Utveckling av kollektivtrafiken 
Demonstrationsprojektet genomfördes som ett tidsbegränsat projekt under ledning av 
VTI, ett statligt forskningsinstitut som inte har någon ”reguljär” eller operativ funktion 
inom kollektivtrafiksektorn. Projektet bedrevs under samma former som den normala 
hanteringen av externfinansierade forskningsprojekt inom VTI. Ett centralt motiv 
bakom finansiärernas vilja att ge medel till demonstrationsprojektet var en förhoppning 
om att projektet skulle initiera en process som på sikt ska resultera i en implementering 
av duospårvagnar i det svenska transportsystemet. För att säkerställa en bredare förank-
ring av projektverksamheten och en effektiv spridning av resultaten ställer finansiärerna 
krav på att olika intressenter och praktiker ska delta aktivt i projekten. Inramningen och 
förutsättningarna för att så ska bli fallet, och projektets betydelse för förändringspro-
cesser inom kollektivtrafiksektorn, föranleder några avslutande reflektioner kring dessa 
aspekter. 

Förutsättningarna för planeringen av demonstrationsprojektet, och behovet av att lösa 
alla unika problem med unika lösningar, kan tolkas som att det inom den relevanta 
delen av kollektivtrafiksektorn delvis saknas ett fungerande system som kan pröva nya 
idéer och koncept. För att kunna utveckla kollektivtrafiken behövs ett ständigt prövande 
av nya produkter, processer, organisationsformer etc. Kollektivtrafikens förutsättningar 
med sektorsövergripande beroenden mellan privat och offentlig sektor skapar också 
behov av mekanismer som kan hantera dessa förhållanden. Demonstrationsprojektet 
klargjorde tydligt att de ökade kunskaper och erfarenheter som uppnåddes genom att 
fordonet sattes in i trafik inte kan genereras på annat sätt än genom praktisk demonstra-
tion. Ett viktigt medel för att kunna öka kollektivtrafikens attraktivitet och konkurrens-
förmåga kan därför vara att på ett mer systematiskt och kontinuerligt sätt pröva olika 
nya produkter, tjänster koncept etc. genom praktisk demonstration.  

Utvecklingen av kollektivtrafiken skulle gynnas av mer långsiktiga organisations- och 
finansieringsformer för att initiera förändringsprocesser, bl.a. med hjälp av praktisk och 
konkret demonstration. En sådan funktion kan initieras men inte långsiktigt drivas av 
FoU-projekt med tidsbegränsad finansiering, begränsat mandat för aktörer med besluts-
fattande funktioner i reguljära verksamheter och oklar framtid/fortsättning. Samtidigt 
kan de erfarenheter som gjordes i samband med demonstrationstrafiken av duospår-
vagnen användas för nya demonstrationer av fordons- och trafikkoncept inom den lätta 
spårtrafiken. En jämförelse kan göras med biltransportsystemet där en aldrig sinande 
ström av nya produkter, tjänster och teknologier utsätts för tester på marknaden där 
konsumenterna står för selekteringen. Hur ska en motsvarande prövning kunna ske av 
former för utveckling och förnyelse av kollektivtrafiken?  
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4 Duospårväg i framtiden 
I rapportens avslutande kapitel sammanfattas en del av diskussionen i rapporten 
samtidigt som utblickar görs mot framtiden. Kapitlet kommer att behandla de imple-
menteringstrategier som kan väljas om ambitionen är att introducera duospårvagnar i 
det svenska transportsystemet och öka inslaget av lätt spårburen trafik generellt. Som 
framgår av rapporten förutsätter en framgångsrik introduktion av duospårvagnar och 
spårvagnar en samhälls- och trafikplanering som både understödjer och drar nytta av det 
kollektiva transportsystemets funktionssätt. Det behövs en lokal och regional transport-
politik med kollektivtrafik i fokus. Resultaten från projektet kommer att förtydligas och 
också ställas i ljuset av utvecklingsbehov för dagens planeringsmodeller.  

Ett område som alltid förs fram är hur kvalitetsökningar av kollektivtrafik ska finansie-
ras. Samhällsekonomiskt optimal prissättning av kollektivtrafik ger i princip alltid upp-
hov till driftsekonomiska underskott eftersom genomsnittskostnaden är fallande över 
hela produktionsvolymen. Den marginalkostnadsprissättning som är motiverad ur ett 
samhällsekonomiskt effektivitetsperspektiv kommer då inte att ge intäkter som täcker 
både rörliga och fasta kostnader. Underskottet måste finansieras på något sätt, oftast 
genom tillskott från ägaren, kommuner och landsting, via skatteintäkter. Diskussionen 
om finansieringen av underskotten riskerar emellertid att bli oklar eftersom det ibland 
förefaller som det finns en förhoppning om att nya finansieringsformer eller -modeller 
ska lösa det grundläggande problemet med knappa resurser med alternativ användning. 
Finansieringsfrågan kommer att kort kommenteras i avsnitt 4.3. Kapitlet avslutas sedan 
med en diskussion om hur fortsatt forskning och kunskapsutveckling inom området 
spårburen lokal och regional kollektivtrafik kan bedrivas. 

 
4.1 Implementeringsstrategier 
Duospårvägens bärande idé är att olika separerade spårnät i form av järnvägsnät respek-
tive spårvägsnät integreras till sammanhängande system som möjliggör resor utan byten 
i relationer som tidigare bara kunde upprätthållas genom byten mellan olika färdmedel. 
Duospårvagnar gör det möjligt att resa från mer perifera delar i en region till centrum av 
regionens städer utan att behöva byta. Duospårväg kan dra nytta av den lätta spårtra-
fikens attraktivitet och konkurrensförmåga och ersätta bilresor med kollektivtrafikresor. 
Duospårväg är därför i första hand ett trafikkoncept för att integrera olika system. I en 
första fas bör därför duospårvagnar vara ett alternativ i de regioner där det redan finns 
olika spårnät att integrera till sammanhängande system. Duospårvagnarnas förmåga att 
kunna utnyttja redan befintlig infrastruktur kommer där till sin fulla rätt. Med begränsa-
de investeringar i nya spårväxlar kan duospårvagnar direkt sättas in i trafik i de svenska 
spårvägsstäderna. Vilka framdrivningssystem som ska kombineras är beroende av de 
aktuella platsspecifika förutsättningarna och de framtidsplaner som finns. 

Men duospårvagnar delar också den lätta spårtrafikens förmåga att öka integrationen i 
transportsystemet som komplement till både pendeltåg och buss. Lätt spårtrafik kan 
trafikera befintliga regionala spårnät, i första hand längs med radiella korridorer från 
städers centra till den omkringliggande regionens tätorter och landsbygd. Genom att 
kombinera täta hållplatsstopp med en integrerad markanvändnings- och exploaterings-
planering kan transportsystemet medverka till en hållbar regional utveckling och skapa 
nya förutsättningar för lokalisering och utformning av bostads- och verksamhetsom-
råden. För trafikeringen i korridoren behöver inte fordonen nödvändigtvis ha flera 
framdrivningssystem. Om det finns planer på att investera i ett spårvägsnät, eller en 
spårvägsslinga i tätortsmiljö, kan fordonen redan från början utrustas med två framdriv-
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ningssystem. Demonstrationstrafiken med duospårvagn illustrerade den lätta spårtra-
fikens potential att medverka till en ökad tydlighet och struktur i lokala och regionala 
kollektivtrafiksystem. Lätt spårtrafik kan användas som delkomponent i ett integrerat 
kollektivt transportsystem som i sin tur kan utgöra basen för det fysiska regionala ut-
vecklingsmönster som beskrivs av ”the regional city”; ett utvecklingsmönster som kan 
öka transportsystemets funktionsförmåga i ett hållbarhetsperspektiv, men som också 
kan ha en positiv effekt på den ekonomiska utvecklingen genom ökad rörlighet, diffe-
rentiering och attraktivitet.  

Implementeringsstrategin för duospårväg och lätt spårtrafik i städer och regioner kan 
därför följa två huvudinriktningar. Duospårvagn kan i de svenska spårvägsstäderna 
omgående användas för att integrera trafiksystemen ytterligare och skapa möjligheter att 
resa direkt utan byte mellan olika punkter i regionen och in städernas centra, dvs. duo-
spårvagnens primära trafikeringsfunktion. Lätta spårvägsfordon kan dessutom användas 
för att trafikera järnvägsnät i korridorer från/till regioncentra och därmed tydliggöra 
trafiksystemets struktur och förbättra kvalitet och attraktivitetsnivå. Den spårburna 
kollektivtrafiken kan användas som verktyg i den regionala utvecklingsplaneringen. Val 
av framdrivningssystem bestäms av gällande förutsättningar och existerande framtids-
planer. 

 
4.2 Behovet av nya planeringsmodeller 
Duospårväg är en komponent i lokala och regionala kollektivtrafiksystem med förhåll-
andevis höga kvalitetsnivåer. Investeringar i duospårvagnar och nödvändig infrastruktur 
är en ambitiös satsning på lokal och regional kollektivtrafik. Som kunskapsläget tydligt 
visar motiverar en sådan satsning att trafik- och samhällsplanering, med tillhörande 
politikområden, vrids om i en riktning som både gynnar kollektivtrafikens funktionsför-
måga och effektivitet samt bidrar till kollektivtrafikens styrka som lokalt och regionalt 
utvecklingsverktyg. En region som vill flytta fram positionerna för den lokala och regio-
nala kollektivtrafiken bör därför försäkra sig om att de institutionella, politiska och 
planeringsmässiga förutsättningarna är de rätta för att investeringar i infrastruktur och 
rullande material ska kunna ge förväntad effekt. 

För regioner med omfattande regionala tågstrategier och samverkande kommuner inom 
kollektivtrafikområdet är steget kortare för att knyta ihop lokal och regional kollektiv-
trafik till effektivt fungerande system, än i regioner där detta saknas eller är svagt ut-
vecklat. Det kan konstateras med utgångspunkt från kunskapsläget att investeringar i 
duospårväg och/eller stadsspårväg ställer högre krav på den befintliga planeringsmo-
dellen än investeringar i mer traditionella kollektiva trafiksystem som järnväg för fjärre-
lationer och bussystem av konventionell typ. Investeringar i spårväg görs inte bara för 
att behålla kollektivtrafikens rådande marknadsandelar eller fortsätta på en redan in-
slagen trafikeringsstrategi, utan innebär i regel att ambitionerna för det kollektiva 
resandet och dess sammanhängande utvecklingseffekter, lokalt och regionalt, har ökats i 
väsentlig omfattning. Där dessa förutsättningar saknas eller är svagt utvecklade bör inte 
satsningar av den här aktuella omfattningen genomföras. Det finns gott om exempel 
som visar att överdrivna förväntningar på genererade utvecklingseffekter av isolerade 
investeringar i nya trafiksystem inte kan uppfyllas. Att utveckla en stad eller region 
genom att först lägga ut en ny spårlinje och sedan vänta in ett nygenererat, enbart 
marknadsdrivet, exploaterings- och utvecklingsintresse är att betrakta som ett högrisk-
projekt (Hass-Klau et al., 2004). 
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Det finns däremot förhållandevis mycket kunskap att hämta in om hur mer, för kollek-
tivtrafiken, ändamålsenliga planeringsmodeller bör vara utformade. Planering och 
politik för att öka resandet med kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik i lokala och regio-
nala 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 färdmedels-
övergripande transportstrategier. För att kunna sätta samman integrerade transport-
strategier måste det finnas explicita mål för hur det lokala och regionala transport-
systemet ska förändras. Transportstrategier kan vara baserade på ett huvudalternativ 
eller scenario som har gallrats fram i olika politiska processer med stöd av folkomröst-
ningar 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. 

På lång sikt är den fysiska planeringen avgörande för kollektivtrafikens funktionssätt. 
Det gäller att bygga nya områden på ett sådant sätt att kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik får en framskjuten position. Men transportstrategins 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. En genomgång 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 den mer 
krävande lagstiftning som med stor sannolikhet kommer att bli en följd av klimatproble-
matiken. 

Det rör sig därför om att föra samman ett stort antal åtgärder som i många fall redan 
idag används, i mer eller mindre omfattning, i en sammanhållen strategi med ett tydligt 
förändringsinriktat syfte. 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 regio-
nala transportsystem till förmån för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik har så om-
fattande konsekvenser att de i kombination med andra åtgärder kan ge betydande posi-
tiva effekter på stadsmiljöers kvalitet. På regional nivå kan integration och identitet för-
stärkas av regiongemensamma trafiksystem.  

Många undersökningar och andra erfarenheter som folkomröstningar visar att dessa för-
ändringar kan vara starkt efterfrågade av invånarna och också kunna attrahera nya bo-
ende och nya verksamheter i staden/regionen (Svensson och Haraldsson, 2005). Därmed 
förbättras möjligheterna att hantera den acceptansproblematik som i många fall blocke-
rar 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 konstruk-
tioner 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 kunna omvandlas till positiva 
regionala och lokala utvecklingseffekter. 

 
4.3 Finansiering 
Hur kollektivtrafiken ska finansieras är en del av den institutionella inramningen för 
kollektivtrafikens funktion. Området är komplext och mångfacetterat och en fullständig 
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diskussion av finansieringsproblematiken kan inte göras inom ramen för denna rapport. 
Tyvärr är debatten om finansiering av transportsystem i allmänhet och transportinfra-
struktur i synnerhet ganska motsägelsefull. Det grundläggande problemet är att sam-
hällets resurser, privata såväl som offentliga, är begränsade och att resurser som an-
vänds för att möjliggöra produktion av transporttjänster medför en samhällsekonomisk 
kostnad i form av minskad produktion av andra tjänster och varor. Ingen finansierings-
modell kan lösa det underliggande problemet med knappa resurser med alternativ 
användning. Därför måste resurser som satsas på kollektivtrafiken vägas av mot andra 
möjliga användningsområden.  

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

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

För den spårburna kollektivtrafiken finns det samverkansformer mellan trafikhuvud-
männen som används för att minimera kostnaderna för fordonsförsörjningen. I Sverige 
finns bolaget Transitio AB som ägs av trafikhuvudmän och som har till uppgift att till-
handahålla spårfordon för i första hand regional spårtrafik utförd av svenska trafik-
huvudmän. Bolaget hyr ut fordonen till trafikhuvudmän och/eller operatörer som har 
avtal med trafikhuvudmännen. Transitio kan tillhandahålla duospårvagnar för uthyrning 
till de trafikhuvudmän och operatörer som vill sätta fordonen i trafik. Uthyrningen kan 
avse såväl nya som begagnade fordon. Transitio svarar för finansiering, tungt underhåll, 
reservfordon, högkostnadskomponenter, försäkringar och all annan administration som 
är förknippad med fordonsägandet. Aktieägaren/hyrestagaren har dock långt gångna 
skyldigheter gentemot Transitio. Endast svenska trafikhuvudmän kan bli aktieägare i 
Transitio. Aktieägare som beställer hyra av fordon genom bolaget ska ställa fullgod 
säkerhet för Transitios åtaganden vad gäller de aktuella fordonen och garantera hyra 
under fordonens ekonomiska livslängd. Säkerheten ställs genom att minst en av trafik-
huvudmannens ägare, landsting eller kommun, utfärdar en bindande utfästelse att ingå 
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separata solidariska borgensåtaganden. Men i jämförelse med att själva köpa in och 
använda fordonen medför lösningen via samverkansbolaget en högre grad av flexibilitet 
och troligen även inbesparad administration. 

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

 
4.4 Fortsatt forskning om spårburen lokal och regional kollektiv-

trafik 
Resultaten från projektet ”Duospårväg – Innovativ kollektivtrafik” kan användas för att 
fortsätta utvecklingen av generella analysverktyg som kan klargöra och kvantifiera 
kollektivtrafikens potential som verktyg för en hållbar regional utveckling med ökad 
lokal och regional rörlighet. Forskningen kan också klargöra hur FoU-projekt inom 
kollektivtrafikområdet ska utformas för att vara en del av det samhälleliga innovations-
systemet och aktivt bidra till utvecklingen av den regionala och lokala kollektivtrafiken 
i konkreta regioner.  

Forskningen kan i hög grad baseras på den metodutveckling som har genomförts i 
projektet. Forskningsfrågor, utveckling och metodik kan grupperas i två integrerade 
områden: 

• Analys av kollektivtrafik som ett medel för regional utveckling 

• Utvecklingsprocesser inom kollektivtrafiken. 

 

Inom projektet har utvecklingen påbörjats av ett integrerat analysverktyg för att kunna 
kvantifiera betydelsen av olika kvalitetsnivåer inom kollektivtrafiken för regional ut-
veckling i konkreta regioner. Basen i utvecklingsarbetet är att integrera följande block i 
en analysmodell: 

• Infrastruktur och fordon 

• Trafikering och resande 

• Regionalekonomi och samhällsekonomi 

• Regional/lokal design och markanvändning  

• Miljö och säkerhet. 

 

Analysmodellens första steg utgörs av trafik och resande i simuleringsmodeller. 
Resande, restidsmatriser och tillgänglighetseffekter kan sedan länkas över till regionala 
utvecklingsmodeller för att kvantifiera sysselsättnings- och tillväxteffekter. Integrerade 
analysverktyg kan därför användas för att visa drift-, regional- och samhällsekonomiska 
effekter av förändringar i konkreta regionala och lokala kollektivtrafiksystem. Modellen 
kan också användas för att kvantifiera effekterna av en medveten regional och lokal 
design och markanvändning för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Miljö- och 
säkerhetsaspekter är också integrerade i analysmodellen. Utvecklingen av modellen bör 
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baseras på kompetens inom teknikområdet infrastruktur och fordon, trafiksystem-
simulering och resandegenerering, modellbaserade regionalekonomiska analyser, 
samhällsekonomiska analyser, regional och lokal design/utformning och samband 
mellan markanvändning och transporter. 

Det är också angeläget att utreda förutsättningarna för att konvertera moderna, lätta 
spårvägsfordon med dieselektrisk drift till biogasdrift. Om diesel kan ersättas med 
biogas öppnar sig möjligheten att också bedriva trafik även på de icke-elektrifierade 
banorna med minimal negativ miljöpåverkan. Även olika hybridteknikers potential i 
sammanhanget bör studeras närmare. Det är också uppenbart att det svenska systemet 
för säkerhet inom järnvägssektorn med fokus på passiva system och krockvåld mot-
verkar introduktionen av lättare fordon med säkerhetssystem som är baserade på aktiv 
säkerhet och bromsförmåga. Hur dessa två säkerhetstraditioner ska kunna mötas och 
integreras är en viktig forskningsuppgift. 

Utvecklingsarbetet inom projektet visar att det är möjligt att i ett systemperspektiv 
kvantifiera kollektivtrafikens regionala utvecklingseffekter. I framtida projekt finns 
möjlighet att vidareutveckla modellen genom att applicera den i en ny region. Detta 
möjliggör att integrationen mellan trafiksimuleringsmodellernas precisa geografiska 
upplösningsnivå och de regionalekonomiska modellernas grövre uppdelning kan fort-
sätta. Målsättningen är att utveckla ett analysverktyg med hög generaliserbarhet och 
flexibilitet som kan appliceras i olika regionala sammanhang. Strukturerade scenario-
analyser möjliggör en analys av potentialen av utvecklingssteg med varierande omfatt-
ning. Resultaten visar dels konsekvenser av en uppgradering av infrastruktur och fordon 
och en effektiv trafikering, dels konsekvenser av om uppgraderingen förstärks av en 
medveten förändring/utveckling av regionens design inklusive den lokala nivån. Detta 
innebär att möjligheterna att förstärka kollektivtrafikens attraktionsförmåga och 
potential för utveckling genom en medveten regional utvecklingsplanering och politik 
analyseras.  

 
4.4.1 Fortsatt försökstrafikering  
I projektet genomfördes en omfattande demonstrationstrafik med ett nytt spårvagns-
fordon. Förberedelsearbete, planering och genomförande medförde att en bredare 
planeringsprocess påbörjades och i dagsläget är det flera svenska regioner (bl.a. 
Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Lund) som utreder möjligheterna för trafikering 
med duospårvagn. För att möjliggöra en anpassning av fordon och regelsystem, ta fram 
tåglägen och tidtabeller, ordna underhåll etc. förutsatte demonstrationsprojektet ett 
omfattande samarbete mellan aktörer som i sin reguljära verksamhet har begränsade 
kontakter med varandra.  

Erfarenheterna från planeringen och genomförandet av demonstrationstrafiken visar att 
FoU-projekt inom kollektivtrafik och regional utveckling kan fungera som en plattform 
för interaktion mellan aktörer i en utvecklingsprocess. FoU-projekt kan med rätt design 
och utförande bli viktiga komponenter i kollektivtrafikens utveckling och förnyelse. 
Men erfarenheterna från projektet visar också att detta ställer stora krav på FoU-utförare 
och projektledning, främst i form av förmåga att mobilisera och driva de aktörsnätverk 
som är en förutsättning för att kunna genomföra projekt med många involverade 
aktörer. Projektet strävade också efter att bygga upp ett integrerat perspektiv på lokal 
och regional kollektivtrafik där buss, spårvagn och pendeltåg används som delkompo-
nenter i ett sammanhängande system. Det kan konstateras att varken sektorsansvaret för 
kollektivtrafiken, eller ansvaret för finansiering av FoU inom kollektivtrafikområdet, är 
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baserat på en sådan systemlogik utan är uppdelat efter administrativa gränser, transport-
slag och fordonstyper. Den ordningen bör ändras om målsättningen är att påskynda en 
positiv utveckling av lokal och regional kollektivtrafik i Sverige.  

Framtida projekt kan bygga vidare på dessa erfarenheter och drivas i samverkan med de 
aktörer som måste länkas samman för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och 
användas som verktyg för regional utveckling. Genom att systematisera kunskap och 
erfarenheter från projektet ”Duospårväg – Innovativ kollektivtrafik” kan formerna för 
en utvecklingsmodell fastställas. För att direkt dra nytta av de erfarenheter och 
kunskaper som nu har byggts upp om hur lätt spårtrafik och trafik med duospårvagnar 
kan spela en större roll för både lokal och regional kollektivtrafik, är det viktigt att nya 
projekt med trafikering av de aktuella fordonstyperna kan påbörjas. Lätt spårtrafik kan 
få en avgörande roll för att bygga upp integrerade kollektivtrafiksystem med en hög 
attraktivitetsnivå och förmåga till regionförstärkning. Projekten bör därför bedrivas i de 
regioner och städer det redan finns ett påbörjat planerings- och utredningsarbete med 
syfte att utveckla den lätta, spårburna kollektivtrafiken. Målsättningen bör vara att 
försöka åstadkomma längre trafikeringsperioder där trafiken också får spela en viktig 
roll för arbets- och studiependling under de högst belastade delarna av trafikdygnet.  

En viktig slutsats från projektet är att den planeringsmodell som bör finnas på plats för 
att ge en funktionell inramning till integrerade lokala och regionala kollektivtrafik-
system där lätt spårtrafik också ingår, till stora delar återstår att utveckla. En mer om-
fattande demonstrationstrafik kan användas som utgångspunkt för att konkretisera ut-
vecklingsbehoven även inom stads- och regionplaneringen. Resultaten från duoprojektet 
visar att faktorer som sektorsansvar, former för statsbidrag, inriktnings- och åtgärds-
planering, avsaknad av regional transportplanering, kollektivtrafikens organisation, etc. 
bromsar framväxten av kollektivtrafiksystem där trafik med spårvagnar, med ett eller 
flera framdrivningssystem, kan nå sin fulla potential som verktyg för att åstadkomma en 
regional utveckling i överensstämmelse med kraven på långsiktig hållbarhet. Fortsatta 
projekt med trafikering av spårvagnsfordon kan konkretisera och tydliggöra de faktorer 
som måste ändras för att möjliggöra en utveckling där både klimatmål och mål för den 
regionala utvecklingen kan uppnås. 
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