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Banverkets förord

T

homas Johansson och Thomas Lange har på uppdrag av Banverket tagit fram föreliggande
rapport som beskriver olika former av kollektivtrafiksystem och också jämför dem med varandra. Boken är rikt illustrerad.
I uppdraget ingår att ta fram två handböcker, först utgiven är denna rapport som allmänt beskriver lätta kollektivtransportsystem. Den andra handboken med arbetsnamnet ”Handbok i spårvägs
etablering” kommer att ges ut under 2009.
Uppdraget ingår i Den Goda Staden, som är ett samarbetsprojekt mellan Banverket, Boverket,
Vägverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt Jönköpings, Norrköpings och Uppsala kommuner.
Ett av syftena med projektet Den Goda Staden är att hitta kreativa lösningar för stadsutveckling
och transporter, samt att skapa förståelse för hur ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle kan
skapas.
Inom ramen för uppdraget har tre skrifter tagits fram om trafiklösningar i de tre städerna Jönköping, Norrköping och Uppsala. Skrifterna finns med som bilaga längst bak i denna bok.
Författarna till rapporten står själva för både bedömningar och slutsatser.
Banverkets kontaktperson för Den Goda Staden är Anki Ingelström.

Katarina Norén

V

Författarnas förord

id framtagandet av underlaget för denna bok, som har pågått huvudsakligen under 2007 och
2008, har vi haft stor hjälp vid värderingen av materialets relevans genom en referensgrupp
bestående av följande personer, i bokstavsordning per efternamn:

Tomas Ahlberg, SJ AB, Stockholm
Ann-Charlotte Alvehag, Regionplane- och trafikkontoret (RTK), Stockholm
PG Andersson, Trivector AB, Lund
Ragnar Hedström, VTI, Linköping
Anki Ingelström, Banverkt, Borlänge
Vi har också haft stort utbyte av att genomföra flera av våra studie- och undersökningsresor tillsammans med förre tv-producenten Kåge Gimtell, Gimtell Media, Malmö. Detta innebär att till denna bok kan separat fogas en DVD-film som beskriver ett urval av de städer som kommenteras i boken.
Stockholm och Linköping i december 2008

Thomas Johansson    

6 Persontransporter i långa banor

Thomas Lange

Introduktion

D

enna bok behandlar moderna sätt för
människor att i stadsmiljöer förflytta
sig så rationellt, kostnadseffektivt, miljöanpassat och så klimatsmart som möjligt. Titeln Persontransporter i långa banor indikerar
att förflyttningen sker under ordnade former i
någon form av strukturerade system.
Undertiteln Lätta kollektivtransportsystem
med strukturerande egenskaper anger att systemen är lätta, avsedda för kollektivt resande och
att de har egenskaper som är strukturerande för
den omgivning som de verkar i.
Långa banor kan vara spårbanor, gatu- och
vägbanor eller balkbanor.
Med lätta system avses att fordonen har låga
axellaster och -tryck (ej över 10-11 ton) samt att
systemen inte kräver omfattande konstbyggnader (broar, ramper, tunnlar, stationer) utan företrädesvis kan fungera i markplanet, dvs där
människorna finns.
Med strukturerande egenskaper avses egenskaper som verkar koncentrerande på bebyggelsestrukturen, så att systemet medverkar till att
hålla samman staden eller tätortsmiljön.
Långsiktigheten i investeringen är en viktig faktor för att uppnå den strukturerande effekten,
liksom att investeringen tar hand om ett stort
och eftersatt resbehov.
Utan ett stort resandeunderlag får systemet
svårt att erbjuda hög standard med avseende
på turtäthet och restider med mera. Tydligheten och synligheten är också viktiga. Det är därför tunnelbana under jord är en mindre attraktiv
lösning än exempelvis spårväg i gatuplanet.

Boken omfattar befintliga och i närtid (10–15
år) kommersiellt tillgängliga system:
l Spårväg, som är sinnebilden för ett lätt kollektivtransportsystem med strukturerande egenskaper.
l Kombispårväg (duospårväg, tram-train), som
genom kombinationen av spårvägsfordon delvis
på järnvägsspår för in lätta egenskaper i det annars tunga järnvägssystemet.
l Systemstyrda bussar, med bussar som framförs helt eller delvis på egen bana, skild från annan trafik, således med delvis strukturerande
egenskaper.
l Trådbussystem, med elektriskt drivna bussar
vars framdrivningsenergi tillförs efter hand genom kontaktledning, vilket ger strukturerande
egenskaper.
l Spårtaxi, lätta automatbanesystem som har
vissa strukturerande egenskaper.
Boken omfattar således inte
l traditionella bussar i gaturummet, eftersom
dessa inte har några strukturerande egenskaper
l traditionell persontransport på järnväg (fjärrtåg, intercitytåg, pendeltåg, lokaltåg), eftersom
dessa inte är lätta system
l tunnelbana, eftersom detta inte är ett lätt system
l automatbana, i betydelsen förarlös tunnelbana, eftersom det inte är ett lätt system.
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Systemdefinitioner
Stombuss och spårvagn i Stockholms
innerstad, exempel
på lätta kollektivtransportsystem
med strukturerande
effekter.

D

et finns inga entydiga internationellt accepterade definitioner beträffande de kollektivtransportsystem som är temat för denna

bok.
Den internationella kollektivtrafikunionen, UITP,
anger en del definitioner, dock inte helt aktuella, för
de olika sätt som är möjliga att utföra kollektiv persontrafik i tätorter.
Det är svårt att tydligt skilja mellan tillgängliga lösningar, eftersom flera av dem har egenskaper som även
andra har. Detta är särskilt tydligt för lätta spårburna
trafiksystem såsom spårväg, snabbspårväg, light rail,
lättmetro och liknande, där gränserna är flytande.
Det finns också vissa trafiksystem som vi i denna
bok måste referera till för att kunna definiera andra
lösningar, exempelvis tunnelbana, trots att de inte
omfattas av bokens tema.
Vi har valt att utgå från de definitioner som utvecklats inom HiTrans, ett EU-finansierat projekt som avrapporterades i september 2005 och som därmed tillhör de senast tillgängliga utvecklingsprojekten inom
denna studies tillämpningsområde.
Mass transit är en allmänt använd internationell
term för system för kollektivtrafik med fastställda
linjer och tidtabeller och som reguljärt transporterar
ett stort antal människor, företrädesvis i tätorter med
förorter och i högtrafik.

8 Persontransporter i långa banor

Spårbaserad infrastruktur

Spårburna transportsystem, exempelvis järnväg, tunnelbana och spårväg, använder två parallella räler
som utgör underlag och styrning för fordon som rul�lar på flänsförsedda hjul.
Järnväg
Konventionell järnväg som är del av ett nationellt system med kapacitet för stora passagerar- och godsmängder på kortare och längre sträckor och i höga
hastigheter. I Sverige utgör Banverkets järnvägsnät
det nationella systemet.
Tunnelbana
Spårburet lokalt transportsystem inom inhägnat eller
på annat sätt avskärmat område, som inte är en del av
det nationella järnvägssystemet.
Tunnelbanefordon framförs vanligen sammankopplade i tåg med hög kapacitet. Fordonen kan vanligtvis
köras i 70–90 km/h. En betydande del av banan går
i tunnel under markplanet. I Sverige finns tunnelbana
endast i Stockholm.
Förortsbana (alternativt lokalbana)
Spårburet transportsystem inom delvis inhägnat eller
på annat sätt avskärmat område, som inte är en del
av det nationella järnvägssystemet men som trafike-

ras med fordon som svarar mot flertalet av järnvägens
standarder. I Sverige är Roslagsbanan och Saltsjöbanan exempel på detta.
Nockebybanan i Stockholm och Angeredsbanan i
Göteborg fyller flertalet kriterier på att vara förortsbana eller lokalbana, men räknas som spårväg och
trafikeras med spårvagnar.
Lidingöbanan är en lokalbana som numera har koncession som spårväg och trafikeras av spårvagnar av
samma typ som på Nockebybanan.
Snabbspårväg
Spårburet transportsystem med lägre kapacitet än
tunnelbana, men som i övrigt har flera av tunnelbanans egenskaper, exempelvis till stor del inhägnat
spårområde och spår som medger högre hastigheter,
upp till 80 km/h.
Korsningar med gata eller väg i plan kan förekomma och ska i så fall vara signalreglerade så att spårtrafiken ges företräde. Fordonen utgörs vanligen av spårvagnar, vilket gör att även gatumiljöer kan trafikeras
vid behov. I Sverige är Tvärbanan i Stockholm det typiska exemplet.
Spårväg
Spårburet transportsystem till stor del i gatumiljö och
i de hastigheter som tillåts där. Trafikeras av spårvagnar, där föraren kör ”på sikt” utan andra signalhjälpmedel än vad som i övrigt finns i gatumiljön. I Sverige är spårvägarna i Göteborg och i Norrköping samt
Djurgårdslinjen i Stockholm de typiska exemplen.

Automatbana
Spårburet transportsystem inom inhägnat eller på annat sätt avskärmat område. Det är inte en del av det
nationella järnvägssystemet.
Trafikeras med förarlösa vagnar, vars framförande
automatiskt kontrolleras och regleras av central trafikledning. Näraliggande system finns i Köpenham
och i London.

Tunnelbanetåg vid
station Odenplan i
Stockholm. Strukturerande, tungt,
kollektivtransportsystem.

Spårtaxi
Spårburet transportsystem på bana anlagd över mark
eller på avskärmat område i marknivå. Fordonen är
förarlösa, små (taxi) och många. Energiförsörjning
kan ske med batteri eller strömavtagare. Linjärmotor
kan utnyttjas för framdrivning.
Trafikledning utövas via centraldator eller lokal
övervakning. Ett spårtaxisystem baseras på ett kontinuerligt flöde av fordon i kollektivtrafiksystemet. Efter endast kort väntetid anländer ett spårtaxifordon
och passagerarna, 1–4 personer, stiger ombord. Vagnen tar passageraren direkt till målet, utan planerade
uppehåll på vägen.
Delat spår
Spår som är anpassat till flera standarder för olika typer av spårsystem. Exempel: Tvärbanans spår vid Liljeholmen i Stockholm trafikeras också på ett avsnitt
av lokdragna godsvagnar från det nationella järnvägsnätet. Lidingöbanan hade godstrafik med järnvägsfordon fram till 1982.
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Lidingöbanan är
en lokalbana, som
sedan september
2008 klassificeras
som spårväg, och
trafikeras av spårvagnar av samma
typ som Nockebybanan. Till höger en
gästande spårvagn
från Madrid, sommaren 2007.

Spårburna fordon

motorvagnar

El- eller förbränningsmotordrivna vagnar för resande. Vagnarna kan framföras antingen som enkelvagnar eller vara (ofta permanent) sammankopplade med
andra vagnar, antingen av motsvarande utförande
med framdrivningsförmåga eller utan sådan, så kallade manövervagnar. Vanligtvis har vagnarna förarhytt
i båda ändar. Det finns två viktiga undergrupper:

Järnvägsmotorvagnar
Dessa uppfyller alla krav för att få framföras på det
nationella järnvägsnätet, exempelvis UIC standard
buffer load om 1 500 kN.

Lätta motorvagnar
Dessa uppfyller inte de formella kraven för att få
framföras på det nationella järnvägsnätet, exempelvis
genom att vara konstruerade för buffer load högre är
600 kN. I stället har de goda bromsegenskaper, som
spårvagnar, enligt det tyska LNT-regelverket. Den i
Tyskland utvecklade fordonstypen Regiosprinter är
ett exempel på lätt motorvagn.
Snabbspårvagnar
El- eller förbränningsmotordrivna vagnar konstruerade för att köras på snabbspårväg.
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Spårvagnar
El- eller förbränningsmotordrivna vagnar konstruerade för att köras på spårväg.
Snabbspårvagnar och spårvagnar är vanligen desamma och i princip kompatibla. Åtskillnad behöver
göras eftersom alla spårvägar inte är snabbspårvägar.
Spårvagnar kan vanligen framföras även på snabbspårvägar medan snabbspårvagnar inte alltid kan
framföras på spårvägar, exempelvis i gatumiljö med
snäva kurvradier.
Kombispårvagnar (duospårvagnar, tram-train)
Särskilt konstruerade spårgående motordrivna fordon
som kan framföras såväl på konventionell järnväg
som på snabbspårväg och spårväg. Kombispårvagnar har alternativa framdrivningssystem anpassade
till den spårmiljö i vilken de framförs.
Duomotorvagnar (train-tram)
Motorvagnar för konventionell järnväg som anpassats för att också kunna framföras på snabbspårväg
eller spårväg.
Tvåsystemsvagnar
Fordon för delat spår som kan utnyttja två olika elektriska matningssystem, vanligen med hjälp av samma reglersystem. Exempel: Kombispårvagn med utrustning för både 15 kV växelspänning (järnväg) och
750 V likspänning (spårväg).

Hybridfordon kallas ibland ett fordon som har ett
system för elektrisk drift, något av ovanstående, jämte ett system för dieselelektrisk drift för icke elektrifierade banor. Detta kan också avse annan form av
förbränningsmotorgenererad elkraft, exempelvis från
naturgas- eller biogasdriven motor.
Spårtaxi, spårbil
Förarlösa spårburna småfordon för spårtaxisystem
Gummihjulsspårvagnar
Trots att fordonen är gummihjulsburna har de placerats i denna kategori. Fordonstypen Translohr tillverkas av företaget Lohr Industrie, rullar på gummihjul
och styrs mekaniskt av en central skena.
Fordonen är bundna till styrspåret, vilket kräver
komplett bana till, från och i depå. De är dubbelriktade med dörrar på båda sidor. Marknadsförs som spårvagn eller gummihjulsspårvagn, Tram sur pneu.

Bussbaserad infrastruktur

Bussväg, bussbana
Helt avskild körbana endast avsedd för bussar.
Bussgata
Gata reserverad för bussar.
Busskörfält
Del av körbana reserverad för bussar och ibland även
för taxi, cyklar och andra särskilt tillåtna fordon.

Fordonshinder
Anordning avsedd att hindra andra fordon än bussar att passera.

Systemstyrda bussar

Bussbaserade kollektivtransportsystem där fordonen
styrs oberoende av föraren på hela eller delar av linjen. Det finns minst fyra undergrupper:
Mekaniskt styrda bussar (O-Bahn, kantstödsstyrda
bussystem)
Bussar som styrs med hjälp av horisontella små rullar
som är monterade vid hjulen och som ligger an mot
vertikala styrbalkar (jmf eng: kerb, ty: Leitplanke).
Trafiksystemet marknadsfördes som O-Bahn (Omnibus-Bahn). I Essen används begreppet Spurbus. Det
kallas på engelska kerb guided bus system.
Det första systemet i introducerades 1980 i Essen
i Tyskland. Senare, 1984, infördes ett system i Birmingham, England, men avvecklades redan 1987.
Andra städer som har infört liknande system är Adelaide i Australien, Mannheim i Tyskland (sedermera
avvecklat) samt bland andra Ipswich, Leeds och Bradford i England.

Fordonstypen
Translohr tillverkas
av företaget Lohr
Industrie, rullar
på gummihjul och
styrs mekaniskt av
en central skena.
Marknadsförs som
spårvagn; gummihjulsspårvagn,
Tram sur pneu. På
bilden det första
franska systemet i
Clermont-Ferrand.

Spårstyrda trådbussar (GLT/TVR)
Bussar som kan ses som utvecklade trådbussar, vilka
mekaniskt styrs av dubbelflänsade vertikala styrhjul
som löper mot en räl i gatan centralt mellan gummihjulens löpbanor. Fordonen har elektrisk krafttillförsel från kontaktledning och marknadsförs som gummihjulsspårvagnar, Tram sur pneu. Dieselelektrisk
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Bussbana med
optisk styrning vid
hållplatser i staden
Rouen i Frankrike.

drift är möjlig, liksom manuell styrning utan att nyttja spårstyrning. Det finns således fyra körmoder, vilket ger hög flexibilitet.
Optiskt styrda bussar
Bussar vars styrning kontrolleras av ett kamerasystem
som läser av målade linjer i gatubeläggningen och positionerar bussen i önskat läge.
Elektroniskt styrda bussar
Bussarna styrs genom kabel eller kablar som ligger
under vägbanan. Från dessa sänds signaler till bussens styranordning.
Magnetiskt styrda bussar
Bussar styrs av ett system av magneter inbäddade i gatubeläggningen, vilkas positioner stäms av mot styrinformation som lagrats i en dator ombord.

Bussfordon

Förbränningsmotordrivna bussar
Bussar som drivs med flytande eller gasformigt bränsle, såsom dieselolja, etanol, naturgas eller biogas. Ge-
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mensamt för dessa är att de måste föra med drivmedel ombord.
Trådbussar
Elektriskt drivna bussar som kontinuerligt tillförs elkraft efterhand som den utnyttjas, från en kontaktledning utförd i form av två parallella trådar som är
upphängda ovanför körfältet. Många trådbussar kan
också köras trådlöst kortare sträckor, exempelvis förbi hinder eller till och från depåområde, med hjälp av
batterier eller en mindre förbränningsmotor.
Duobussar
Bussar som kan köras både som konventionell buss
med förbränningsmotor och som trådbuss.
Övriga busstyper
Till de elektriskt drivna bussarna får också räknas
batteribussar som ännu spelar en ytterst obetydlig roll
i stadstrafiken. Dessa är oftast utförda som midi- eller minibussar och används främst vid små passagerarströmmar i städernas miljömässigt känsliga områden.
Likaså finns bränslecellsbussar, som utgörs av en
handfull fordon inom olika utvecklings- och demon-

Trådbuss vid ändhållplatsen vid Landskrona järnvägsstation.

Batteribuss i midistorlek i Montmartres småskaliga
kvarter, Paris.

startionsprojekt. En viktigare grupp är olika typer av
hybridbussar, med elektrisk framdrivning. Den elektriska kraften lagras ombord på fordonet i batterier
eller superkondensatorer. Vid bromsning lagras även
den genererade bromsenergin. För att förstärka dessa

källor används en förbränningsmotor förbunden med
en generator. Genom att sinnrikt avväga dessa källors
utnyttjande anges att en energibesparing på mellan 10
och 20 procent ska vara möjlig, jämfört med en dieselmotordriven buss i samma storlek.
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Översiktliga systembeskrivningar
Spårväg
Spårvägssystemen
utvecklades vid
förra sekelskiftet
och fick den största
utbredningen på
1930-talet. I Koblenz,
Västtyskland,
trafikerades den
ålderdomliga
spårvägen
i de trånga
centrumkvarteren
fram till 1967.

T

raditionellt var spårvägar relativt heltäckande
kollektivtrafiksystem i respektive tätorter. De
utvecklades under slutet av 1800-talet och hade i många länder, även i Sverige, den största utbredningen på 1930-talet.
I takt med att tätorterna expanderade i mer glest bebyggda förorter blev bussar ett billigare sätt att försörja dessa; i många fall kom bussar att efterhand helt
ersätta spårvägen. Ett kännetecken för de spårvägssystem som överlevde nedläggningsvågen var att de
betjänade tätt bebyggda innerstadsområden.
Till skillnad från dessa är nya spårvägssystem ofta avsedda för omfattande pendling från periferin till
centrum eller för att etablera tvärförbindelser för att
undvika centrum. Avsikten är att kunna flytta stora
mängder resenärer i relativt få stråk.
Spårvägssystem som byggs idag får antingen rena
innerstadsuppgifter eller relativt kortväga förortsbaneuppgifter med tätare belägna hållplatser än om det
vore fråga om pendeltåg eller T-bana. Belastningen i
högtrafik blir förhållandevis stor. Kapaciteten planeras därför bli högre än för ett bussbaserat system men
lägre än för T-bana.
På så sätt kan kapacitetsbehovet klaras med opti-
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mal balans mellan investerings- och driftkostnader.
Eftersom spårvagnarna framförs i blandade trafikmiljöer får ett modernt spårvägssystem följande generella egenskaper:
• Flexibelt. Spårvagnar är per definition det mest
flexibla alternativet för en stad i och med att de kan
tillåtas i så gott som alla miljöer: på innerstadens mest
attraktiva gågator, på de snabba stadsgatorna, över
torget, genom fontänen, i parken eller grönområdet,
på egen banvall, till och med ut på järnvägen som
kombispårvagn.
• Effektivt. Fordonen framförs vanligen som enkelvagnar, men kan multipelkopplas, för att förstärka
kapaciteten. Detta kräver ej insats av ytterligare någon förare.
• Enkelt. Vid körning i gaturummet gäller gängse trafikföreskrifter, vid körning på egen banvall kör föraren ”på sikt”, utan signalsäkerhetssystem.
• Småskaligt. Hållplatser liknar snarare busshållplatser än T-banestationer.

• Bekvämt. Moderna spårvagnar har vanligtvis lågt
golv i plan med hållplatsens plattform. Att åka i en
spårvagn i markplanet är vanligen angenämare än att
åka under jord och räknas av många som en tryggare
färd. Åkkomforten i moderna spårvagnar är bättre än
för vägfordon.
• Miljövänligt. En av de mest påtagliga fördelarna
med spårväg är miljövänligheten som följer av att
elektrisk energi utnyttjas. Det är ett viktigt argument
för spårväg, men det gäller också för andra kollektivtransportslag såsom trådbuss, T-bana och elektriska
järnvägar.
• Energisnålt. Strömförsörjning sker vanligen via
kontaktledning (luftledning). Det pågår dock utveckling av lösningar för att eliminera behovet av kontaktledning i historiskt känsliga cityområden, exempelvis:
Batterier: en sekelgammal lösning med hittills ganska små framsteg. Används av Alstom för den nya
spårvägen i Nice vid passage över två känsliga torg.
Superkondensatorer: utvecklas av Bombardier, på
prov i Mannheim.
Svänghjul: utvecklas av Alstom, på prov i Rotterdam.
APS (Alimentation par le sol), system för att strömförsörja spårvagnar via en tredje räl nedsänkt i gatan:
utvecklas av Alstom och används reguljärt i Bordeaux

sedan 2003, planeras bland annat på korta sträckor
på de kommande spårvägarna i Angers och Reims
och för den andra spårvägslinjen i Orléans.
Hybrid dieselelektriskt: Spårvagnar som är försedda
med elektriska traktionsmotorer och dieselgene
ratoraggregat, i kommersiell tillämpning i Nordhausen
(Siemens) och Kassel (Alstom). Även dieselspårvagnar
används på vissa förortslinjer, exempelvis i Ottawa,
Camden–Trenton.

Spårvägen i Norrköping kan ses som ett
gott exempel på en
klassisk spårvägsanläggning med
rötterna i den ursprungliga pionjärtiden vid tiden för
förra sekelskiftet.

• Framkomligt. Klarar relativt små kurvradier, ca
18 m, och branta stigningar, 8–10 procent.
• Överkomligt. Spårväg betingar omkring en fjärdedel av kostnaden för T-bana och blir därmed ett
överkomligt alternativ för medelstora städer som avser att förbättra kapacitet och kvalitet hos kollektivtransportsystemet i förhållande till ett befintligt busssystem. Investeringar för 10–12 km ny spårväg är i
storleksordningen 200–300 miljoner euro, inklusive
fordon och vagnhall och verkstad. I detta belopp ingår kostnader för stadsmiljöomvandling med ca 30–
40 procent.
• Jämförbart. Alternativa lösningar (gummihjulsburna spårvägsliknande system) kan framstå som investeringsmässigt gynnsammare, men sådana systems
driftsäkerhet och långsiktiga driftkostnader är fortfarande förhållandevis oklara.
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För spårvägslinje T3, Lea, i Lyon
utnyttjas till stor
del en tidigare
järnvägssträckning.
Järnvägsmiljön är
på vissa platser
alltjämt påtaglig.

Bus Rapid Transit-lösningar är ett annat alternativ
som växer i bland annat utvecklingsländer men kan
vara svåra att införa i europeiska städer.

Kombispårvagn

En kombispårvagn eller duospårvagn (tram-train), är
en spårvagn som förutom att kunna köras i ett spårvägssystem även kan köras på järnvägsnätet, elektrifierat eller icke elektrifierat.

Spårvagnar och
kombispårvagnar
på gågatan Kaiserstrasse i centrala
Karlsruhe.
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Systemet, som även är känt under beteckningen
Karlsruhemodellen, och som i Sverige ofta oegentligt
kallas duospårväg, har setts som elegant lösning för
väl integrerad spårburen trafik. Kombispårvagnsidén
innebär att erbjuda spårburna bytesfria resor för resenärer från regionen utanför en större tätort till och
från centum.
I det här avsnittet presenteras hur kombispårvagnskonceptet har utvecklats i Karlsruhe och vilka efter-

följare det har fått. Det mest omfattande svenska utvecklingsförsöket genomfördes av VTI under 2006
och erfarenheterna från detta försök redovisas också.
Ytterligare några uttryck kan vara av intresse att
förklara:
Omvandling innebär att en tidigare järnvägsinfrastruktur konverteras till spårväg, såväl fysiskt, säkerhetsmässigt som juridiskt. Det förekommer ingen
järnvägsdrift efter omvandlingen.
Singelsystemdrift på delat spår, järnväg-spårväg,
med elektrifiering som spårväg 600–750 V likspänning, innebär att spårvägsspåret kan vara upplåtet
även för järnvägsfordon, vanligen viss godstrafik med
järnvägsvagnar, som dras av diesellok eller annan trafik med fordon som inte är elektriskt drivna.
På detta sätt inleddes på 1990-talet omvandlingen i
Karlsruhe på den s k Albtalbahn.
Kombispårvagnsdrift innebär någon form av flersystemsdrift som kan innefatta både delat spår mellan järnvägsfordon och spårvagnar och multipla drivsystem, vanligen enfas växelspänning 15 kV, 16 2/3
Hz, eller 750 V likspänning, men alternativt något av
matnngssystemen i kombination med dieselelektrisk
drift.
De delade spårsträckorna utgörs vanligen av järnvägens sedvanliga infrastruktur med signalsäkerhetssystem, vägskyddsanläggningar, stationsmiljöer etc.
Tågspårvagnsdrift är motsatsen till kombispårvagnsdrift. I stället för att låta spårvagnar köra ut på
järnvägsnätet låter man tåg köra in på spårvägsnätet
eller på en spårvägsliknande bana.

De tåg som används i dessa stadsmiljöer är storleksanpassade motorvagnar som framförs enligt spårvägslagstiftningen. De är utrustade med lämpliga bromssystem, strålkastare och bromsljus, körriktningsvisare
etc.

Spektakulärt initiativ i Karlsruhe

Vid mitten av
1990-talet vände
kombispårvagnarna
från Karlsruhe ännu
i orten Bretten. Nu
går trafiken vidare
till Heilbronn och
därbortom.

I kollektivtrafikkretsar är den tyska staden Karlsruhe
numera välbekant och vanligen förknippad med framgången för den spårburna kollektivtrafiken.
Karlsruhemodellen har dock vissa nackdelar: den
innebär nämligen trafik med många spårvagnar med
högt eller medelhögt golv på ett stadsspårvägssystem
som är anpassat för låggolvsspårvagnar.
Detta innebär en inskränkning av den tillgänglighet
för alla resenärer som är ett honnörsord i exempelvis
Frankrike och som är ett obligatorium för medlemsländerna i EU från och med år 2010. Därför är insteg i plan utan trappsteg mellan hållplats och vagn
ett måste.
I Karlsruhes förutsättningar ingick bland annat att
järnvägsstationen är placerad i utkanten av de centrala delarna, vilket innebar att alla resenärer som anlände med tåg måste genomföra ett tidsödande och
ibland besvärligt byte till spårvagn eller buss för att
komma till målpunkten i stadens centrum.
Att införa kombispårvagnsdrift är ett skolexempel
på hur man kunde överbrygga tekniska hinder och regelverk genom att både bokstavligt och bildligt ”sätta
resenären i centrum”.
Genom att framföra spårvagnar på järnvägsnä-

Persontransporter i långa banor 17

Lokdraget regionaltåg passerar
kombispårvagn vid
stationen i BadenBaden.

Kombispårvagn
med medelhögt
golv vid järnvägsstationen i BadenBaden.

tet och låta dessa via ett anslutningsspår fortsätta in
på det befintliga spårvägsnätet är det möjligt att resa från stadens periferi till dess centrum utan att byta fordon.
Restidsförkortning och bekvämlighet blev honnörsord. Järnvägsstationen återfördes bildlikt till centrum
och närheten till den mest attraktiva gågatan.
Framgångarna för trafikeringsprincipen har blivit så
stora att belastningen på denna gata nu gör att det

18 Persontransporter i långa banor

övervägs att förlägga spåret i en tunnel under markplanet. Detta kan innebära att även stadens ordinarie spårvagnar tvingas att trafikera den planerade tunneln, vilket vi bedömer vara negativt för spårvagnens
konkurrenskraft.
Karlsruhes stadigt stigande antal resenärer i kollektivtrafiksystemet har visat nyttan för en medelstor
stad med perifert placerad järnvägsstation att sträva
efter att återföra resandeströmmarna till centrum.

Kombispårvagnar
vid centralstationen i Kassel. Den
främsta vagnen till
vänster är samma
som våren 2006 var
på demonstrationstrafik i Sverige.

Saarbahns
kombispårvagnar
trafikerar även
sträckor med typisk
Stadtbahnkaraktär.

Uppföljning i Saarbrücken

I Saarbrücken beslutades 1991, endast 26 år efter avvecklingen av den sista spårvägslinjen i det gamla systemet, att återinföra spårburen kollektivtrafik i de
centrala delarna.
Som en följd av under många år omfattande koloch stålindustri i regionen finns många numera dåligt
utnyttjade järnvägar runt staden. Mot den bakgrunden bestämdes att inte bygga en klassisk spårväg utan
ett system för kombispårvagnsdrift.
Till skillnad mot i Karlsruhe infördes ett system med
låggolvsspårvagnar med instegshöjd som passar till
350–380 mm plattformshöjder. Avsaknaden av ett befintlig spårvägssystem var i detta fall positivt; man behövde inte kompromissa mellan järnvägens krav och
spårvägens behov.

Endast sex år senare , 1997, kunde den första linjen
öppnas från platsen framför Saarbrückens järnvägsstation via Brebach till Sarreguemines på andra sidan
tysk-franska gränsen.
Det förhållandevis snabba genomförandet kan tillskrivas det nära samarbete som rådde mellan de berörda delstatliga respektive kommunala beslutsorganen.
Linjen är ännu inte helt färdigutbyggd, eftersom det
nordliga avsnittet blev kraftigt försenad under samrådsförfarandet. Projektering kunde inledas först
2004 och trafiken till Lebach planeras komma igång
2011. Det har således tagit 20 år från beslut till genomförande.
Detta visar hur viktigt det är att planera och besluta ett etappvis genomförande så att de delar som in-
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I centrum av
Zwickau har den
normalspåriga
Vogtlandbahn ändstation, intill en av
stadens spårvägshållplatser.

Eftersom stadsspårvägen i Zwickau
är meterspårig
och Vogtlandbahn
normalspårig blir
den gemensamma
sträckans växlar
och korsningar komplicerade.

te är under konflikt kan förverkligas och användas så
effektivt som möjligt. Värt att notera är att även om
Saarbrücken har en ny spårvägslinje tvärs genom staden så tangerar denna endast de historiskt centrala
delarna.

Andra städer följer efter

Det verkliga genombrottet för idé- och förstudier
för kombispårvagnstrafik inträffade under mitten av
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1990-talet då inte mindre är 33 städer eller regioner
hade frågan på dagordningen.
• Heilbronn. Har återfått spårväg, nu med kombispårvagnsdrift. Frågan är om staden överhuvudtaget
hade fått ett nytt eget system om det inte hade kunnat integreras med Karlsruhes, med möjlighet till gemensamt vagnutnyttjande och gemensam verkstad
för översyner och underhåll.
• Kassel. Uppvisar kreativa lösningar bland annat på

I Nordhausen stannar dieselmotorvagnar och spårvagnar
utanför järnvägsstationen.

På de icke elektrifierade järnvägssträckorna utanför Nordhausen framförs
kombispårvagnarna
dieselelektriskt.

sträckan Baunatal–Helsa, med singelsystemdrift och
delat spår, där 2,3 m smala spårvagnar samsas med
2,8 m breda godsvagnar. I Kassel kallar man systemet
Regio Tram. Det innefattar dubbelsystemdrift, i kombination el/el respektive diesel/el med vagnar av typ
Alstom Regio Citadis.
• Luxemburg. Flera projekt har presenterats, men
hittills har inget kunnat omsättas i praktiken. Frågan
återkommer med jämna intervaller.

• Ile-de-France, regionen runt Paris. Det första kombispårvagnsprojektet ger möjlighet till tangentiella resor mellan Aulnay och Bondy. Linjen kallas T4
och är exempel på omvandling av en tidigare järnvägssträcka. Överskridande trafik mellan järnväg och
spårväg förekommer inte ännu, men planeras.
• Mulhouse. Här etableras sannolikt för första gång
i Frankrike trafik enligt Karlsruhemodellen. Järnvägssträckan till orten Kruth i det närbelägna bergs-
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Vid stationen
Alphen a d Rijn har
spårvagnarna av
stockholmsmodell (SL typ A32)
låg plattform till
vänster i bilden. Ordinarie regionaltåg
stannar vid de höga
plattformarna i mitten. Spårvagnarna
är tekniskt anpassade till järnvägens
1 500 V likspänning.

I Stollberg har spårvagnar från Chemnitz ändstation.
Järnvägssträckan är
elektrifierad med
750 V likspänning.

området Vogeserna är elektrifierad med 25 kV växelspänning. Äkta dubbelsystemdrift kommer således
att tillämpas med spårvagnar i el/el-utförande. Även
godstrafik förekommer på järnvägen.
• RijnGowelijn. I denna holländska region har provtrafik bedrivits med sex spårvagnar av stockholmsmodell (SL typ A32) i singeldriftutförande (1 500 V
likspänning) på järnvägssträckan Gouda–Alphen. En
förlängning som stadsspårväg genom staden Leiden
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och därefter vidare till kusten och orterna Katwijk
och Nordwijk planeras.
• RandstadRail, har döpts efter Randstad, som är ett
sammanhängande stadområde som omfattar bland
andra Amsterdam, Rotterdam, Haag och Utrecht.
Detta är ett holländskt interurbanspårvägsprojekt
som stod färdigt 2006. Här sammanbinds tunnelbanelinjen Erasmuslijn i Rotterdam med Hofpleinbanan, vilken omvandlas från järnväg till snabbspårväg.

Regionaltåg och
stockholmsspårvagn av typ A32
har samtidig utfart
från stationen i
Alphen a d Rijn.

Detta gör det möjligt att framföra tunnelbanetåg från
Rotterdam till centralstationen i Haag. En ny bana
dras från norra änden av Hofpleinbanan till Haags
centralstation för att separera snabbspårvägstrafiken
från övrig järnvägstrafik.
I projektet sammanbinds också spårvägslinjerna 3
och 6 i Haag med Zoetermeerbanan, som konverteras
från järnväg till snabbspårväg. Banan byggs ut med
en ny linje till Oossterheem som blir en del av linje 6.
De befintliga spårvägsspåren anpassas till såväl längre som bredare vagnar. Dessa är av samma typ som i
Kassel, Alstom Regio Citadis, men i singeldriftutförande för enbart 750 V likspänning.
• Chemnitz. En linje har etablerats, genom omvandling till spårväg och samtidig bibehållen motorvagnsdrift med järnvägsfordon.
• Nottingham. Spårvägstrafik har införts på särskilt
byggda nya spårvägslinjer, delvis intill befintliga järnvägssträckor.
• Rostock. Kombispårvagnsdiskussionerna har återupptagits tio år efter den inledande studien, då man
inte kunde komma till någon slutsats.
De projekt som kommit längre än till de inledande idéstudierna har således ofta utvecklats i en annan
riktning än i pionjärregionen runt Karlsruhe.
Även i Tyskland med dess stödjande regelverk har
framstegen inte varit så stora som man kanske har
haft anledning att förvänta. Det finns flera förklaringar till detta, men enklast kan det sammanfattas som
Rob van der Bijl och Axel Kühn gör: ”Kombispårvagn är varken billigt eller enkelt”.
Ett system för kombispårvagnsdrift fordrar en tidig

övergripande planering för att åskådliggöra den slutliga lösningen, för att bestämma de olika aktörernas
roller i genomförandet och för att identifiera konsekvenserna för samhällsplaneringen.
Det krävs också att agera noggrant när det gäller de
kompromisser som kan bli nödvändiga, särskilt om
en befintlig stadsspårväg ska ingå i systemet.
Eftersom kombispårvagnsprojekt är komplicerade
också i projektstrukturen, är de beroende av ett stödjande regelverk och en övertygad politisk omgivning.
Det finns heller ingen automatik i att sammanslagning
av järnväg och spårväg resulterar i en god kombination.
Stora kostnader kan uppkomma vid elektrifiering av
regionala järnvägar, installation av signalsäkerhetssystem och etablering av förbindelsespår mellan järnväg och spårväg. Till detta kan komma anläggning en
helt ny stadsspårväg, med nödvändig hänsyn till omgivningen
Kombispårvagnsidén, att kunna erbjuda bytesfria
resor för passagerare till och från stadscentra, är fortfarande mycket attraktiv men frågan om att minska
behov av byten bör, enligt van der Bijl och Kühn, inte
hanteras alltför stelbent.
En region med tydligt definierade verksamhetsområden och i vilken det pågår integrering kommer alltid
att kräva något färdmedelsbyte för att invånarna ska
kunna komma till målpunkterna. Regionen kan ändock vara attraktiv.
Den andra generationens kombispårvagnsprojekt i exempelvis Kassel, Nordhausen, Chemnitz och
Zwickau har medfört betydande innovationer genom
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Ordinarie tåg
till vänster och
kombispårvagnen
vid plattformen i
Åtvidaberg under
demonstrationstrafiken i VTI:s regi
våren 2006.

Ett för regionen
Linköping-Norrköping optimalt
utformat linjenät
för pendeltåg och
kombispårvagnar
borde se ut som
kartan visar, enligt
utredning i VTI:s
studie som refereras
i texten.

att utgå från Karlsruhekonceptet och vidareutveckla
detta efter lokala förutsättningar. Detta har inneburit utrymme för ytterligare studier och analyser. Inte
minst har ett betydande svenskt inititiativ tagits genom VTI:s engagemang för frågan. Med stöd av Banverket, Vinnova och Alstom Transport har på ett omfattande sätt studerats hur ett kombispårvagnssystem
skulle påverka resande, arbetsmarknad och regional
utveckling i Östergötland.

Brokind
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Östergötland

– ett svenskt försök att skapa något nytt

VTI kallade projektet ”Duospårväg – Innovativ kollektivtrafik”. Syftet var att beskriva och analysera
ett regionalt transportsystem med kombispårvagnsdrift. Skulle ett sådant kunna bidra till effektivare
och mer hållbara persontransporter i svenska städer
och regioner? Frågeställningarna konkretiserades till

en beskrivning och analys av ett framtida kollektivtrafiksystem med buss, spårvagn och tåg i Östgötaregionen.
VTI kunde visa att trafikering med kombispårvagnar enligt utredningsförslaget skulle ge positiva effek-
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ter för det regionala kollektivtrafiksystemet. Kombispårvagnar integrerar funktionerna i olika spårsystem
och gör resor utan tvingande byten möjliga för många
resenärer. Ett och samma fordon kan användas för
spårburen landsbygdstrafik och trafik i innerstäder
och stadscentra.
Kombispårvagnar kan därför användas för att tydliggöra det regionala systemets identitet, sammanhang och funktion. Trafikering med kombispårvagn
antas öka resandet med kollektivtrafiken.
Analysen av utredningsalternativet i Östgötaregionen visade vidare att nettot mellan kostnader och intäkter för driften skulle kunna hållas på samma nivå
som i det bussbaserade jämförelsealternativet samtidigt som resandet skulle öka markant.
Kombispårvagnarna ersätter både buss- och tågtrafik: I förhållande till bussen har spårvagnen en större attraktionskraft på resenärerna och i förhållande
till tågen kan spårvagnarna trafikera linjer med tätare stationsuppehåll utan restidsförluster. Detta möjliggörs av spårvagnarnas bättre accelerations- och
bromsegenskaper.
Den ökande tillgängligheten inom regionen och det
ökande resandet med kollektivtrafiken skapar på sikt
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 utredningsalternativet
innehåller.
I en samhällsekonomisk kalkyl däremot, utförd enligt Banverkets beräkningshandledning, skulle kombispårvagnsprojektet uppvisa ett samhällsekonomiskt
underskott.

Kombispårvagnen
på ingång mot
Bjärka Säby.

Karta till vänster:
VTI:s forskningsprojekt studerade ett
system med trafik
med kombispårvagnar i regionen
runt Linköping och
Norrköping.
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Kombispårvagnen
kördes i demon
strationstrafik också
i Göteborg, här vid
hållplats Chalmers
med Chalmerstunneln i bakgrunden.

Det beror enligt VTI på att de förbättringar av infrastrukturen som trafikeringen förutsätter, inte kompenseras av de samhällsekonomiska nyttoökningar (restidsvinster, färre byten etc) som samtidigt uppstår.
Regionalekonomiska effekter som sysselsättningsökningar tas inte med i en samhällsekonomisk kalkyl.
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
måste investeringar hållas tillbaka, för att det samhällsekonomiska utfallet ska kunna förbättras.
Framtida höjningar av kalkylvärden för utsläpp av
koldioxid kommer att bidra till att investeringar i kollektivtrafiken framstår som mer samhällsekonomiskt
effektiva i trafikverkens kalkyler.
VTI konstaterar att både funktionen och möjligheten att använda kollektivtrafiken som utvecklingsverktyg skulle förbättras om man kunde tillämpa en
funktionell, institutionell inramning.
Om kollektivtrafiken kunde ”bäddas in” i en planeringsmodell som utformas med prioritet för kollektivtrafiken blir resandet högre och utvecklingseffekterna större.
Utan en sådan planeringsmodell är risken stor att
kvalitetsökningar 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.
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Vad kombispårvagnen inte klarar

Av systemanalysen av utredningsalternativet för Östgötaregionen framgår att kopplingen med kombispårvagn mellan Norrköping och Linköping är den svaga
länken. Pendlingen mellan de båda städerna hanteras
effektivare av de reguljära pendeltågen 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 kombispårvagn 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 att etablera trafik med kombispårvagnar 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 Stångådalsbanan och Tjustbanan från Kisa och Åtvidaberg in till
Linköpings central och i en framtid direkt in på Linköpings första spårvägslinje LinkLink.
Kapacitetsstark kombitrafik med täta hållplatsuppehåll utmed linjerna ger regionen ett verktyg för en
starkare ekonomisk utvecklingskraft. Kombitrafiken
skulle även kunna ge ett kraftfullt bidrag till lokalt resande i Norrköping och i Linköping.
Att integrera regionen till den så kallade fjärde storstadsregionen enligt rådande regionalpolitiska ambitioner förutsätter att kollektivtrafikkopplingen mellan
Linköping och Norrköping blir mer omfattande än
pendeltågsförbindelser mellan respektive stads rese-

centra. Kombitrafik längs 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 ensidigt uppkopplade mot ett visst regioncentrum,
Linköping eller Norrköping.
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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 beskriver VTI som ”förhållandevis outvecklad och otydlig”.
I väntan på hur regioner i framtiden ska utformas och fungera i
Sverige saknas en egentlig regional transportpolitisk och planeringsmässig nivå.
En regional transportplanering
Osby
och politik integrerad med den
lokala nivån finns i princip inte
alls i Sverige, med vissa undantag
Hässleholm
för Västra Götaland, Skåne och
Bromölla
Stockholmsområdet.
Den tydliga prioritering av kolKristianstad
lektivtrafik och integration mellan transportsystem och samhälÅhus
let 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 perSimrishamn
spektiv.
En politisk ambition att öka
kollektivtrafikens andel av det lokala och regionala resandet för© TJ Grafik 2008
utsätter därför ett omfattande utvecklingsarbete.
Tomelilla

Sturup
Vellinge

Skanör
Falsterbo

Ystad
Trelleborg

Kombispårvagnen i
trafik i Norrköping
nära ändhållplatsen
Vidablick.

Karta över järnvägslinjer i Skåne. Enligt
Skånetrafikens
studier anger gröna
linjer de sträckor
som har högst
prioritet för kommande trafik med
duospårvagnar, gula
visar möjliga linjer,
medan röda linjer
anger sträckor som
kan bli möjliga först
på lång sikt.
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Elektriska bussystem
Trådbussar
Tack vare den
elektriska driften
och den elektriska
drivmotorns höga
vridmoment är
trådbussar särskilt
lämpade i starkt
kuperade städer,
som exempelvis här
i Lausanne, Schweiz.

B

ussbanor och spårstyrda bussar ses ibland som
ett alternativ till spårtrafik. För att närma sig
spårtrafikens kapacitet krävs dock tät busstrafik vilket kan ge upphov till störningar i form av buller, vibrationer och luftnedsmutsning. Bussar är ofta
drivna av fossila bränslen, vilket ger ökande problem
vid minskande tillgång på olja.
Trådbuss är en väl beprövad trafikform som erbjuds
av en mängd tillverkare världen över. Också utrustning för kontaktledning och strömmatning finns hos
många leverantörer. I världen finns trådbusstrafik i ca
350 anläggningar i 47 länder, med omkring 33 000
fordon.
Trådbuss fanns i Sverige i en första epok 1940–1964,
i Göteborg och i Stockholm. I Landskrona finns i den
andra epoken sedan 2003 landets enda trådbusslinje,
3 km, mellan nya stationen och centrum, trafikerad
med tre låggolvstrådbussar.
Trådbussar representerar ett mellanting mellan spårvagn och dieselbuss, men är i praktiken ett eget transportslag. Man vågar dock påstå att trådbussar har
så mycket gemensamt med spårvagnar att de kan ses
som ett särskilt intressant komplement i städer med
befintlig spårvägstrafik.
Trådbussar tillförs den elektriska energin genom två
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parallella trådar upphängda 5–6 m över körbanan.
Via två vridbara strömavtagarstänger leds elkraften
till reglerutrustning för fart och broms och vidare till
den elektriska motorn som är ständigt förbunden med
drivaxeln.
En trådbuss kan sidledes avvika ca fyra meter på var
sida om kontaktledningens längsaxel. Detta motsvarar ett körfält åt vardera hållet räknat från ett mittkörfält. Någon tekniskt betingad begränsning i sidled
finns därmed inte i normal trafik.
De flesta moderna trådbussar har någon anordning
(mindre förbränningsmotor eller batteri) för att i lägre hastighet och på kortare sträckor kunna framföras
utan tillgång till kontaktledningsström. Vidare finns
oftast från förarplatsen manövrerade strömavtagare
som tillåter åtminstone nedfällning utan att föraren
behöver lämna sin plats.
Återinkoppling på nätet sker då vid speciella platser där riktanordningar (trattar) monterats i kontaktledningen.
Någon växellåda av den typ som finns i dieselbussar
förekommer inte. Detta innebär att när bussen står
stilla, står också drivmotorn stilla. Därmed är bussen
tyst vid hållplatsuppehåll.
Ledtrådbussar kan ha två drivande axlar, med en

motor per axel. Därmed får man god adhesion, vilket
kan vara viktigt vid halt väglag och start i backe.
Den elektriska motorn utvecklar ett stort moment
från stillastående och kan belastas kraftigt under kortare tid, vilket ger en snabb och jämn acceleration
också vid fullsatt buss och i uppförsbacke. Trådbussar är därför särskilt lämpade i kuperade städer.
Vid bromsning fungerar drivmotorn som generator och genererad bromsström kan återmatas till nätet och där komma andra fordon till godo. Återmatning av bromsström, kombinerat med ny teknik för
ombordlagring, kan ge energibesparing på 30 procent
av en förbrukning som redan från början är låg. I vissa system kan primärnätet ta emot genererad bromsström.
Upp till 14 procents lutning klaras utan problem, att
jämföra med knappt 10 procent som ses som en realistisk gräns för nybyggda spårvägslinjer.
Eftersom den elektriska energin ständigt tillförs utifrån krävs inget energiförråd ombord. Detta utrymme
(och vikt) som i dieselbussar upptas av bränsletankar
kan i trådbussar i stället användas för att transportera passagerare.
I praktiken visar det sig att det är lättare att åstadkomma tilltalande inredning i bussar när utrymmes-

krävande bränsletankar inte behövs (gäller flytande
bränslen, gastankar placeras normalt på taket).
Trådbussarnas princip för kontinuerlig krafttillförsel via kontaktledning ger dem en strukturerande effekt, inte lika stark som hos spårvägar, men starkare
än för förbränningsmotorbussar som för sin framdrift
inte är beroende av någon kontinuerlig infrastruktur
utmed banan.
Med eldrift garanteras absolut utsläppsfrihet i gaturummet, där många människor vistas, således en lokal, positiv hälsoeffekt. Elektriciteten kan som bekant
genereras på många olika sätt, varför så kallad grön el
är en angelägen möjlighet.
Den elektriska motorn är mycket energieffektiv.
Själva motorn har en verkningsgrad på minst 90 procent, att jämföra med ca 44 för en bra dieselmotor, ca
38 för en bensinmotor och ännu mindre för en gasmotor. Modern styr- och reglerutrustning för elektriska fordon ger små förluster.
Energiförbrukningsmätningar vid trådbussanläggningen i Landskrona visar att en trådbuss där kräver
mindre än hälften av den energi som en dieseldriven
buss utnyttjar, vid samma trafikuppgift.
Till bilden hör dock topografin i Landskrona, som
är synnerligen beskedlig. En mer krävande bana hade

Två trådbussar i
provtrafik i augusti
2003 i Landskrona.
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Modernt formgivna
trådbussar av modell Irisbus Cristalis
i Lyon.

förändrat denna bild ytterligare till trådbussens fördel.
Ett argument mot trådbussar brukar vara att kontaktledningar förfular stadsbilden. Vid platser där linjer korsas eller delas kan det bli gott om detaljer i luften. För att minska den visuella störningen kan några
riktlinjer följas. Först och främst ska väggfästen användas där det finns tillräckligt höga hus i närheten.
Om stolpar måste användas ska dessa kombineras
med gatubelysning.
Man kan försöka dölja kontaktledningen mot en
bakgrund av alléträd. Trädplanteringar ger generellt
ett trivsamt intryck åt gatubilden.
Man kan också göra ”problemet” till trafikmedlets
styrka genom att låta infrastrukturen vara väl synlig

Kontaktledningsstolpar kan med fördel utformas med
ett eget formspråk,
så att de blir till ett
tydligt tecken på att
här finns kollektivtrafik. Exempel från
en nybyggd sträcka
i Bern.
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och använda den som signal att här finns tät, effektiv och miljövänlig kollektivtrafik under överskådlig
framtid (permanens).
Därmed blir infrastrukturen (främst stolpar) inget
som ska döljas, utan tvärtom arkitektoniskt ska gestaltas av skickliga industridesigners, som ett positivt
inslag i gatubilden. ”Trådbussar har spåren i himlen”,
är ett uttryck som kan marknadsföra trafiksystemet,
vid utformning av informationsmaterial, av fordon
och utrustning utmed linjen och vid hållplatser. Med
lämplig marknadsföring av trådbussystem kan etableringar av företag och affärsrörelser utmed en ny linje
påverkas i positiv riktning.
Trådbussars infrastruktur betingar en inte obetydlig
initial investeringskostnad. För att rättfärdiga denna
bör trådbuss väljas endast för
linjer med hög passagerar-
belastning.
Trafikupplägg
som ger högt utnyttjande av
fordonen är positivt. Av detta följer också att trådbussar av ekonomiska skäl helst
bör byggas som ledbussar.
Trådbussarna bör utnyttjas
effektivt liksom infrastrukturen. Då kan en förhållandevis ringa merkostnad per
transporterad passagerare
redovisas, jämfört med konventionell dieselbusstrafik.
Välbyggda trådbussar som
sköts på rätt sätt uppnår

Dubbeledtrådbussar finns i trafik i
Genève och Zürich
och kommer inom
kort i Luzern och St.
Gallen, alla är städer
i Schweiz.

Trådbussar i centrum av Solingen,
Tyskland

minst 20 års livslängd. I princip är skötsel och underhåll enklare än för dieselbussar eftersom trådbussar
har färre rörliga delar. Å andra sidan krävs specialutbildad personal som klarar elektrisk utrustning. Infrastrukturen byggs för en livslängd på 60 år, även om
slitdetaljer givetvis måste bytas successivt.
Jämfört med infrastruktur för spårväg är motsvarande för trådbuss omkring fem gånger mindre kostsam och tar tio gånger kortare tid att få på plats.
Jämfört med spårvagn kostar en trådbuss fem till sju
gånger mindre, men 80 procent mer än en dieselbuss.
Jämförelsen med spårvagn haltar dock, eftersom en
spårvagn har avsevärt större kapacitet och längre livslängd. Trådbusspriserna har sjunkit med tio procent
de senste åren, en effekt av gynnsam marknadsutveckling med konkurrenstryck. Likaså har EU:s utvidgning till att omfatta länder bakom den tidigare järnridån påverkat trådbusspriserna positivt. Där finns av
tradition åtskilliga trådbussystem vars fordonsparker
nu successivt förnyas.
Enligt flera sentida studier är totalkostnader för ett
väletablerat trådbussystem omkring tio procent högre

än för motsvarande dieselbusstrafik. Intressantare är
att jämföra med ett system med gasbussar.
Det finns exempel på att antalet passagerare ökat
kraftigt när en tidigare dieselbusslinje lagts om till
trådbussdrift: ökningar på 16-17 procent rapporteras
från Arnhem, Salzburg och San Francisco.
Under senare tid har trådbussystemen i Genève och
Zürich trafiksatt särskilt kapacitetsstarka dubbelledtrådbussar med ca 25 m längd. Dessa marknadsförs
som Mega-Trolley, eller LighTram, och ska ses som
ett intressant alternativ till ny spårväg när det gäller
att kostnadseffektivt förstärka kapaciteten på befintliga trådbusslinjer, i vissa fall i avvaktan på spårvägsutbyggnad i framtiden. Också i Luzern och St. Gallen i Schweiz finns dubbelledtrådbussar, i begränsad
omfattning.
Trafikbolaget VBZ i Zürich har anskaffat 17
LighTram till en styckkostnad av motsvarande 1,04
miljoner euro, vilket ska jämföras med styckpriset för en 18-meters Swisstrolley 3 på 715 000 euro.
LighTram har ca 50 procent högre passagerarkapacitet till ca 45 procent högre anskaffningskostnad.
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Trådbussarna
som används på
C-linjerna i Lyon har
en speciell färgsättning, med ett stort
”C” på vagnssidan.
Syftet är att skapa
en egen identitet
för trafiksystemet.

C-linjer i Lyon

Ett aktuellt exempel på modern och högkvalitativ
trådbusstrafik finns i Lyon, där trafikmedlet ses som
en trafikform mellan buss och spårvagn.
Det finns en lång trådbusstradition i Lyon. Redan
1932 invigdes den första linjen för kommersiell trafik.
Nätet utvidgades successivt och ersatte både spårvagnar och bussar. Som mest fanns i slutet av 1950-talet
370 trådbussar på 21 linjer, att jämföra med Stockholms Spårvägar som 1952 hade 12 linjer och knappt
200 trådbussar.
I takt med bilismens framväxt, billig olja och snabb
utveckling av förbränningsmotordrivna bussar reducerades trådbusstrafiken i Lyon kraftigt. Strax efter
första oljekrisen 1973-74 kom dock en vändpunkt
och Lyon har allt sedan dess åter underhållit trådbussnätet, successivt anskaffat nya trådbussar, inrättat nya linjer och även återtagit trafik på några nedlagda.
Sedan 2000 finns helt nya spårvägslinjer, idag tre
stycken i trafik och en fjärde som är under byggnad.
Till bilden hör även tre tunnelbanelinjer, varav en helautomatisk, två kuggstångsbanor och ett stort antal
dieselbusslinjer.
Sedan några år sker utbyggnad av trådbusstrafiken
i en särskilt utvecklad form, C-linjerna. Bokstaven C
kommer från namnet på den använda trådbussmodel
len, Cristalis, som byggs av Irisbus och har utvecklats
i nära samarbete med trafikhuvudmannen i Lyon,
Sytral (Syndicat mixte des transports pour le Rhône
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et l’agglomeration lyonnaise). Kollektivtrafiken i
Lyon körs av ett dotterbolag till Keolis, med mark
nadsnamnet TCL. Sytral ansvarar för kollektivtrafiken
i 55 kommuner av vilka de största är själva Lyon och
den med staden helt sammanbyggda grannkommunen
Villeurbanne.
Inom Sytrals ansvarsområde finns 1,3 miljoner invånare (Grand Lyon), medan själva tätorten (aire urbain) mäter 467 000 invånare.
Trådbussarna på C-linjerna har en särskild färgsättning och avviker därmed från övriga bussar i staden.
Ett stort ”C” pryder vardera vagnssidan. Därmed
skapas en egen identitet för denna trafikform.
I skriftligt informationsmaterial, på internet och på
skyltar på stan signaleras C, som i Cristalis, som komplement till M (Métro) och T (Tram). För konventionell busstrafik finns ingen särskild signal.
C-linjerna är en form av stombusslinjer, vilket på
franska betecknas med BHNS, Bus à Haut Niveau de
Service. Ibland används beteckningen THNS, Trolleybus à Haut Niveau de Service.
C-linjerna är mer än endast elektrifierade busslinjer.
De ska signalera hög kvalitet i alla avseenden. Hållplatser som har hög belastning är lika välutrustade
som spårvagnshållplatser, med dynamisk realtidsinformation, plattformshöjd ca 21 cm som ger ett blygsamt steg upp till bussgolvet, väl tilltagna väntkurar,
biljettautomater, kartor över hela linjenätet, kartor
över närmaste omgivning osv.
Alltjämt finns dock biljettförsäljning ombord hos

föraren. Biljettautomater vid alla hållplatser har bedömts alltför kostsamt. Insteg är dock tillåten i alla
dörrar, som på spårvagnarna, om man har ett giltigt
färdbevis. På konventionella bussar ska all instigning
ske framtill.
I C-konceptet ingår ett stort inslag av reserverade
körfält och signalprioritering.
I den aktuella övergripande trafikplanen PDU, Plan
de Déplacements Urbain, utpekas flera stråk att försörja med ett kollektivtrafikmedel i spannet mellan
konventionell buss och spårvagn. Första trafikplanen
fastställdes 1997 och reviderades enligt föreskriftena
2005.
En av C-linjerna, C3, var ursprungligen planerad
som spårväg, men svårigheter att åstadkomma helt
reserverat utrymme i den centrala staden, jämte flera trånga passager, gjorde att man i stället valde trådbuss.
Tre linjer är aktuella i den första etappen, C1–C3.
Den 12 oktober 2006 invigdes den första delen av
linje C1, 4 km lång med tio hållplatser mellan järnvägsstationen Lyon Part Dieu och kongress- och utsällningsområdet Cité Internationale Centre de Con
grès nära Parc Tête d’Or. Körtiden är 12 minuter vilket
ger den imponerande medelhastigheten 20 km/h.
Förklaringen är att linjen till 90 procent går på reserverat utrymme och har väl fungerande signalprio
ritet. Bland annat finns en särskild bussgata med
bommar som förhoppningsvis hindrar biltrafik från
otillåten entré.

Motriktade busskörfält är tradition i
Lyon och används
flitigt för den först
öppnade delen av
linje C1, som har
90 procent av färd
vägen på reserverat
utrymme.

Reklam för den
första C-linjen i
samband med invigningen i oktober
2006.
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Befintliga och
planerade strukturerande kollektivtrafiklinjer i Lyon.

Linje C1 skulle egentligen har dragits längre och passerat på bron Poincaré över floden Rhône upp till den
högt belägna förorten Caluire-et-Cuire, med anslutning till metro C, men sedan staten dragit in en stor
del av medfinansieringen år 2003 fick linjeutbyggnaden delas i två etapper.
Denna senare sträcka ska invigas vid mitten av
2010, enligt nuvarande planering. Då blir C1 7,8 km
lång och får 19 hållplatser, vilket ska klaras på 25 minuter, ca 18 km/h i medelhastighet, med en turtäthet
på mellan fem och tio minuter. Linje C1 får reserverade körfält på 42 procent av sträckan.
Linje C1 löper på denna senare sträcka delvis tillsammans med linje C2 som ska invigas under 2009,
men svänger österut norr om flodpassagen, mot
Rilleux-la Pape, också på en högplatå norr om själva
centrum. Denna linje blir 11,3 km och får 23 hållplatser och egen körväg till 27 procent.
De båda linjerna beräknas tillsammans få omkring
23 000 passagerare per dag, vilka ska transporteras i
24 ledtrådbussar.
Sträckningen bortom bron Poincaré är särskilt intressant: där har gatan Montée des Soldats sedan
2003 ett centralt placerat kollektivtrafikörfält som
används i riktning mot centrum under morgonrusningen och i motsatt riktning under eftermiddagens
högtrafik. För säkerhets skull är detta kollektivkörfält
helt spärrat under en timme mitt på dagen inför färdriktningsväxlingen.
För linjerna C1 och C2 anges en total kostnad om
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ca 60 miljoner euro för alla infrastrukturarbeten, inklusive kontaktledningar och matarstationer. Till detta kommer ca 18 miljoner euro för de 24 ledtrådbussar som ska användas (ca 750 000 euro/styck, drygt
sju miljoner kr/fordon).
Infrastrukturarbetena betingar således ca 3,3 miljoner euro/km, ca 30 miljoner kronor/km, vilket är ungefär en fjärdedel av vad en spårvägsanläggning med
samma standard skulle ha kostat. Samtliga kostnader
exklusive fordon.
Den 29 oktober 2007 invigdes den 11,6 km långa
linje C3 mellan järnvägsstationen St Paul och förorten
Vaulx-en-Velin – La Grappinière, via den stora bussoch trådbussknutpunkten med metroanslutning Laurent Bonnevay. Den betjänar 90 000 invånare och har
34 hållplatser.
C3 har bildats genom sammanläggning av den befintliga trådbusslinjen 1 och den elektrifierade busslinjen 51, som från den 14 maj 2007 för en kort tid
kördes som en separat trådbusslinje – med ovanligt
kort livslängd, endast ca fem månader. Linje 51 var
4,1 km lång med tio hållplatser
Linje C3 har inte varit lika framgångsrik vad gäller
framkomlighet. Idag körs 11,6 km på 51 minuter, vilket ger blygsamma 13,64 km/h. Målet är att förkorta körtiden till 40 minuter, vilket skulle betyda 17,3
km/h i medelhastighet.
En förklaring till linjens låga medelhastighet är att
på den trånga gatan Cours Lafayette har trådbussarna fastnat i bilköer eftersom egna körfält inte

har kunnat inrättas. Signalprioriteten har inte riktigt
fungerat eftersom alla bussar inte varit utrustade med
de radiosändare som måste användas på denna linje,
till skillnad mot de detektionsslingor i gatan som används på andra buss- och trådbussträckor. Man kan
ana att invigningen av linje C3 forcerades fram, innan
alla funktioner var intrimmade.
Linje C3 har hög belastning, ca 55 000 passagerare per dag. Av dessa åkte 14 000 tidigare med linje 51
och 38 000 med linje 1. På linje C3 tursätts 28 ledtrådbussar i högtrafik. För alla omställningsarbeten
inför skapande av linje C3, inklusive elektrifiering av
linje 51, var budgeten 19 miljoner euro.
Det var ursprungligen planerat att anlägga spårväg

på denna sträckan, men framkomlighetsproblem i
den gamla stadsdelen har förhindrat detta.
Till facktidskriften Transport Public säger C-linjernas projektledare Céline Faurie-Gauthier att trådbussar är väl förankrade i generna hos alla Lyon-bor.
– C-trådbussarna har en bättre image än konventionella bussar tack vare egna körfält och signalprioritet. Men trådbussar är inte lika högt respekterade
som spårvagnar som har en särskild pondus tack vare
sina spår och den stadsmiljöupprustning som genomförs när spårväg anläggs.
Hos Sytral bekräftar man att en trådbusslinje kan
byggas till en fjärdedel av de kostnader en spårväg betingar, vilket framgår av redovisningen ovan.

Bussväg med automatiska bommar
nära ändhållplatsen
vid kongress- och
utsällningsområdet
Cité Internationale
Centre de Congrès
nära Parc Tête d’Or
i Lyon.

Varför trådbuss?

Franska statliga elektricitetsbolaget Electricité de France,
EdF, har på senare tid publicerat några informationsskrifter om trådbussarnas fördelar. En del av dessa uppgifter
kan vara värda att återge.
En tunnelbana kostar 60 till 90 miljoner euro/km, med
en kapacitet på 15 000 till 35 000 passagerare/h/riktning.
Motsvarande för spårväg anges till 16–25 miljoner euro och 3 000–7 000, medan trådbussar anges till 4–6 miljoner euro/km och 1 500–3 000 passagerare/h/rikning.
Trådbussar i blandtrafik kostar 1-2 miljoner euro/km och
har kapaciteten 800–1 500 passagerare/h/riktning.
EdF beräknar att den totala verkningsgraden hos en
dieselbuss är ca 26 procent, medan den hos en trådbuss
är 73 procent. Energiförbrukningen är 70 respektive 25
kW/plats-km. Spårvagn kräver 23,5 och gasbuss 92 kW/
plats-km.

EdF hävdar dessutom att trådbussen tillryggalägger 30
procent längre körsträcka vid acceleration, jämfört med
dieselbuss och att det därigenom skulle vara möjligt att
ha en sju procent mindre vagnpark.
Kostnaden för energi räknar man till mellan 0,12 och
0,19 euro/km, medan kostnaden för en dieselbuss ligger
på 0,32 euro/km. Dessvärre förtas de gynnsamma rullkostnaderna av att inköpspriset är ca 40 procent högre
än för en motsvarande dieselbuss.
Kontaktledningsanläggningen bör kosta ca 0,45 miljoner euro/km, således 4,23 miljoner kr/km, vilket är något
lägre än i Landskrona 2003.
En förklaring kan vara en generellt lägre kostnadsnivå i Frankrike och att det sannolikt avser en anläggning
med upphängning delvis i väggfäste; Landskronas är helt
stolpburen.
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Släpbussar
Ett visst nyvaknat
intresse för släpbussar, således för
släpvagnar för personbefordran finns
i några av Europas
länder. I Schweiz har
släpbusstrafik alltid
haft viss betydelse,
särskilt i stadstrafik,
som alternativ till
ledbussar. Staden
Luzern, där bilden är
tagen, har dock relativt nyligen infört
släpbussar.

Draganordningen
mellan buss och
släpbuss är inte
särskilt komplicerad,
men måste skyddas
med flexibla band
så att fotgängare inte tar vägen
genom passagen
vid hållplatsuppehåll. Det är också
lämpligt att ordna
videoövervakning
av utrymmet, med
monitor på bussens
förarplats.

E

tt intressant alternativ i busstrafiken som i Sverige inte på många år haft någon betydelse är
släpbussar, således släpvagnar för persontran-

sport.
Medan släpvagnar inom spårvägstrafiken länge
var, och på vissa håll fortfarande är, ett viktigt inslag
minskade under 1950-talet internationellt betydelsen
av släpbussar kraftigt.
Av säkerhetsskäl infördes 1960 i Tyskland förbud
mot släpbussar vilket gav en omfattande utveckling
och spridning av ledbussar. I övriga Europa noterades
en liknande utveckling, med undantag för Schweiz,
där på åtskilliga förbindelser släpbusstrafiken istället
har bibehållits och moderniserats, i synnerhet i stadstrafik där trådbussar oftast används som dragfordon,
därför denna korta översikt.
Med släpbussar finns goda möjligheter att uppfylla kraven på passagerartillgänglighet i form av låga
insteg utan extra trappsteg. Nya låggolvssläpbussar,
till en bråkdel av anskaffningspriset för en ny låggolvstrådbuss, har anskaffats och kopplats till äldre
trådbussar med högt golv vilka har åtskilliga år kvar
av teknisk livslängd.
På senare tid har intresset för släpbussar åter ökat,
främst i Österrike och i Tyskland. Det vore överdrivet
att tala om en renässans, men trafik med släpbussar
har införts på några orter och intresset förefaller generellt stort, sett till antalet artiklar i fackpressen.
Till fördelarna med släpbussdrift brukar anges att
denna på ett unikt sätt kan uppfylla kraven på starkt
varierande passagerarkapacitet under trafikdygnet,
genom att släpfordonet kan kopplas ifrån under lågtrafik. Släpbussdrift är således särskilt lämplig när
passagerarvolymerna varierar stort under dagen.
Vissa anpassningar måste göras så att hållplatsområden kan ta emot 23,5 m långa busståg. Vid ändhållplatser bör uppställningsmöjligheter anordnas för
släpbussar så att tomkörningar till och från depå kan
undvikas.
Själva till- och frånkopplingen är förhållandevis enkel och utförs av bussföraren. Släpbussen är tekniskt
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sett en enkel konstruktion, med få aggregat och apparater.
Övervakning av passagerarutrymmet i släpbussen,
av dörröppningar och området omedelbart i anslutning, samt av området mellan drag- och släpbuss kan
enkelt skötas med videokameror och monitorer på förarplatsen.
Biljettförsäljning och -kontroll av passagerare i släpbussen kan av naturliga skäl inte utföras av bussföraren. Istället väljs oftast att låta passagerare med olika
typer av abonnemangskort resa i släpbussen och att
genomföra täta färdbeviskontroller.
Det finns minst två tillverkare som har moderna låggolvssläpbussar i sin produktkatalog: Göppel i Tyskland och Carrosserie Hess i Schweiz.
Den schweiziska lösningen har också exporterats,
exempelvis till Tallinn. Släpbussen är fyrhjulsstyrd,
vilket innebär att den troget följer i dragbussens spår.
Ett busståg är som nämnts ca 23,5 m långt, således
i paritet med en dubbelledbuss. Det rymmer ca 150
passagerare (vid 4 pass/m2), vilket ungefär motsvarar
kapaciteten i en dubbelledbuss.
I jämförelse rymmer en konventionell ledbuss
knappt 120 passagerare.
Ett busståg har god framkomlighet också i trånga
passager och har en vändradie på ca 10,7 m, vilket är
mindre än för både en 18-meters ledbuss och för en
treaxlig 15-metersbuss.

I Luzern i Schweiz
finns nya låggolvssläpbussar i trafik
bakom äldre trådbussar med högt
golv. Det är ett sätt
att uppfylla kraven
på tillgänglighet för
passagerare och att
samtidigt i trafik
behålla äldre fordon
med åtskilliga år
kvar av teknisk
livslängd.

Busståg i Tallinn,
med dragbuss från
Scania.

De dragbussar som ska användas skiljer sig något
från standardutförande så till vida att viss förstärkning av chassiram måste utföras baktill så att en
kopplingsanordning kan monteras.
Motorstyrkan bör väljas så att busståget kan hålla
samma tempo som en konventionell buss, vilket innebär mellan 260 och 300 kW (ca 350–400 hk).
Komforten i släpbussen är god, med naturligtvis
näst intill ljudlös framfart så när som på litet däcksljud. Sympatiskt är dessutom att guppande rörelser i
längsled, som är vanliga hos ledbussar, inte alls förekommer.
De senast anskaffade dieseldrivna busstågen i Österrike betingar ca 400 000 euro, varvid dragbussen kostar 220 000 och släpbussen 180 000 euro. Motsvarande priser för en 15-meters treaxlig buss anges till
320 000 och för en ledbuss till 350 000 euro.
Busståget är således dyrare i anskaffning, men kan
på sikt ge en bättre kostnadsbild än ledbussar och
15-meters treaxliga bussar, under förutsättning att
busståget används i lämplig trafik.

Släpbussen har
fyrhjulsstyrning
och följer snällt i
dragbussens spår.
Minsta kurvradie
är 10,6 m, mindre än för både
ledbuss och treaxlig
15-metersbuss. Dock
svänger släpbussens
bakre, yttre hörn ut,
vilket kan vara en
konfliktrisk.
Ritning: Carrosserie
Hess
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Spårstyrda trådbussar
och gummihjulsspårvagnar
TVR-fordon i Caen.

F

ör att kapacitetsmässigt skapa ett alternativ
mellan buss och spårvagn utvecklades med början i mitten av 1980-talet det som på franska
kallas Système intermédiaire, ungefär: mellansystem,
eller mellanformer.
Ursprungstanken var att med massproducerad och
därmed prisvärd bussteknik konstruera fordon med
högre kapacitet än konventionella bussar, till lägre
kostnader än för spårvagnar. Fordonen skulle trafikera särskilda banor, spårstyrt, men på gummihjul.
Med gummihjulsbaserade fordon antogs att tystare gång, brantare stigningar och snävare kurvradier
skulle kunna klaras, jämfört med konventionell spårvägstrafik.

Spårstyrningsprincip för TVR-fordon.
Dubbelflänsat
styrhjul pressas
uppifrån på styrrälen som har specialprofil. I bilden
längst till höger är
den vänstra rälen
rättvänd, den högra
upp och ner.
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Lite paradoxalt är att det var spårfordonsindustrin
som tog iniativet till ett av systemen. TVR/GLT utvecklades av det belgiska företaget Brugoise & Nivelles (B & N), numera inom Bombardierkoncernen.
Tre helt skilda system marknadsförs: Bombardiers
TVR/GLT, Lohrs Translohr och Irisbus Civis. TVR/
GLT och Translohr är baserade på mekanisk spårstyrning, medan Civis är baserat på optisk styrning, vilket
beskrivs närmare på sid 53.
För ungefär 25 år sedan inledde B & N utveckling-

en av ett transportsystem som på engelska kallas Guided Light Transit, GLT. Fordonen rullar som konventionella bussar på gummihjul, men styrs med hjälp av
dubbelflänsade metallhjul som löper mot ett enkelt
spår som är nedsänkt mitt emellan hjulens körbanor.
På en provbana i Ardennerna i Belgien kördes under
1980-talet två dubbelledade 24 m långa bussar, dels
elektriskt med spårstyrning på en nedlagd och ombyggd järnväg, dels dieselelektriskt förarstyrt på vanlig landsväg.
För att lättare kunna marknadsföras i Frankrike,
där många nya spårvägssystem var aktuella, myntades beteckningen TVR (Transports à Voie Reservè),
som i det följande kommer att användas.
I ett internationellt utvecklingsprojekt byggdes en
teststräcka på bussbanan Trans-Val-de-Marne söder

om Paris där de olika fordonen kunde köras i passagerartrafik, efter anpassning av styrspåret.
Vid normal drift körs TVR och Translohr elektriskt
med krafttillförsel från kontaktledning. TVR kan
dock i dieselelektrisk drift lämna spårstyrningen och
därmed undvika hinder i banan. Föraren styr då fordonet med ratt, som en vanlig buss. I de hittills byggda Translohr utnyttjas inte möjligheten att lämna den
spårstyrda banan; dessa fordon är därmed spårbundna i ordets rätta bemärkelse.

Under 1980-talet
utvecklade det
belgiska företaget
Brugeoise & Nivelles (BN) spårstyrda
gummihjulsfordon.
En provbana var under flera år i trafik
i Ardennerna. De
båda provfordonen
var, som framgår av
bilden, byggda med
höga golv.

TVR-fordon i drift

Stad
Nancy
Caen
Summa

Antal
25
24
49

Globala systemkostnader för TVR, Translohr och ny spårväg
Stad

Km

Fordon

Stå-/sittpl

Totalkost m euro

Milj euro/km

Translohr
Clermont-Ferrand

14,0

20

205/40

290

20,7

TVR Caen

15,7

24

129/41

234

14,9

TVR Nancy

8+3

25

129/41

156

14,2

Spårväg Mulhouse

12,2

27

231/56

249

20,4

Spårväg Valenciennes 18,0

21

247/48

338

18,8
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Det historiska arvet I: TVR-banan i Ardennerna 1989, mellan Rochefort och Haan-sur-Lesse, en ombyggd tidigare järnvägssträckning.

Det historiska arvet II: TVR-systemet i Nancy baseras historiskt på stadens duobussystem som invigdes 1982 och omfattade tre linjer. Kontaktledningen finns alltjämt kvar och kan delvis återanvändas av TVR-fordonen, jämför bilden överst sid 43.
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I september 2000 är TVR-banan i Nancy under byggnad.

Med hjälp av maskinen till höger fräses ett dike i den blivande TVRbanans undergrund. I detta fastgjutes i ett senare skede styrspåret, som
här är provisoriskt utlagt till vänster.

Interiör i TVR-fordon i Caen: enriktningsfordon med korgbredd 2,50 m
och 2 + 2-sittning.

Passage genom ledparti i TVR-fordon: hjulhusen kräver stor plats; fritt
utrymme i led 60 cm.

Det finns sammanlagt åtta dubbelflänsade styrhjul av denna typ under
ett TVR-fordon. Styrhjulen är fjäderbelastade och ligger an vardera med
drygt 700 kg:s tryck.

Trattformad anordning som leder de just nedfällda styrhjulen till rätt
läge på styrskenan när manuell körning ska övergå i spårstyrd körning.

I princip ska de alltid trafikera från övrig trafik helt
avskilda banor. TVR i Nancy går dock som trådbuss
på vissa sträckor i blandtrafik.
De nya systemen är sinsemellan ej kompatibla och
har helt skilda principer för spårstyrning. De är dessutom slutna vilket innebär att exempelvis nya fordon
för ett system endast levereras från ursprunglig tillverkare.
Har en stad valt ett visst system, är den också under

överskådlig tid hänvisad till just den leverantören inför eventuella utbyggnader.
Konkurrensbilden är således föga uppmuntrande.
I motsats representerar konventionella spårvagnar,
bussar och trådbussar öppna system där åtskilliga tillverkare erbjuder kompatibla produkter.
För helt nya system kan det vara intressant att jämföra totalkostnad för infrastruktur och fordon per kilometer, med motsvarande kostnader för konventio-
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TVR-fordon i trafik i
Nancy. Här används
strömavtagare och
kontaktledning av
trådbussmodell.

nell ny spårvägs. TVR- och Translohranläggningarna
är få till antalet så uppgifterna måste tas med försiktigthet, se tabell sid 39.
TVR och Translohr marknadsförs som spårvägar,
fast på gummihjul: Tramway sur pneu. En intressant
fråga är om passagerare och andra medborgare uppfattar dessa mellanformer som spårvagnar eller som
bussar. Komfortmässigt är åtminstone TVR att jämställa med en låggolvsbuss. Irisbus Civis är utan tvekan en buss.
Det först öppnade systemet, TVR i Nancy, drabbades inledningsvis av tekniska problem och trafiken var
inställd under långa perioder, ersatt av konventionella ledbussar, dock i trafik på gatuutrymme, eftersom
TVR-banan endast kan trafikeras av TVR-fordon.
En förklaring till de många problemen i Nancy är
att trafikstarten hetsades fram, utan nödvändig inköringsperiod och sannolikt utan tillräcklig tid för
utbildning av personal. Den första tiden drabbades
systemet av flera urspårningar, dels vid för snabb
kurvkörning, dels i samband med övergång från manuell till spårstyrd körning. Trafiktillståndet drogs in
för ett helt år, medan ett åtgärdsprogram upprättades.

42 Persontransporter i långa banor

Vidare har slitaget på styrspår och styrhjul varit väsentligt större än vad som ursprungligen antagits. I
den dagliga tillsynen ingår numera att mäta slitage på
styrhjul. Andra problem är den kraftiga spårbildning
som uppstått i skarpa kurvor och vid hållplatser. Här
har asfaltkörbanan i efterhand fått ersättas med betong.
TVR-banan i den nordfranska staden Caen har
fungerat bättre än motsvarande i Nancy. I Caen finns
intresse att utvidga trafiken med ytterligare en linjegrupp. Dock har de offererade TVR-fordonens pris
bedömts vara för högt. Inför planerad utökning av
systemet i Caen har Bombardier meddelat att nytillverkning kan ske om beställningen omfattar minst 20
fordon. I de senaste anbudsgivningarna på helt nya
spårvägssystem har Bombardier inte offererat TVR.
I Nancy fanns tidigare planer på ytterligare två
TVR-linjer. Detta är dock skrinlagt. Den ena kommer
att trafikeras med trådbuss, den andra blir en avancerad bussbana.
Det återstår att se hur situationen för Translohr utvecklas i bland annat Clermont-Ferrand, som är första franska stad att anlägga denna typ av spårväg på
gummihjul. Efter inledande problem kan konstate-

ras att anläggningen nu fungerar, att linjen förlängs
och att nya fordon tillkommer, dels för förlängningen,
dels för att förstärka trafiken.
Translohr marknadsfördes inledningsvis som urspårningssäker, tack vare de V-ställda styrhjulen som
”kniper” om styrspåret. Dock har urspårningar skett
också med Translohr.
I Italien finns system i trafik eller under byggnad i
Padova, Venedig-Mestre och L’Aquila. I Kina finns ett
system i Tianjin och tillkommer ett i Shanghai.
Translohr är ett tvåriktningsfordon, med dörrar på
båda sidor och två förarhytter. Intressant är de begränsade måtten, endast 2,2 m bred, inre höjd 2,2 m
och instegshöjd över bana 25 cm.
Erfarenheter från mer omfattande trafik med Irisbus
dieselelektriska Civis finns inte ännu. Det är oklart
om Civis kommer i trafik så som ursprungligen planerades. Trådbussvarianten Cristalis är mer utbredd.
En förklaring till det inledningsvis stora intresset för
dessa intermediära system var att de inte kräver omläggning av vatten-, gas- och avloppsrör eller elledningar under körbanan vilket är praxis vid anläggning
av konventionell spårväg. Sådana grundläggande infrastrukturarbeten utgör oftast en mycket betungan-

de post i räkningen för nya spårvägssystem. En annan
förklaring var möjligheten att kunna lämna spårstyrningen för att undvika hinder i banan. En tredje förklaring var förhoppningen att med massproducerad
bussteknik kunna producera spårvägsliknande fordon på ett kostnadseffektivt sätt. För Translohr har
de båda senare punkterna inte förverkligats. För TVR
gäller punkt ett och två, men inte tre.
Eldrift för spårstyrda bussar kan vara önskvärt exempelvis i tunnlar och i täta cityområden. Detta är
enkelt att ordna eftersom tillförsel av elkraft kan ske
med konventionell kontaktledning med strömretur
via styrspåret. Också trådbussteknik med dubbla ledningar kan användas, så som är fallet i Nancy.
Avslutningsvis några tveksamheter av teknisk art inför de nya systemen:
Tillverkar- och därmed stadsspecifika lösningar för
de intermediära systemen är en olustig lösning. Vad
händer om leverantören beslutar att upphöra med tillverkningen? Hur ser begagnatmarknaden ut?
Man kan jämföra med situationen för spårvagnar
som kan flyttas från en stad till en annan, under förutsättning av spårvidden stämmer. Med bussar finns
oftast överhuvudtaget inga begränsningar.

TVR-fordon i Nancy
framförs manuellt
på vissa sträckor,
således utan
spårstyrning, som
trådbussar.
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Den första anläggningen med gummihjulsspårvagnen
Translohr öppnades
2006 i ClermontFerrand.

Under några år har intresset för dessa mellanformer minskat. En förklaring är att konventionell bussteknik också utvecklats i kapacitetshöjande riktning.
Dubbelledbussar med konventionell manuell styrning
finns i trafik på flera platser och erbjuds av åtskilliga busstillverkare. Också möjlighet att använda släpvagn till buss finns, se sid 36. Att använda dubbelledbussar och busståg är numera snarast en fråga för
tillståndsgivande myndigheter.
Likaså har de inledande tekniska problemen för
framförallt TVR gjort att intresset svalnat. Ett särskilt problem är den spårbildning som uppstått efter
ganska kort trafiktid. Det visar sig att om man ska
skapa en motståndskraftig bana för dessa mellanformer blir denna avsevärt dyrare än vad som urspungligen antogs.

Om Translohr håller vad den för närvarande ser ut
att lova kan man emellertid anta att denna trafikform
kan få en viss utbredning. Bland annat finns långt
gångna planer på två linjer i förorter i Parisområdet.
Beställda och levererade Translohr
Stad
Antal
Prototyp
1
Clermont-Ferrand
20+6
Padova
14
L’Aquila
10
Tianjin
8
Venezia-Mestre
20
Osaka
1
Shanghai
9
RATP Paris 1
15
Summa
104

Modell
STE3
STE4
STE3
STE3
STE4
STE4
STE3
STE3
STE3

Till årsskiftet 2008-2009 förväntas följande tillkomma:
RATP Paris 2
28–36
STE4

Spårstyrnings
princip för Translohr.
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Translohrfordon passerar över den prydliga platsen Place Jeaude i centrala Clermont-Ferrand.

Interiör i Translohr: tvåriktningsfordon med korgbredd 2,2 m och 2 + 2-sittning, alternativt 1,5+1,5-sittning. Inre höjd är 2,2 m, fri bredd i led 75 cm.
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Bussystem och busstrafik
Bussar är den dominerande formen
av kollektivtrafik
världen över. Bilden
är från Malmö
centralstation.

B

ussar är världen över den helt dominerande formen av kollektivtrafik. Bussar finns i många olika storlekar och utföranden och kan användas
för de flesta trafikuppgifter. De används mest i blandtrafik, således på samma körbanor som övrig vägtrafik, blandad med biltrafik. I denna form är busstrafik
småskalig och dess strukturerande effekt svag.
Kollektivtrafik som utförs med bussar som helt eller delvis trafikerar reserverat utrymme på gator
(busskörfält), särskilda bussgator eller bussvägar blir
tydligare än bussar i blandtrafik och får därmed starkare strukturerande effekt.
Sådana busstrafiklösningar väljs bland annat för att
ge busstrafiken bättre framkomlighet och därmed högre medelhastighet. Den får då del av spårtrafikens
fördelar i form av tydligare systemstruktur och stabilare identitet.
Exempel på busstrafik i systemliknande former är
stombusstrafik, trådbussar och spårstyrda bussar på
egna banor. Ett ofta använt internationellt uttryck är
Bus Rapid Transit, BRT.
Busstrafik anses vara flexibel och kräva låga investeringar i infrastruktur och fordon. Den ses därmed
som kostnadseffektiv. Som stor fördel brukar anges
att linjesträckningar lätt kan förlängas, förkortas och
läggas om, provisoriskt eller permanent.
Med så kallad stombusstrafik närmar sig busstrafikens trafikeringsprinciper spårvägstrafikens. Reser-
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verade körfält, signalprioritering, väl utrustade hållplatser med bland annat realtidsinformation ger dock
stombusstrafik inte obetydliga kostnader för infrastruktur.
Busstrafik betraktas som jämförelsevis enkel att bedriva. Som nackdelar brukar anges att linjenätet riskerar att bli utspritt och svåröverskådligt; nätet får
otydlig struktur.
Med ett spritt nät blir trafiken på de enskilda linjerna i praktiken inte särskilt tät. Ska trafiken förtätas
finns risk att kostnaderna ökar rejält, eftersom varje tillkommande buss kräver en förare; marginalkostnadseffekter kan bli kännbara. Möjligheten att efter
buss använda släpvagn för personbefordran (släpbuss) kommenteras på sid 36.
En buss kan vara ett låg- eller nollemissionsfordon,
men de flesta stadsbussar är alltjämt dieseldrivna, vilket trots filter- och katalysatorutveckling kan ge oönskad hälsopåverkan på de människor som vistas i
trånga gaturum. Användning av alternativbränslen,
främst natur- och biogas, ger förbättringar.
Trådbussar kan ses som ett mellanting mellan buss
och spårvagn så tillvida att de med viss infrastruktur
får en relativt tydlig systemkaraktär och dessutom är
nollemissionsfordon. Trådbussar beskrivs mer ingående på sid 28.
Ett problem för nya busstrafiksystem är komforten:
Moderna dieseldrivna låggolvsbussar är bullrigare än

något äldre bussar, särskilt vid acceleration. Det beror dels på att nya dieselmotorer på grund av högre
bränsleinsprutningstryck har kraftigare ljudutveckling än äldre, dels på problem att ljudisolera motorer
när utrymmet mellan motor och omgivning är starkt
begränsat, så som är fallet i en låggolvsbuss.
Även gasbussar har ofta en uppseendeväckande hög
bullernivå. Det pågår dock utveckling av bränsle
insprutningsystem som kan minska bullret från förbränningsmotorer.
Buller och vibrationer är negativa egenskaper som
förknippas med busstrafik, särskilt om den är intensiv. Likaså är fjädringskomforten p g a kortare fjädringsväg (konstruktionsbetingat) oftast sämre än hos
konventionella bussar.

Tänk spårvagn – kör buss

Busstrafik har således oftast en svag systemkaraktär
med ett antal enstaka vägfordon med förhållandevis
enkel egen infrastruktur. Med ökat inslag av busskörfält, bussvägar, väl utrustade hållplatser med tra
fikantinformationssystem, signalprioritet med mera
ökar emellertid busstrafikens systemkaraktär.
Under senare år har flera busstrafiklösningar med
systemkaraktär tagits i drift, ofta enligt mottot: ”Tänk
spårvagn – kör buss!” Utgångsfrågan man ställer sig
är: ”Hur skulle gaturummet ha gestaltats om en spårväg skulle ha anlagts”?
En spårvagn kräver vissa minimiradier och mer svepande geometri än den som vanligen används för

busstrafik i gatuutrymme bland personbilar. Om man
tillämpar spårvägens geometri också för bussbanor
får busstrafiken bättre passagerarkomfort, bland annat eftersom snabba sidorörelser (ryck) minskas.
Till idéerna om förbättrad busskomfort hör också
att undvika hållplatsfickor och att hellre anlägga hållplatserna som i körbanan utstickande trottoarbreddningar, så kallade klackhållplatser. Därmed erhålls en
i det närmaste rak färdväg för bussarna, också vid
hållplatsangöring. Klackhållplatser avhåller förhoppningsvis bilister från att parkera på hållplatsområden.
För att höja medelhastigheten används något längre
hållplatsavstånd än vad som normalt används, jämte signalprioritering. Just restidsförkortningar kan bli
den stora vinsten för ett nytt busstrafiksystem. Låggolvsbussar bidrar till att förkorta den effektiva restiden, eftersom extra steg inte förekommer innanför
dörrarna; passagerarväxlingen går snabbare. Om påoch avstigning tillåts i alla dörrar kan hållplatstiderna förkortas ytterligare. Hållplatser utrustas med trafikantinformationssystem i realtid.
Omfattande systemlösningar baserade på busstrafik
är ännu generellt få till antalet i jämförelse med spårbaserade. Stombusstrafiken i Stockholms innerstad,
Citybussarna i Jönköping och stombusstrafiken i Göteborg är tre närliggande som kommenteras nedan.
Historiskt intressant är också bussbanan i Vallås i
Halmstad som inrättades i samband med att villaområdet byggdes i början av 1980-talet. Detta var före

Bussbanan i
stadsdelen Vallås
i Halmstad under
sent 1980-tal.
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Stomtrafik med
dubbelledbuss i Göteborg, Lindholms
allén.

låggolvsbussarnas tid och för att ge passagerarna god
tillgänglighet byggdes vid hållplatserna plattformar
upp till bussgolvets höjd. Vid angöring sköts en ramp
vid dörrtrösklarna ut så att insteget blev helt plant.
En tid provades också automatisk styrning av bussarna strax före och vid hållplatserna. Bussarna styrdes och bromsades elektroniskt med hjälp av kabel
slingor nedfrästa i gatan.
En avancerad bussbana invigdes den 24 januari 2003 i Lund, Lundalänken, som byggts med horisontal- och vertikalkurvor för att möjliggöra framtida spårtrafik.
I Göteborg invigdes den 25 januari 2003 en stombusslinje mellan Hisingen i norr och Högsbohöjd i
sydväst, via Norra Älvstranden, Älvsborgsbron och
centrala staden.
Vid Norra Älvstranden omvandlas det gamla hamnoch varvsområdet i snabb takt till arbetsplats- och
bostadsområden och för att säkra effektiv kollektivtrafikförsörjning har en fyra kilometer lång bussbana
anlagts. En del av denna är utformad som en blivande
paradgata, Lindholmsallén.
Utomlands finns flera avancerade bussbanesystem,
exempelvis i Nantes, Rouen, Amsterdam (Zuidtan
gent), Utrecht, Eindhoven och i Douai, de båda senare trafikeras av den futuristiska bussmodellen Phileas
(Douai från våren 2009), vilka beskrivs längre fram i
denna bok.
I Sydamerika finns av tradition denna kollektivtrafikform baserad på bussar, dock väsentligt mer storskalig än den europeiska varinaten. Curitiba är den i
Sverige mest kända eftersom Volvos bussar domine-
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rar där. Volvo Bussar har länge använt denna trafik
i marknadsföringen av storskaliga bussbaserade kollektivtrafiklösningar.
Busstrafiken i Curitiba drivs i princip som ett ovan-

Allt efter ambition kan en busshållplats utformas enkel
eller komplicerad.

Bussbanesystem
i Curitiba med
mycket hög kapacitet. Foto: Volvo

jordiskt tunnelbanesystem med hög turtäthet, strikt
hierarkiskt uppbyggt, vilket leder till bussbyten vid
längre resor.
Kostnaden för Curitibas bussbanesystem anges till
200 000 USA-dollar per kilometer (motsvarande 1,75
miljoner kronor/km, 1,00 USA-dollar = 8,70 kronor),
inklusive hållplatser, att jämföra med ett projekterat
snabbspårvägssystems 20 miljoner USA-dollar per ki-

lometer (174 miljoner kronor/km). Prisskillnaden är
således en faktor 99. Busstrafiksystemet i Curitiba har
fungerat bra och bland annat anges att 28 procent av
bussresenärerna tidigare reste med bil.
Liknande system finns i Sydamerika i Quito, med
trådbussar, tillverkade av Mercedes, Hispano och Adtranz. Också i exempelvis Bogotá, Merida, São Paolo
och Manaos finns högkapacitiva bussbanesystem.

Dålig framkomlighet för stombuss
i Stockholms innerstad.
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Exempel på bussbaserade, strukturerande trafiklösningar
Stombusslinje 2 i
Vasastan i Stockholm, strax efter
invigningen sommaren 2004.

Stombussar i Stockholms innerstad

Ambitionerna var höga när stombussnätet för Stockholms innerstad skulle inrättas, som en del av den stora trafiklösningen som döptes till Dennispaketet. Första linjen, nr 4, öppnades 1998.
Avsikten var att stombusslinjerna skulle binda ihop
stadsdelar och spårtrafikens knutpunkter och därtill täcka delar av innerstaden där tunnelbanenätet
är glest. Busstrafiken skulle koncentreras till huvudgator, med mycket tydliga hållplatser, lätta att hitta,
dock inte för tätt. Ett riktvärde för hållplatsavstånd
var 400 m.
I stor utsträckning skulle bussarna framföras på reserverade körfält och ha prioritet i trafiksignalerna.
Nätet skulle också vara lätt att förstå, logiskt uppbyggt med en tydlig struktur.
Inledningsvis gällde också att ombyggnader för
stombussnätet skulle utföras så, att ett eventuellt införande av spårvägstrafik i innerstaden inte försvårades. Denna princip, med generösa radier och raka och
gena sträckningar, förbättrar generellt busstrafikens
komfort.
Det tidigare nämnda begreppet ”Tänk spårvagn –
kör buss” var ledstjärna. För att enkelt identifiera en
viss busslinje fick stomlinjerna enkelställiga sifferbeteckningar.
Dessutom lackerades stomnätets låggolvsledbussar
blå, i kontrast mot Stockholms normalt röda lokaltrafikbussar. I det tidiga projekteringsarbetet definierades kraven på bussarna med orden hög kapacitet, hög
tillgänglighet och bästa miljövänlighet. Inledningsvis
övervägdes att tillåta på- och avstigning i alla dörrar
för att förkorta hållplatstiderna.
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Stomnätet för ledbussarna har dock inte infriat förhoppningarna om att åstadkomma den goda framkomlighet och den höga medelhastighet som fanns i
de ursprungliga planerna.
Stombusslinjerna har emellertid uppseendeväckande hög belastning, vilket tyder på att trafikkonceptet
är uppskattat bland trafikanterna. En anledning till
den höga utnyttjandegraden kan vara den höga turtätheten över större delen av dagen.
Trafikanterna upplever sannolikt att restiden normalt är kort tack vare kort väntetid vid hållplats, trots
att medelhastigheterna inte är så höga som planerades
i början och mitten av 1990-talet. Problemet med kolonnkörning tycks inte avskräcka.
Den viktigaste lärdomen av utvecklingen av stombusstrafiken i Stockholm är vikten av gott samarbete
mellan kollektivtrafikansvarigt organ och kommunen
(staden). Saknas detta, eller är detta mindre väl utvecklat, blir resultatet mindre gott.

Citybussar i Jönköping

Också i Jönköping var mottot: ”Tänk spårvagn – kör
buss!”. Hur skulle gaturummet ha gestaltats om en
spårväg skulle ha anlagts? Citybusstrafiken i Jönköpings tätort omfattar idag tre stombusslinjer. Trafikformen har varit framgångsrik alltsedan de båda första linjerna invigdes den 10 juni 1996.
Med de då helt nya Citybussarna, och ett helt nytt
linjenät, bröts en mångårig nedåtgående passagerarutveckling i Jönköping. Tidigare hade antalet kollektivresenärer minskat med någon procent varje år.
Sedan 1996 har antalet tvärtemot ökat med 12 procent och andelen kollektivtrafikresenärer stigit från

19 till 22 procent i tätorten. I hela Jönköpings län har
kollektivreseandelen ökat från 9 till 11 procent.
Med Citybussarna fick 60 procent av stadens befolkning en stomlinjehållplats på mindre än 500 meters avstånd från bostaden. Citybusslinje 1 Röd har
runt 33 procent av resenärerna i tätorten och linje 2
Gul 17 procent. Således reser omkring hälften av alla
bussresenärer med dessa linjer.
Viktiga inslag i Citybusstrafiken är trafikantinformations- och signalprioriteringsystemen, vilka tekniskt är integrerade. Vid de flesta hållplatser på Citybusslinjerna finns skyltar som i realtid anger hur
många minuter väntetiden är till nästa buss och till
den som följer därefter.
Bussarnas position fastställs med satellitnavigering
(GPS) och vägmätning och beräknas av fordonsdatorn. Kommunikation mellan bussar och fasta anläggningar sker via ett dataradiosystem. Också trafiksignalerna påverkas av annalkande bussar via
radiosignal.
Exemplet Jönköping visar vad som går att åstadkomma med ett avancerat busstrafiksystem när det
råder gott samarbete mellan kommun och trafik
ansvarigt organ.

Lundalänken

Den 27 januari 2003 invigdes den sex kilometer långa
sträckan från Lunds centralstation till Brunnshög
via universitetssjukhuset, Lunds tekniska högskola
(LTH) och andra stora arbetsplatser med bland annat
Ericsson. Från Brunnshög fortsätter Lundalänken ytterligare några kilometer som ”enkelspår” utmed Ut-

marksvägen, för att senare svänga in på Sandbyvägen
i riktning Södra Sandby. Lundalänken är mycket påkostad med bland annat en vackert utformad vägport
under Tornavägen nära LTH.
Bakgrunden till att Lundalänken byggts är att Lunds
kommun och dåvarande trafikhuvudmannen Malmöhus trafik år 1995 bildade en planeringsgrupp varvid
begreppet Lundalänken skapades. Man enades om att
avsätta ett reservat för spårtrafik, men i ett inledande
skede skulle länken byggas med hög standard och trafikeras med buss.
Devisen Tänk spårvagn – kör buss är också här omsatts i praktiken. Lunds kommun har ambitionen att
minska utsläppen av koldioxid, vilket bland annat
ska ske genom att biltrafiken minskar och kollektivtrafik ökar, jämte gång och cykling. Miljöplanen antogs 1998 och därmed gav kommunpolitikerna klartecken för att genomföra projektet Lundalänken.
1995 påbörjade stadsarkitektkontoret arbetet med
detaljplanen för att kunna dra länken igenom sjukhus- och universitetsområdena, jämte passagen av
Tornavägen. Olika alternativ genom lasarettsområdet utreddes.
Spårtrafik på Staffanstorpsbanan med utveckling
mot s k stadsbana (snabbspårväg) utreddes även. Året
efter visade resultatet av förstudien för Lundalänken
att en högprioriterad kollektivtrafikförbindelse för
bussar anpassad till en stadsbanas krav borde börja
byggas snarast möjligt.
Samma år lämnades ansökan inom lokalt investeringsprogram (LIP) för Lund. Lundalänken ingick
som ett av fyra trafikmiljöprojekt. Miljödepartemen-

Stombuss på linje 3
i Jönköping vid A6
köpcentrum.
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Lundlänken nära
Universitetssjukhuset.

tet beviljade som en del i detta program bidrag med
15,3 miljoner kronor för Lundalänken. Samma år beviljades statliga medel även via regionala kollektivtrafikbidrag (RTI) för etappen bussterminal vid Universitetssjukhuset.
År 1999 undertecknades av Skånetrafiken och Lunds
kommun avsiktförklaring att genomföra Lundalänken, varvid samtidigt dragningen genom Brunnshög
fastställdes.
Byggnationen inleddes 1999 med bussterminalen
vid Universitetssjukhuset. Den invigdes samma år.
Året efter påbörjades den relativt enkla sträckan utmed Utmarksvägen, där bussarna åt ena hållet nyttjar
ordinarie vägbana och åt det andra en separat nyanlagd bussväg. Bussarna i respektive färdriktning framförs så att dörrarna vetter mot varandra (vänstertrafik).
Därigenom kan gemensamma hållplatsöar i mitten
användas för båda färdriktningarna. Byggnationen
av Lundalänkens sträckor i öster gav nyttiga erfarenheter när senare etapper drogs igång. Lundalänkens
bussar får i det första skedet samsas med biltrafiken
vid Clemenstorget och Lunds centralstation.
Efter trafikstarten i januari 2003 ökade antalet passagerare på linje 166 och 20 med 12 respektive 66
procent, jämfört med samma tid året före.
Det finns således planer på att i framtiden eventu-
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ellt inrätta spårtrafik på Lundalänken, att dra banan
till Dalby för att där ansluta till upprustad och delvis återuppbyggd järnväg Malmö–Staffanstorp–Dalby–Sjöbo–Tomelilla–Simrishamn. Detta ligger dock
mycket långt fram i tiden: 2015–2020 nämns som
möjlig tidshorisont.

Rouen – Teor

I den franska staden Rouen finns ett kollektivtrafikstråk på reserverat utrymme (Transport en Commun
en Site Propre, TCSP) som i huvudsak leder i öst-västlig riktning, därav beteckningen Teor, som betyder
Transport Est-Ouest Rouennais.
Sammanlagt 150 000 invånare finns inom busslinjernas upptagningsområden, av dessa har 90 000 mindre än 400 m till närmaste hållplats. Genomsnittligt
avstånd mellan hållplatser är 500 m.
Här finns ett avancerat busstrafiksystem, ursprungligen planerat att trafikeras av 57 nya ledbussar i Civisfamiljen som utvecklats av företagen Irisbus, Alstom,
Michelin och Siemens.
Under hösten 2003 beslöts dock att för Teor-trafiken istället använda nya konventionella dieseldrivna
ledbussar av modell Irisbus Agora, dock med optisk
styrning. Anledningen uppges vara alltför dålig tillgänglighet och mycket hög bränsleförbrukning hos de
två Civis som dittills hade trafikerat Teor och alltför

Demonstrationstrafik med dieselelektrisk ledbuss,
Irisbus Civis, med
optisk spårstyrning i
Rouen 2002.

Den optiska spårstyrningen garanterar en minimal spalt
mellan plattform
och dörrtröskel, max
5 x 5 cm.
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I frontrutan finns
en videokamera
som granskar de
vita strecken och
omvandlar informationen till impulser
som påverkar styrinrättningen. Föraren
har alltid möjlighet
att överta styrning
av fordonet.

höga anskaffningskostnader för den ursprungligen
planerade Civis-vagnparken.
För Teortrafiken fastslogs att hållplatsernas passagerarkomfort inte får vara lägre än spårvägens. Hållplatserna har medelhöga plattformar (27 cm över
körbanan), realtidsinformation och väderskydd. Hållplatserna byggs i längderna 20 eller 35 m, således med
plats för en eller två ledbussar.
För att ge Teor-trafiken samma gynnsamma anslutning mellan plattformskant och dörröppning som erbjuds med spårväg används optisk styrning vid hållplatserna. Detta ger en precision på 5 x 5 cm mellan
vagnssida och plattformskant. Syftet är att – som vid
spårvägstrafik – alltid åstadkomma ett bekvämt, säkert och plant steg mellan plattform och bussgolv.
Optisk styrning används endast på kortare avsnitt
före, vid och strax efter hållplatser med de högre (27
cm) plattformarna. På övriga sträckor och vid vanliga
hållplatser styr förarna bussarna manuellt.
Den optiska spårstyrningen har på Teor varit i drift
sedan början av 2002, med utrustning monterad i 38
konventionella ledbussar av modell Irisbus Agora och
senare på ytterligare 28 ledbussar av modell Irisbus
Citelis. I vägbanan målas dubbla vita streck med korta uppehåll i bestämda intervall. I vindrutans nederkant finns en videokamera som läser av de båda linjerna och vidarebefordrar deras förlopp till en dator
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som beräknar hur framhjulen ska vridas för att linjen ska följas.
Vid färd med optisk styrning är högsta tillåtna hastighet 40 km/h och föraren måste alltid hålla båda
händerna på ratten. Föraren kan när som helst överta styrningen, om detta av exempelvis säkerhetsskäl
skulle vara nödvändigt.
Att videokameran och elektroniken läser linjerna
utan problem indikeras med signallampor på instrumentpanelen och märks också på en svag vibration i
ratten.
Om något stör avläsningen av linjerna, exempelvis
höstlöv, flygande papper, eller till och med snö, varnar en signallampa för otydlig linje. Om linjen är helt
oläslig gäller att köra manuellt.
Syftet med de nya kollektivtrafikstråken Teor anges
på följande sätt: att skapa ett trafiksystem som för
passagerarna erbjuder komfort, medelhastighet, turtäthet och regularitet i samma nivå som hos en spårväg, som anpassas till de finansiella möjligheter som
föreligger och som motsvarar de transportbehov som
finns. Man noterar särskilt formuleringen att det nya
kollektivtrafiksystemet måste anpassas till de finansieringsmöjligheter som står till buds. Detta kan tolkas
som att ytterligare en spårvägslinje ansågs för dyr.
Till bilden hör dock även att Teor trafikerar sträckningar med upp till 10 procents lutningar, vilket be-

döms för kraftiga för konventionell spårväg. Normalt
ska hållplatserna således angöras av bussar utrustade med ett system för optisk styrning. För att kunna
angöras av bussar utan optisk styrning finns kraftiga avbärare i däckshöjd som ser till att bussidan inte
skrapar i plattformskanten. Denna är i sin tur försedd
med en säkerhetslist av aluminium som deformeras
vid eventuell hård kontakt med bussen.
Tre Teorlinjer med sammanlagd linjelängd på 48 km
finns, med en fyra kilometer lång gemensam sträckning genom centrum.
Den totala banlängden är runt 26 km av vilket en

Kapaciteter hos spårväg resp hos Teor
Antal pass/fordon
Intervall (min)
Antal fordon/h/riktn
Transportkap/h/riktn

Spårväg
185
3
20
3 700

Teor
105
2
30
3 150

tredjedel anläggs som helt separerad bussbana, en
tredjedel som särskilt busskörfält och en tredjedel
går i blandtrafik. Liksom på de båda spårvägslinjerna körs i rusningstid sex- till niominuterstrafik på respektive linje vilket ger minst treminuterstrafik på den
gemensamma sträckan.
Teor har byggts ut i etapper och är i full drift sedan 2006. Antalet dagliga resenärer med de Teor-linjer som var i drift 2001 var 15 000, att jämföra med
spårvägens 58 000 och de övriga busslinjernas sammanlagda 79 000. För år 2007 noteras följande antal
passagerare: 35 000 för tre Teor-linjer, 60 000 med två
spårvägslinjer och 85 000 med övriga busslinjer.
För tre Teor-linjer på sammanlagt 26 km har sammanlagt 165 miljoner euro investerats, inklusive fordon. Detta innebär en kilometerkostnad, inklusive
fordon, på sex-sju miljoner euro, således omkring 55
miljoner kronor per kilometer, inkl fordon.
Kostnaden motsvarar ca en fjärdedel av kilometerkostnaden för stadens spårvägsystem, inkl fordon.
Man ska dock observera att befintlig bussdepå kunde

Den optiska
styrningen ger möjlighet till mycket
exakt angörning vid
hållplats.

Kostnader och kapaciteter för tre kollektivtrafikslag i Rouen
Kap pass/tim/rikt
Milj kronor per fordon
Milj kronor per km bana

Ledbuss Agora
1 500
2,7
–

Teor/Civis
3 000–4 000
7,0
56

Spårvagn
5 000–7 000
20
154–350

Omräknat enligt ca 1,0 franc = 1,4 kronor (2001)
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Dubbelledbuss vid
hållplats i universitetsområdet i
Utrecht.

utnyttjas, liksom trafikledningscentralen som byggdes
ny till spårvägsstarten 1994. En Civis med optisk styrning (och navmotorer) kostar ca 750 000 euro. En Civis kostar således motsvarande ca 6,75–7,0 miljoner
kronor, vilket är 36 procent mer än vad en modern
ledtrådbuss i hellåggolvsutförande kostar, dock med
konventionellt drivsystem (ej navmotorer) och utan
optisk styrning.
Efter framgångsrik utbyggnad och trafik med de två
spårvägslinjerna valde de ansvariga i Rouen att fortsätta utbyggnaden av kollektivtrafikstråk baserad på
avancerad bussteknik. Förutom lägre investeringskostnader jämfört med spårvägsutbyggnad är ett viktigt motiv för valet de branta backar (10 procent) som
trafikeras. Likaså anses belastningen inte vara så hög
att en konventionell spårväg med gott samvete kan
motiveras.

Utrecht

I den holländska staden Utrecht finns ett kapacitetsstarkt busstrafiksystem sedan flera år. Staden har
256 000 invånare och klarade andra världskriget utan stora skador. Den medeltida stadsmiljön ger trånga
gator med mycket biltrafik.
För att skapa en attraktiv kollektivtrafik övervägdes olika former av spårtrafik. Utrechts ursprungliga
spårväg hade ersatts med bussar redan 1949. År 1983

56 Persontransporter i långa banor

återkom spårtrafik i form av en förortsbana, med höga plattformar, således inte en egentlig stadsspårväg.
Kostnadsberäkningar genomfördes för såväl ett underjordiskt tunnelbanesystem som för ett mer konventionellt nytt spårvägssystem med stort inslag av
egen banvall.
Ett ursprungligt beslut att bygga en ny spårväg, för
vilken också finansiering hade säkrats, revs upp. Vid
kommunalvalen 1994 tillträdde nämligen en ny poltisk majoritet med avvikande uppfattning beträffande
spårtrafikplanerna.
Nu beslöts att istället låta de nya kollektivtrafikförbindelserna baseras på bussteknik. Trafikeringsprincipen med stort inslag av reserverade busskörfält och egna bussvägar, signalprioritet och avancerad
trafikantinformation kallas ofta HOV, vilket uttydes
Hoogwaardig Openbaar Vervoer, som kan översättas
ungefär till högkvalitativ kollektivtrafik. Första etappen av HOV öppnades 2001.
En mycket tung bussförbindelse i Utrecht går från
centralstationen till universitetsområdet De Uithof.
Idag trafikerar linjerna 11 och 12/12S denna stäcka,
dock på olika vägar genom centrum. Turtätheten är
3- respektive 2,5-minutersintervall. Antal tursatta
bussar är 15 respektive 12.
Sammanlagt finns ca 7 km egna körvägar för bussarna för vilka sammanlagt 100 miljoner euro har in-

vesterats. Det motsvarar ungefär 910 miljoner kronor, eller 130 miljoner kronor/km. Det är näst intill
kostnaderna för att anlägga spårvägsspår.
Den anmärkningsvärt höga kostnaden kan förklaras
med att bussbanorna byggts synnerligen gediget med
körbana i betong, att hållplatserna är välutrustade,
bland annat med 22 cm höga plattformar. Såväl broar
som kortare tunnlar ingår i HOV-anläggningen. Den
holländska staten har betalat infrastrukturen.
För att klara den stora passagerarmängden infördes
dubbelledbussar i september 2002. Sammanlagt finns
27 ledbussar av typ Van Hool AGG 300, med längden
24,8 m och konventionell bredd på 2,55 m. Ledbussarna har fyra dubbeldörrar med 1,2 m fri öppning
och har lågt golv i hela vagnslängden. I Holland är
denna fordonslängd tillåten efter att permanent dispens utfärdats.
Motorn är placerad i främsta vagnsdelen och driver
på axel 2. Axlarna 3 och 4 styrs först när ledvinkeln
överskrider 13 grader. Därför är utfart från hållplats
tämligen riskfri: bakre vagnsdelarna tenderar inte att
klättra upp på trottoaren.
Motorkylaren är placerad på taket över förarplatsen. Ledbussarna är utrustade med AC som ser till att
hålla innertemperaturen några grader lägre än utomhus. Den har en mycket effektiv funktion för att torka luften.

Bussarna väger 21,8 ton i tjänstevikt och är tillåtna för 160 passagerare à 70 kg, vilket ger 11,2 ton
last och en totalvikt på 33 ton. Det finns 48 sittplatser och ytterligare 112 passagerare får således medfölja stående.
En AGG 300 i detta utförande har en prislapp som
anger 408 500 euro, således 3,718 miljoner kronor,
inklusive AC och avancerat datorbaserat trafikantinformationssystem.
Enkelledade AG 300, som bland annat används på
bussbanan Zuidtangent nära Amsterdam hör till det
bullrigaste i bussvärlden (80 dB interiört nära motorn
i 70 km/h!).
Desto trevligare att konstatera att dessa dubbelledbussar är väsentligt tystare.

Dubbelledbuss vänder vid järnvägsstationen i Utrecht.

Zuidtangent

Söder om Amsterdam löper den avancerade bussbanan Zuidtangent (Sydtangenten) som fullt utbyggd
blir 64 km lång och kommer att binda samman orterna IJmuiden, Santpoort, Haarlem Station, Vijfhuizen,
Hoofddorp, Hoofddorp Station, Schiphol, Amstelveen, Amsterdam Zuid Oost, Diemen och IJburg.
Hela Zuidtangent skulle enligt ursprungliga planer
ha stått färdig under 2008; ytterligare 40 km. Den
13 januari 2002 öppnades det första avsnittet, 24 km
långt, mellan Haarlem Station och Station Bijlmer, via
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Zuidtangent söder
om Amsterdam har
väl utformade hållplatser. Bussarna är
manuellt styrda.

den viktiga knutpunkten Airport Schiphol. Mellan
hållplats Haarlem Schalkwijk-Centrum och Schiphol
Nord löper den egentliga bussbanan, ”Kerntrajekt”; i
övrigt framförs bussarna på allmänna vägnätet, med
vissa kortare avsnitt på reserverade utrymmen.
Den i januari 2002 invigda sträckan började byggas
1994. Totalkostnaden är 272 miljoner euro (2,6 miljarder kronor) för 24 km, vilket ger 106 miljoner kronor per kilometer: ett rätt högt belopp för en bussbana.
Förklaringen till den höga kilometerkostnaden är
det stora antalet broar och viadukter som ingår, liksom den 1 800 m långa tunneln under Schiphols rullbanor.
Bussbanan har anlagts i betong så att ombyggnad
till snabbspårväg ska vara möjlig i framtiden. Körbanan har två betonglager, ett undre bärlager med 25
cm tjocklek och ett övre slitlager på 20 cm. I det övre kan längsgående rännor fräsas ur och i dessa spårvägsspår placeras, den dag man önskar introducera
spårvägstrafik på förbindelsen.
Banans bredd är i regel 7,2 m, utom Schipholtunneln, där bredden är 11,8 m. Eftersom banan byggts
med tanke på eventuell kommande spårtrafik har svaga lutningar och beskedliga kurvradier valts, vilket inte hade varit nödvändigt om endast bussar skulle ha
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trafikerat banan. Detta har fördyrat konstruktionen.
Zuidtangents egentliga bussbana (Kerntrajekt) har 13
hållplatser som har ritats av arkitekter och därför fått
intressanta och individuella utformningar. Alla hållplatser har plattformar med 70 m längd och 30 cm
höjd. Plattformshöjden gör att de moderna låggolvsbussarna alltid får plant insteg.
En kanststen med speciell profil ger sidledes stöd åt
däcken när bussen försiktigt närmas plattformskanten. Beroende på förarnas skicklighet blir spalten mellan låggolvsbussarnas dörrtröskel och plattformkanten liten (minimum 7 cm) eller stor.
Det är dock påfallande att många bussförare väljer att stanna ganska långt ut i körbanan och endast
svänga in med framdörren. Där är det plant insteg,
men vid de bakre dörrarna är mellanrummet ganska
stort.
Trafikoperatören Connexxion hade inledningsvis 33
ledbussar av modell AG 300 från Van Hool. De är utrustade med AC, har speciell färgsättning och är försedda med texten ”Zuidtangent”.
En nackdel är den höga inre ljudnivån, 80dB(A) i
främre delen av bussen i hastigheten 80 km/h, vilket
är högsta tillåtna på banan. Connexxions trafik med
de 33 ursprungliga Van Hool-bussarna upphörde i
slutet av 2007 varefter de överfördes till bussystemet

i Utrecht. Istället används 45 nya ledbussar av modell
Mercedes O 350 Citaro.
I högtrafik körs Zuidtangent i 7,5-minutersintervall, annars i 10-minuters. Medelhastigheten är hög,
34,1 km/h på hela sträckan, på själva bussbanan 40,5
km/h.
Zuidtangent transporterade 2003, ett år efter invigningen, 22 000 passagerare per dag. År 2005 noterades 27 000 dagliga passagerare. När 35 000 resenärer per dag använder förbindelsen avses att på allvar
fundera på omställning till spårtrafik. Då tillkommer
således tunga investeringar i spåranläggning och nya
fordon.
Som tidigare nämnts är en fördel med en bussbana
att den kan byggas ut successivt, medan en spårförbindelse redan från början måste byggas ut i ett relativt stort stycke för att få en meningsfull trafikuppgift.
Detta kräver stora investeringar.
Med Zuidtangent som bussförbindelse kunde trafiken inledas samtidigt på hela sträckan. Vidare utbyggnader till separat bussbana kan ske successivt.

BusWay i Nantes

Det var i den nordvästfranska staden Nantes som den
moderna spårvägen föddes den 7 januari 1985. Sedan dess har antalet spårvägslinjer i staden utökats

till tre, linjelängden till sammanlagt 41,4 km, antalet
spårvagnar till 79 och det sammanlagda antalet dagliga resenärer på de tre linjerna till 280 000 (2006), 55
procent av alla resenärer i kollektivtrafiken.
Den 6 november 2006 tillkom BusWay, linje 4. Mellan centrum och de södra, relativt glest befolkade
stadsdelarna invigdes en bussbana som har byggts så
som man skulle ha byggt en spårväg.
Inget har sparats på utrustning vid hållplatser eller i omgivningarna. Här finns särskilt formgivna väderskydd med realtidsinformation, nya gatumöbler i
form av belysningsstolpar, papperskorgar, sittplatser
med mera.
Bussbanan har byggts till största del i mittläge, på
gatuutrymme som tagits från den tidigare biltrafiken.
Ett syfte har nämligen varit att minska denna, helt enkelt genom att minska gatukapaciteten. Hela banan,
så när som på några hundra meter strax före ändhållplatsen i centrum, Foch Cathédrale, är helt avskild
från biltrafik.
Den tidigare stadsmotorvägen Route Nationale 801
(RN 801) som förband Nantes centrum med ringmotorvägen vid Vertou och ledde vidare mot andra orter i trakten har omvandlats från fyrfilig till endast ett
körfält i vardera riktningen, med breda gång- och cykelbanor och med BusWay i mitten.

Bussbanan Zuidtangent söder om
Amsterdam.
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Linje 4 i Nantes,
BusWay, är 7
km lång, har 14
hållplatser med i
genomsnitt 500
meters avstånd
och tillryggaläggs
på strax under 20
minuter.
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delse beror på det relativt klena trafikantunderlaget,
som anses inte kunna motivera en spårvägslinje: idag
24 000 dagliga passagerare. Redan den första trafikmånaden hösten 2006 noterades 18 000 dagliga passagerare, 5 000 fler än som tidigare rest kollektivt på
sträckan.
Inom 500 meters radie bor 20 000 invånare och finns
18 000 arbetsplatser. Man kan jämföra med spårvägslinje 1 (15,9 km) som har 108 000, linje 2 (11,7 km)
med 112 000 och linje 3 (13,3 km) med 38 000 dagliga passagerare.

La Chapellesur-Erdre
e

Carquefou
dr

Eftersom bussarna framförs manuellt styrda har banan måst byggas ganska bred för att skapa tillräcklig vingelmån. Utan mekanisk, optisk eller magnetisk
styrning minskar dock risken för spårbildning vilket
annars plågar främst spårbussbanorna i Caen och
Nancy.
Bussarna har absolut prioritet i alla korsningar. Ofta
finns stora röda varningsljus som börjar blinka när en
buss närmar sig, ungefär som utanför svenska brandstationer!
De röda signalljusen är försedda med skyltar som
upplyser: ’Absolut stopp vid blinkande rött’.
Endast bussar på linje 4, BusWay, får trafikera banan. Det innebär att anslutande busslinjer, som på
vissa sträckor löper parallellt, måste framföras i de
körfält som är avsedda för biltrafiken, och därmed
avvakta i bilköerna, alltmedan bussarna på linje 4 far
förbi.
BusWay är 7 km lång, har 14 hållplatser med i genomsnitt 500 meters avstånd, tillryggaläggs på strax
under 20 minuter, har fyra park-and-ride-anläggningar i omedelbar närhet, med sammanlagt 840 P-platser. P-biljetten är integrerad med avgiften för kolletivtrafikresa.
Medelhastigheten är 21,2 km/h och i rusningstid är
intervallet 4 minuter, i lågtrafik 6 minuter. Den goda framkomligheten (Väntetid noll) gör att risken för
kolonnbildning inte är överhängande; annars ett problem med bussar i tät trafik och med dålig framkomlighet.
Att buss och inte spårvagn valdes för denna förbin-
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Den tidigare stadsmotorvägen i Nantes har minskats
från fyra körfält till
endast ett körfält i
vardera riktningen.
BusWay använder
det tidigare biltrafikutrymmet.
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Det fanns en tid planer att förlänga någon av spårvägslinjerna i denna sträckning, men ganska snart
uppstod istället tankar på ett bussbaserat system med
hög komfort och frekvens.
Ursprungligen hade projektet namnet Trambus
och skulle trafikeras med gas-elektriska hybridbussar (LPG), sannolikt av modell Phileas som trafikerar

bussbanor i Eindhoven i Nederländerna. Dålig tillgänglighet har gjort att bussarna där byggts om till
diesel-elektrisk drift, samma som gäller för det nordfranska bussbanesystemet Evéole i Douai.
Två anbudsupphandlingar i Nantes strandade på att
leverantörer inte ville eller kunde garantera den begärda tillgängligheten.

Bussarna har
absolut prioritet i
alla korsningar. Ofta
finns stora röda
varningsljus som
blinkar när en buss
närmar sig.

Bussbanan har
byggts till största
del i mittläge, på
gatuutrymme som
tagits från den tidigare biltrafiken. Ett
syfte har nämligen
varit att minska
denna, helt enkelt
genom att minska
gatukapaciteten.
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Körbanan för bussarna går i en lätt
nedförsbacke före
och i en motsvarande lätt uppförsbacke efter varje
hållplats; bussarna
stannar således
nedsänkta vilket ger
plant insteg från
plattformen.

Skulle man i framtiden behöva öka kapaciteten på
BusWay finns möjlighet att höja frekvensen till treminuterstrafik, med maximalt 2 300 passagerare per
timme och riktning.
Skulle detta inte räcka avses att i ett senare skede anskaffa 24-meters dubbelledbussar. Alla hållplatser är
byggda för trafik med 24-metersbussar. Med sådana
bussar skulle man kunna transportera 3 300 passagerare per timme och riktning, vilket visats i motsvarande trafik i Utrecht.
Vid 40 000 dagliga passagerare är det dags att på allvar överväga spårväg, enligt sättet att räkna i Nantes.
Det finns dock inga särskilda förberedelser för omställning till spårväg, mer än att alla broar klarar de
laster som då kan bli aktuella.
Ändhållplatsen vid Foch Cathédrale i centrum är
ett provisorium där bussarna står mycket diskret i
det stenlagda torgets ena hörn. BusWay ska förlängas
norrut eller nordöstvart, vilket är ännu inte avgjort.
Det ses som en fördel om man kan skapa fler anslutningspunkter till spårvägslinjerna. Idag är enda beröringspunkten hållplatsen Duchesse Anne Château.
Som så ofta i den franska spårvägsvärlden finns en
stark borgmästare bakom utvecklingen. I Nantes är
det Jean-Marc Ayrault som drivit kollektivtrafikfrågorna.
Den för franska städer med fler än 100 000 invånare
inom kollektivtrafikområdet (Périmetre de transports
urbain, PTU) obligatoriska allomfattande trafikplanen (Plan de déplacements urbain, PDU) gäller för tiden fram till 2010 och anger att biltrafikandelen ska
minska från 62 procent (2002) till 50 procent. För
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detta anges investeringar på runt 1,1 miljarder euro.
En av metoderna att minska biltrafiken är att helt
enkelt minska tillgängligt vägutrymme, så som gjordes när BusWay byggdes.
Nästan brutalt har på flera stora infartsleder det
tillgängliga vägutrymmet (och därmed kapaciteten)
minskats till hälften i samband med tidigare utbyggnad av spårvägen.
Samma princip gällde för RN 801 och anläggningen av BusWay som inleddes runt årsskiftet 2004-05.
Byggtiden var 18 månader och de första provkörningarna inleddes i september 2006.
Med erfarenheter från de spårstyrda bussbanorna i
Nancy och Caen har man i Nantes valt ett starkare och mer motståndskraftigt material i körbanan vid
BusWay. Konventionell asfalt duger inte vid denna
typ av tät busstrafik där fordonen ständigt passerar i
(nästan) samma spår.
Bussbanans bredd vid enkelspår är normalt 3,5 meter, på de sträckor där fordonen möts på egen bussväg, utan mittremsa, är totalbredden 7,5 meter. Vissa trånga gatuavsnitt har dubbelriktad bussbana med
6,3 meters bredd, i gatunivån (ej upphöjd).
De avsnitt där BusWay framgår på eget utrymme
som en del av vanlig gata är bussbanan upphöjd 14
cm och kantas av speciella formstenar med räfflor
upptill. Skulle en buss komma för långt ut på kanten signalerar stenarnas räfflor detta mycket tydligt
för bussföraren.
Mycket uppseendeväckande är att hållplatserna generellt byggts så att passagerarna alltid befinner sig på
samma nivå, således att det inte finns några trottoar-

BusWay Nantes
nära yttre ändhållplatsen Porte de
Vertou.

kanter att kliva upp på eller ned från i förflyttningen
till och från hållplatsen och in i och ut ur bussen.
Detta har åstadkommits genom flera åtgärder: körbanan för bussarna går i en lätt nedförsbacke före
och i en motsvarande lätt uppförsbacke efter varje
hållplats; bussarna stannar således nedsänkta för att
åstadkomma plant insteg från plattformen.

Körbanan för biltrafiken, mellan trottoar och hållplatsområde, är upphöjd i motsvarande mån, starkt
avsmalnad och hastighetsbegränsad till 30 km/h. Det
finns oftast inga särskilda övergångsställen mellan
trottoar och hållplatsområde, snarare en allmän fotgängarzon, som betonas av att markbeläggningen är
enhetlig inom hela området och tydligt avviker från

Rue de la Grand Maison

Avenue des Maraîchers

Maraîchers

Chapeau Verni
Route de Clisson

Det har inte överallt
varit möjligt att
ge BusWay ett
spår i vardera
riktningen. På de
platserna praktiseras enkelspårstrafik.
Mellan exempelvis hållplatserna
Chapeau Verni och
Maraîchers finns
denna intressanta
trafiklösning.
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Bussarna som
används på BusWay
i Nantes är speciellt
formgivna också
interiört, med avdelningar i tre olika
komfortklasser,
vilket återspeglas
bland annat i belysningens utformning.

bilkörbanans yta. Detta skapar viss osäkerhet för biltrafiken och därmed ytterligare sänkt hastighet (jämför Skvallertorget i Norrköping!).
Eftersom bussarna alltid styrs manuellt finns vissa
hjälpmedel för att garantera en förhållandevis liten
spalt mellan dörrtrösklar och plattformskant.
Plattformarna är byggda lätt utstickande i bussbanan (modifierad klackhållplats) så att bussarna alltid
kan köras i rak linje för att få alla fyra dörrarna tätt
intill plattformskanten.
Stenen som avslutar plattformen lutar något och är
helt blankpolerad så att bussföraren kan styra lätt
mot kantstenen och därmed få viss hjälp att komma
intill på korrekt sätt. Utbildning i korrekt angöring av
hållplatserna utmed BusWay var ett viktigt moment
inför trafikstarten.
Skulle det trots allt bli dålig anslutning, och en passagerare vara i behov av insteg utan spalt, finns korta
ramper vid dörr 2 och 3 som stannar vid de rullstolsmarkeringar som finns på varje plattforms ovansida.
Plattformarnas betongkonstruktion har 20 cm höjd
över busskörbanan. Ovanpå detta finns vid plattformkanten 7 cm höga plåtar i rostfritt stål, med
halkskydd, vilka kan justeras så att spalten mot dörrtrösklarna kan minimeras; total höjd 27 cm. Det går
således att kompensera vissa sättningar som med tiden sker i konstruktionen.
Det har inte överallt varit möjligt att ge
BusWay ett spår i vardera riktningen. På
de platserna praktiseras enkelspårstrafik.
Mellan exempelvis hållplatserna Chapeau
Verni och Maraîchers finns en mycket intressant passage, se illustration på föregående sida.
Eftersom gatan Route de Clisson är smal
har hållplatserna måst förläggas förskjutna i längsriktningen och endast ett bussspår har fått plats. Bussar i riktning mot
Porte de Vertou framförs i bilkörfältet till
strax före hållplatsen för att där svänga in
på bussbanan och stanna vid hållplatsen.
När passagerarväxlingen är klar ställs
samtliga vägtrafiksignaler i korsningen på
rött, bussen får körsignal och kan köra ut
från hållplatsen och svänga in på Avenue
des Maraîchers, första sträckan på bilkörfältet, därefter in på bussbanan.
När bussen närmar sig rondellen i korsningen med Rue de la Grand Maison ställs
alla signaler i denna korsning på rött och
bussen svänger in på bussbanan och in på
hållplatsen.
Bussar i motsatt körriktning nyttjar på
motsvarande sätt först bilkörfältet och
därefter det enkla busskörfältet i Avenue
des Maraîchers. Därmed har bussarna
alltid möjlighet att på bussbanan passera de bilar som väntar vid trafiksignalerna. Bussarna får omedelbart körsignal för
att svänga in på Route de Clisson, först i
bilkörfältet, sedan in på bussbanan strax
före hållplatsen.
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BusWay trafikeras med 20 fyradörrars naturgasbussar av modell Mercedes Citaro G, således 18 meters
ledbussar. Bussarna drivs av gasmotorer M 447 hLAG
på 240 kW (326 hk), har plats för 37 sittande och är
tillåtna för upp till 150 passagerare, vilket dock knappast ryms ombord. Vissa tider på trafikdygnet tillåts
upp till två cyklar ombord.
Bussarna har av en designbyrå givits ett särskilt uppseendeväckande utseende för att vara mycket tydliga
i gatumiljön och för att likna spårvagnar. Man observerar att Mercedes-stjärnan på fronten har fått ge vika för BusWay-logotypen!
Gastankarna (åtta tankar med sammanlagt 1 520 liters volym, 520 liter gas med 200 bars tryck) på taket
göms exempelvis bakom uppdragna karossplåtar.
Bälgen är specialutformad för att harmoniskt ansluta till den förhöjda taklinjen. Likaså är hjulen vid axel 2 och 3 dolda bakom plåtar.
Bussarna har lackerats i iridiumsilver med svarta
och gula färgstråk. Mycket tydliga och till och med i
starkt solsken synnerligen tydliga är de stora destinationsskyltarna i fronten.
Fönstren har dubbelglas och är tonade. Däremot
finns ingen AC för passagerarutrymmet.
Eftersom all biljetthantering sker i automater vid
hållplatser kan förarna koncentrera sig helt på körningen. Av- och påstigning sker genom alla fyra dör-

rarna. Vid dörr 2 och 3 skjuts en 37 cm lång ramp
automatiskt ut som överbryggar den eventuellt uppkomna spalten mellan plattform och dörr.
Förarutrymmet, med egen AC, är helt avskilt från
passagerarutrymmet genom en tvärgående vägg, så
som i en modern spårvagn. Den främre framdörren
tjänar som förardörr. Interiören i övrigt är specialutformad för dessa bussar och har bland annat indirekt
spotbelysning med diodlampor och videokameror
för övervakning. Passagerarutrymmet uppdelas med
hjälp av innerbelysningen i tre olika färgzoner. Takklädseln är delvis utförd i trä!
Resans förlopp kan följas på åtskilliga dynamiska
skyltar inne i passagerarutrymmet, bland annat på fyra tydliga TFT-skärmar som visar aktuell och kommande hållplats. Dessutom finns fyra skyltar med hela linjesträckningen som med lysdioder visar aktuell
position.
Medvetet understryks sambandet mellan fordon
och infrastruktur, så som av tekniska skäl är fallet vid
spårvägsdrift. Särskilt sympatiskt är att bussarna inte har någon reklam; de gör endast reklam för transportsystemet BusWay.
En naturgasdriven Mercedes Citaro i detta utförande kostar 465 000 euro, en gasdriven i standardutförande 385 000 euro, en merkostnad på 80 000 euro
eller 20 procent. 			
De totala investeringskostnaderna för BusWay, med
gatuombyggnader ’från fasad till fasad’ och de 20 specialbyggda gasbussarna, är 58,3 miljoner euro. Detta
ger en kilometerkostnad på runt 8,5 miljoner euro, ca
80 miljoner svenska kronor per kilometer.
Investeringskostnaderna för BusWay kan jämföras
med kostnaden för den senaste spårvägsförlängningen i Nantes, till Neustrie, 2,2 km: sammanlagt 48,8

miljoner euro, eller 22,2 miljoner euro per kilometer.
En viktig källa för finansiering av utbyggnad och
drift av fransk kollektivtrafik är den särskilda arbetsgivaravgiften som tas ut av företag med fler än nio anställda: Versement transport, VT. Den utgör för närvarande i Nantes 1,85 procent av lönesumman.
BusWay byggdes under den närliggande tid i den
franska kollektivtrafikhistorien när staten var ovanligt ovillig att lämna bidrag till kostnaderna. I gengäld bidrog regionen med 0,3 miljoner euro per kilometer bana.
BusWay är ett intressant exempel på vad som går att
åstadkomma med bussbaserad kollektivtrafik om det
politiska modet finns.
En femte tung linje planeras för närvarande i Nantes. Den ingår som ett viktigt instrument för att utveckla Ile de Nantes, en ö i Loire och tidigare centrum
för varvs- och annan industriverksamhet som avvecklats. Nu exploateras detta område med bland annat
affärs- och kontorskomplexet Euronantes.
Linje 5 planeras att passera vid hållplats Hôtel Dieu,
löpa parallellt med linje 1 till järnvägsstationens södra ingång, därefter på en ny bro över till Ile de Nantes,
som ska trafikeras i öst-västlig riktning.
Sträckan därifrån är ännu inte fastslagen, men sannolikt kommer den att gå vidare på en bro till södra
Loirestranden. Det finns gott om övergivna industrispår i området vars stråk skulle kunna utnyttjas.
Det finns sedan flera år planer på att den femte tunga
linjen skulle utgöra tvärförbindelse i nordväst. Nu undersöks möjligheten att koppla denna till den nämnda
sträckningen vid Ile de Nantes.
Vilket trafikmedel som blir aktuellt är inte klart,
spårväg eller BusWay. Det kommer att avgöras av den
förmodade belastningen på den kommande linjen.

Bus Way trafikeras
med 20 fyradörrars
naturgasbussar av
modell Mercedes
Citaro G, i 18 meters
ledbussutförande.
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Vid den stora
bussterminalen vid
järnvägsstationen
i Eindhoven står en
Phileas avgångsklar
i riktning Veldhoven.

Phileas i Eindhoven

I Eindhoven i Nederländerna finns ett bussbaserat trafiksystem som får bedömas som en väl utvecklad totallösning vad gäller funktion och form hos fordon
och infrastruktur. En kollektivtrafiklösning som skulle förena spårvagnens kapacitet och goda image med
bussens flexibilitet och låga kostnader var målet.
Eindhoven är för litet för både spårvagn och tunnelbana och konventionella bussar ansågs ha för dålig
attraktionsförmåga.
Lösningen blev trafikkonceptet Phileas. Fordonsparken utgörs av elva ledbussar i 18 m och en i 24 m
längd vilka trafikerar en bussbana i betong. Sträckorna är sammanlagt 15 km långa och förbinder Eindhovens järnvägsstation med flygplatsen respektive förorten Veldhoven.
Maximal passagerarkapacitet anges till 125 respektive 205 passagerare, vilket får bedömas som möjligt,
med viss trängsel; fordonen har helt slätt golv utan
upphöjningar eller podester och saknar dörrbrunnar.
Stolarna är vägghängda. Baktill finns ett avskärmat
maskinrum.
Projektet har pågått under många år och anläggningen i Eindhoven får ses som en provbana för prototypfordonen. Passagerartrafiken kunde inledas i begränsad skala under 2006.
Phileasbussarna ska på sikt styras helt automatiskt
genom att färdvägen programmeras i en omborddator vars information om körväg uppdateras var fjär-
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de meter av de i vägbanan infällda små permanentmagneterna.
Detta möjliggör bland annat exakt angörning vid
hållplatser, med minsta möjliga spalt mellan plattform och buss. Plattformshöjden är 30 cm, samma
som bussgolvet vid dörrtrösklarna. Därmed möjliggörs helt plant insteg.
Bussbanan har byggts i 25 cm tjock betong och är
6,6 m bred vid dubbelspår. Man valde klokt nog betong redan från början, eftersom asfaltmaterial visar sig inte klara de belastningar som är aktuella vid
tät bussdrift utan att relativt snabbt uppvisa påtaglig
spårbildning.
Bussarna drivs av elektriska motorer som får elkraften dels från en förbränningsmotordriven (LPG) generator, dels från batterier. Därmed kan bromsenergi
lagras för återanvändning vid start.
Tanken var också att fordonen skulle kunna köras
några kilometer med avstängd LPG-motor, helt elektriskt i batteridrift. Så blir nu inte fallet, vilket berättas mer om längre fram.
Phileasprojektet har utvecklats med stort inslag av
statliga medel som hjälp åt staden Eindhoven som
drabbades svårt av nedskärningar vid företagen DAF
och Philips.
Detta nya trafikmedel sågs som ett lämpligt utvecklingsprojekt inom high-tech-sektorn som vid tiden inte hade full sysselsättning.
Phileas vagnskorgar är en sandwhichkonstruk-

tion som gör den förhållandevis lätt, tjänstevikt för
18-metersmodellen är 16,5 och för 24-metersutförandet 21,3 ton. Teknikkunskaperna beträffande
sandwichkonstruktionen härstammar från flygplanskonstruktören Fokker som ingår i konsortiet APTS
(Advanced Passenger Transport Systems) som utvecklar Phileas och som ingår i fordongruppen VDL (Van
der Leegte).
Phileas har alla hjul individuellt upphängda. Detta,

i kombination med förhållandevis stora däck, ger en
bekväm fjädring, långt från den stötighet som är vanlig hos moderna låggolvsbussar. Bussarna är snabba,
och därtill tysta inne i passagerarkupén; väggen mot
motorrummet baktill är väl isolerad. Däremot hörs
motorljudet exteriört.
Hittills har de nederländska trafikmyndigheterna inte medgivit att Phileas får framföras helt automatiskt
på de icke inhägnade banor som är aktuella i Eindho-

Phileas har en futuristisk framtoning.
Den finns också som
dubbelledbuss.

Phileas har i ursprungsversionen
baktill ett maskinrum som innehåller LPG-motor och
generator.
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Bussbanan i Eindhoven är utförd i princip så som om man skulle ha anlagt en spårväg, också i centrum av staden.

Passagen genom leden är förhållandevis rymlig, men hjulhusen tar stor plats.
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ven. Därför måste förarna köra Phileasbussarna på
konventionellt sätt, med manuell styrning.
Ett problem som därvid uppdagats är att de är ganska tungstyrda och att siktförhållandena från förarplatsen gör att det är svårt att stanna med precision
utmed plattformarna.
Det har också förekommit problem med tillgängligheten för de hittills använda förbränningsmotorerna
som drivs med LPG. Vid slutet av 2007 återtog tillverkaren APTS samtliga Phileas i Eindhoven för tekniska förändringar. Bland annat ombyggs de till pa-

Golvet är helt slätt och fritt från podester. Stolarna är
vägghängda.

rallellhybriddrift, så att förbränningsmotorn, som nu
blir en diesel från Cummins, alltid måste vara i gång;
möjlighet till kortare körning på enbart batteridrift
bortfaller.
De kommer därmed att tekniskt sett likna de 12

Bussbanan i Eindhoven är 6,6 meter
bred och utförd i
betong. Plattformshöjd 30 cm. Phileasbussarna körs
manuellt styrda;
ännu har tillstånd
för automatisk styrning inte meddelats.

Phileas i Eindhoven
har 2+1-sittning så
att passagerarna till
och från flygplatsen
får gott om plats att
placera bagaget.
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En viktig knutpunkt
för den blivande
bussbanan i Douai
är järnvägsstationen.

Phileas som ursprungligen var planerade att sättas i
trafik i den nordfranska staden Douai under hösten
2008. Projektet i Eindhoven har en aktuell prisbild på
ca 120 miljoner euro, således åtta miljoner euro per
kilometer, vilket är långt under hälften mot vad en
konventionell spårväg skulle ha kostat.

Phileas i Douai

I den nordfranska staden Douai (200 000 invånare)
skulle sedan hösten 2007 en bussbana trafikerad med
fordonstypen Phileas ha varit i trafik. Trafikstarten
ser i skrivande stund ut att vara uppskjuten till början av 2009.
Banan går mellan Douai Cité Technique, genom
centrala Douai via bland annat centralstationen, och
vidare till grannkommunen Guesnain (Bougival) och
blir i första etappen 12 km lång.
De mellanliggande kommunerna Dechy och Sin de
Noble får vardera flera hållplatser. Idag finns stor
pendling i stråket, med 13 000 till 20 000 bilar per
dag.
Bussbanan får 21 hållplatser med ca 400 meters
mellanrum och ska trafikeras i tiominuterstrafik under rusningstid. Kapaciteten anges till 900 passagerare per timme och riktning.
Byggnation inleddes vid slutet av 2005 och ursprungligen antogs att trafiken skulle kunna invigas
vid slutet av 2007. Tidplanen är som nämnts reviderad och invigning sker sannolikt våren 2009.
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Investeringarna anges till 108,7 miljoner euro. För
fordonen, tio 18,45 m och två 24,45 m långa Phileas II tillkommer 16 miljoner euro. Dessa har i princip den typ av hybriddrift som utvecklats av Allison
i USA och som nyttjas av flera busstillverkare världen över. Som tidigare nämnts ombyggs de ursprungliga Phileas i Eindhoven till detta drivsystem för att ge
bättre tillförlitlighet.
På sikt planeras flera bussbanor av detta slag i området: fyra sträckor anges med en totallängd av 34 km.
Bussbaneprojektet är en viktig del i den övergripande
trafikplan, PDU, som antogs i juni 2002.
Unikt för Douais dubbelledbussar är dock att de endast får drivning på sista hjulparen; en dubbelledbuss
som så kallad pusher (påskjutsledbuss) är unikt, vanligtvis sker drivning på axel 2 (Volvo, Van Hool) eller
2 och 3 (Hess/Kiepe Megatrolley).
En annan egenhet värd att notera är att fordonen får
dörrar på båda sidor, så att mittplattformar kan användas där så är önskvärt.
Det är i skrivande stund ännu oklart om de franska
tillsynsmyndigheterna kommer att medge automatisk
styrning på bussbanan i Douai. Det är samma myndigheter som tillser bland annat TVR-systemen i Caen och Nancy.
Särskilt uppseendeväckande är att trots att trafikstart ännu inte ägt rum, tvärtemot fått uppskjutas flera gånger, har beslut om fortsatt utbyggnad fattats.

I centrum av Douai har bussbanan givits rikligt med plats. Ännu så länge kan den trafikeras också av konventionella bussar: här en regionalbuss.

Den blivande bussbanan i Douai.
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Spurbus Essen 2002
på Ruhrschnellweg
mellan Essen Wasserturm och förorten
Essen Kray.

Mekaniskt styrda bussar (O-bahn)

Knappast någon busstillverkare har marknadsfört
ett trafiksystem med så liten framgång som Mercedes-Benz med bussbanesystemet O-Bahn (OmnibusBahn), eller Spurbus, på svenska: spårbuss.
Mottot löd: ”Vi kan göra allt med bussar, som går
att göra med spårvagnar, men till mycket lägre kostnad!”.
Mercedes O-Bahn finns sedan länge i drift i Adelaide
(11,8 km) i Australien och Essen (6 km) i Tyskland.
Dessutom fanns en kortare sträcka i Mannheim (800
m) i drift 1992–2005.
I England är dock på många platser intresset stort
för O-Bahn, men de byggda eller planerade spårstyrda sträckorna är ganska korta. En provsträcka i Birmingham var exempelvis 600 m lång, Kesgrave nära Ipswich är 200 m, Leeds har två sträckor på 1,15
respektive 2,1 km. Något längre är banan i Bradford
med 2,3 km från 2002. Crawley Fastway med 2,5 km
invigdes 2003 och Edinburgh Fastlink med 1,5 km är
från 2004.
Väsentligt längre blir banan Cambridge–Huntington (27,3 km) och Luton–Dunstable (13 km), för vilka nu projektering och byggnation pågår.
Historiskt är det intressant att studera utvecklingen i Essen, där särskilt under 1980-talet en stor del av
utvecklingsarbetet av O-Bahn genomfördes, inom ett
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ambitiöst forsknings- och utvecklingsprojekt som finansiellt stöddes av dåvarande ministeriet för forskning och teknik, BMFT, Bundesministerium für Forschung und Technologie.
Syftet var att med massproducerad, prisvärd bussteknik och enkla tekniska bananläggningar konstruera ett kollektivtrafiksystem som skulle förena bussens
ekonomiska fördelar och flexibilitet med spårvägens
komfort och kapacitet, i kombination med spårtrafikens blygsamma krav på utrymme i sidled, också vid
mötande trafik.
En fördel är att O-Bahn kan byggas ut successivt,
med byggstart av den separata bussbanan just där bilköer och andra trafikproblem är störst. Bussarna kan
direkt sättas i passagerartrafik på de ordinarie gatorna, medan bussbanan stegvis byggs ut.
Bussens fördel att kunna täcka stora ytor i ett förgrenat nät kan utnyttjas, med en gemensam bansträcka och flera förgreningspunkter där direktbussar
viker av från spårbussbanan och fortsätter som konventionella bussar i gatutrafik.
Denna trafikeringsprincip har genomförts också i
Adelaide. Fordonen är konventionella dieselbussar
som utrustats med horisontella små styrhjul invid
fram- och bakhjulen.
Styrhjulen vid framhjulen fästs direkt på styrinrättningens styrarmar så att framhjulen mekaniskt vrids i

rätt riktning vid kurvkörning. Styrhjulen vid bakhjulen styr bussens bakre del rätt i sidled. Sådana behövs
dock endast om bussarna trafikerar banor med mindre än 100 m kurvradie.
I Essen byggdes bussbanan av tio meter långa Lformade betongelement som prefabricerades i stora
mängder till gynnsamt pris. Beroende på markens beskaffenhet krävdes dock mer eller mindre komplicerat underarbete.
Busshjulen rullar på L:ets horisontella bas, medan de små styrhjulen löper mot L:ets vertikala stapel
som är 18 cm hög. Styrhjulen ställs in så att de mäter 2 605 mm i spårvidd, således 5 mm bredare än
banans ”spårvidd”. Därmed erhålls alltid en viss förspänning mellan styrhjul och -balk varvid slingergång
hos bussen undviks. Bussarna är drygt 2,6 m breda
över styrrullarna, vilket kräver dispens från gällande
vägtrafiklagstiftning, eftersom de även trafikerar vanliga gator.
O-Bahnsystemet byggdes för högsta tilllåtna hastighet på 100 km/h, vilket utnyttjas i Adelaide. I Essen
körs högst i 75 km/h. Spårbussarna kan trafikera både bussbanor och vanliga gator, där föraren tar hand
om styrningen manuellt.
Där bussbanan passerar korsande gator eller gångvägar görs uppehåll i banans vertikala styrytor. Där
styr föraren bussen manuellt och iakttar försiktighet
när bussen rullar in på nästa styrda sektion som inleds trattformigt på en 11 m lång sträcka där ”spårvidden” successivt minskas från 3,2 till 2,6 m. Den
vänstra styrbalken är i längsled monterad före den

högra så att föraren försiktigt kan styra mot denna
med de vänstra styrhjulen, innan också de högra styrhjulen får kontakt med höger styrbalk.
Hållplatserna har i regel byggts med 30 cm plattformsnivå vilket ger ett plant insteg till bussarnas
första steg i dörrbrunnen. När de första sträckorna
byggdes i början av 1980-talet fanns ännu inga låggolvsbussar tillgängliga för denna typ av trafik.
I Essen finns ett äldre spårvägssystem med spårvidden 1 000 mm. Dessutom finns ett modernare Stadtbahnsystem (Light Rail) med normalspårvidd (1 435
mm), som trafikerar också andra regioner i Ruhrområdet (Stadtbahn Rhein-Ruhr).
Spårbusstrafiken utbyggdes i etapper 1980, 1983,
1985-86 och 1988–91. När spårbussystemet började
anläggas i början av 1980-talet fanns beslut att på sikt
helt avveckla meterspårvägen och att ersätta den med
buss- och Stadtbahnlinjer.
De första spårbussbanorna anlades därför på nedlagda meterspårsträckor. Senare byggdes spårbussbanor på sträckor gemensamma med ännu kvarvarande
meterspårtrafik. Spårbussträckor har däremot aldrig
byggts för gemensam trafik med normalspåriga spårvagnar.
Bekymren började när de sista och mest avancerade
stegen togs under åren 1988–1991. Då nådde Spurbus Essen den största omfattningen: 8,9 km med 5 km
elektrisk drift i tunnel och på gata. Mercedes utvecklade spårstyrda duobussar för trafik dels med dieselmotor, dels som trådbuss i tunnelsträckorna. Duobussarna var tunga (18,5 ton tjänstevikt, 29 ton totalvikt,

Spurbus Essen i
trafik på bana med
meterspårig spårväg 1983. Observera
kontaktledning för
trådbuss; bussen är
dock dieseldriven.
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Första spårbusssträckan öppnades
1980 i Wittenberg
strasse i Essen.

mot ca 15,5 respektive 28 ton för motsvarande konventionella dieselledbussar). Bland annat uppmättes
omkring fem procent högre energiförbrukning jämfört med de konventionella. I Essen sattes 18 duobussar i trafik. Syftet var att utprova samtrafik med meterspårvagnar i ett tunnelsystem under city, med tre
hållplatser, av vilka en har mittplattform.
Duobussarna utrustades med signalsäkerhetssystem
för att kunna trafikera tunnelsträckorna med samma
säkerhet som spårvagnarna.
De fick dessutom kort efter leverans dörrar även på
vänster sida för att kunna angöra tunnelhållplatsen
med mittplattform.
I tunnelsträckorna med anslutningar valdes dessvärre att som körbana för bussarna montera längsgående balkar av trä ovanpå spårvägens ordinarie slipers.
Dessa träkonstruktioner var inte tillräckligt motståndskraftiga för de tunga bussarna, utan gav med
tiden efter så att banan blev synnerligen ojämn.
Då fungerade inte längre strömupptagningen klanderfritt, vilket ledde till strömavtagaravspårningar,
skador på kontaktledningen och längre trafikstopp,
också för spårvägslinjerna som trafikerar tunnlarna.
Trots omfattande omkonstruktioner blev tunneltrafiken aldrig tillförlitlig.
När forsknings- och demonstrationsprojektet avslutades runt 1995 inställdes tunneltrafiken med spårbuss och när i samband med en linjeförlängning i
förorten Kray det inte längre gick att vända i trådbussvändslingan inställdes den 21 september 1995
all elektrisk spårbusstrafik. Duobussarna har därefter
endast körts i dieseldrift.
De ursprungliga ovanjordiska spårbussträckorna är
alltjämt i drift och ska så förbli. De först anlagda banornas betongkonstruktion har nämligen visat sig ro-
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bust och ha lång livslängd. Nu finns således spårbusstrafik på vissa delsträckor; i övrigt framförs bussarna
i blandtrafik.
Tvärtemot tidigare planer har meterspårvägssystemet bibehållits och nya låggolvsspårvagnar nyligen
anskaffats. Däremot togs de 18 duobussarna ur trafik
den 1 oktober 2001 och har därefter sålts till länder i
östra Europa. Nya spårbussar har anskaffats, dock i
dieselutförande.
Spårbusstrafiken finns således kvar på de ursprungliga spårbussträckorna, men nya sträckor är inte aktuella att anlägga. Istället byggs meterspårvägen ut
och nya låggolvsspårvagnar har nyligen anskaffats.
Utbyggnad av spårvägen till nya områden planeras
och har också genomförts, bland annat i samtrafik
med grannstaden Oberhausen, som för några år sedan återinvigde spårvägstrafik.
Det är svårt att erhålla relevanta uppgifter om kostnader för utbyggnaderna av Spurbus Essen. Eftersom
detta dessutom ligger 20–25 år tillbaka i tiden bedöms
de inte längre som intressanta. Kostnaderna för bussarnas styrrullar är ca 80 000 kronor per buss. Kostnaderna för duobussarna var dock betydande, säkert
mer än det dubbla mot motsvarande dåtida dieselledbussar.
Mercedes byggde en avancerad provanläggning
i Rastatt i södra Tyskland och utprovade åtskilliga komponenter som inte var aktuella i Essen. Särskilt minns man en tvåriktnings, eldriven dubbelledad
buss, med konventionell bussförarplats i ena änden
och en mer spårvagnsliknande i den andra. Den hade dörrar på båda vagnsidor och två konventionella
spårvagnsströmavtagare på taket. Såvitt bekant lämnade den aldrig provbanan i Rastatt.
Kanske var den enda egentliga vinsten med O-Bahn,

I Essen genomfördes en stor del av utvecklingsarbetet med
Mercedes O-Bahn, Spurbus Essen. Bland annat provades
under några år duobussar i samtrafik med spårvagnar i
spårvägstunnlar under Essens centrum. Duobussprojektet
är nedlagt men de flesta spårbusssträckor finns kvar.
Till vänster närbild på styrrulle vid framhjul.

jämfört med en konventionell bussväg eller bussbana
med manuell styrning, det mindre utrymme i sidled
som krävs för O-Bahn. Denna vinst var dock alltför
ringa i förhållande till den merkostnad som banbyggnationen trots allt krävde.
Inte heller har möjligheten till successiv utbyggnad
av bansträckorna setts som någon avgörande fördel.
O-Bahn har samma nackdel som ett spårtrafiksystem
vad gäller störningskänslighet; havererar en buss på
banan så kan andra inte komma förbi. Där finns en
klar fördel hos den mycket enklare bussgatan eller
bussvägen.
Ett hinder för framgång kan också ha varit den begränsade kapaciteten hos O-Bahnsystemet. Som maximal fordonsstorlek
förutsattes en dubbelledad buss med längd
ca 24 m och angiven
kapacitet 238 passagerare (vid våldsamt
optimistiska 8 passagerare/m2).
Därmed skulle OBahn med dubbelledade fordon nå kapaciteter mellan 12 000
och 35 000 passagerare per timme och
riktning, vilket skulle innebära en dubbelledbuss mellan varje minut och var 20:e
sekund! Möjlighet till

multipelkoppling av flera enheter nämns visserligen
i projektplanerna, men inget ytterligare provfordon
byggdes.
Kostnader för byggnation av mer avancerade bussbanor, som just O-Bahn, är ofta underskattade; de är
oftast endast obetydligt lägre än för en konventionell
spårväg.
Mot bakgrund av ovanstående har oftast beslutet
blivit att anlägga en konventionell spårväg som ger
bättre åkkomfort till visserligen högre kostnad, men
med högre status än den ett busstrafiksystem tycks
kunna ge, alternativt att utnyttja enkel och beprövad
teknik i form av bussgata eller bussväg, utan spårstyrning.

Duobuss i dieseldrift på banan på
Ruhrschnellweg
omkring 1990.
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Spårtaxi
Spårtaxin på Vectus
provbana i Uppsala
är liten och smäcker
och har plats för
fyra personer. Fönsterytorna är stora.
Foto: Staffan
Sävenfjord

I

det följande används begreppet spårtaxi för att
beskriva det trafiksystem som också marknadsförs under begreppet spårbil, PRT (Personal Rapid Transit) och podcar.
Att beskriva uppbyggnad och funktion för ett spår
taxisystem är inte lätt. Inget system har ännu efter
drygt trettio år av utveckling nått kommersiell tilllämpning, än mindre finns det entydiga produktspecifikationer att tillgå eller prisblad att basera genomförandekalkyler utifrån.
Det inte ovanliga gapet mellan teoretiker och praktiker tycks vara särskilt stort när det gäller spår
taxisystem: Konceptet attraherar intresset hos en del
fordonskonstruktörer och systemingenjörer, samtidigt som forskare finner nya utmaningar i att optimera systemprestanda i sina datorer.
Ändå har spårtaxisystem hittills inte lyckats attrahera personer som är ansvariga för kollektivtransportplanering, eller ens sådana som ska utveckla och driva
transit- eller taxisystem. Vissa beslutsfattares intresse
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och några företags investeringar i forskning och utveckling bevisar inte systemens genomförbarhet i stor
skala.
Det hindrar inte att spårtaxisystem bör tas på allvar
som ett framtida möjligt alternativ, eller hellre komplement, till befintliga och utvärderingsbara kollektivtransportsystem. Så vilka är dess föregivna egenskaper enligt tillgänglig litteratur och Internet?
Enligt Zeenergy: Lean Transit System for a Sustainable City åker man med spårtaxi bekvämt och snabbt
i egen kupé från sitt bostadskvarter direkt till arbetsplatsen, till affärsgallerian eller till restaurangen – liksom hem därifrån.
Spårtaxi drivs med el, går på egen bana och styrs
och övervakas av snabba datorer. Spårtaxi ger inga
lokala luftföroreningar, kan utnyttja förnybar energi,
gör det möjligt att uppnå nollvisionen om trafiksäkerhet och är förhållandevis snabbare än bilen.
Spårtaxi är ett nytt sätt att resa – men kräver också
mängder av ny teknik; nya banor, nya fordon, snab-

ba informationssystem och nya knutpunkter och hållplatser. Spårtaxi kräver också ett nytt tänkande från
resenärerna. De åker inte i sitt privata fordon och
måste gå mer än tio meter för att nå fordonet
Enligt KFB-rapporten 1998:38, Ingemar Andréasson, Logistikcentrum AB, gällde då att
• spårtaxiteknologin är tillgänglig
• spårtaxi är en möjlig lösning för mindre och
medelstora tätorter
• spårtaxi har kapacitet att ersätta buss och 		
spårvagn
• spårtaxi inte kan ersätta t-bana eller pendeltåg
• spårtaxi skulle kunna accepteras av resenärerna
• spårtaxi kan minska restiden med upp till hälften
• spårtaxi kan attrahera 20–25 procent av bilisterna
• spårtaxi kan bli samhällsekonomiskt lönsamt
• det visuella intrånget är det största hindret
• mer forskning om konstruktion och utformning av
banorna är nödvändig.
Institutet för hållbara transporter (www.podcar.org)
och Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) (www.sika-institute.se) har tagit fram en vision
om ett nytt transportsystem: GTS, Generellt TransportSystem.
Även om det bara handlar om en vision ger den intrycket att vara grundad på förenklingar. Visionen
omfattar att utveckla spårtaxin ett steg längre och integrera privatbilism och kollektivtrafik i ett system.
Systemet ska ge direkta förarlösa resor i och mellan
urbana områden.
Där spåren tar slut hissas fordonet ner på marken

och fortsätter som en vanlig personbil. Man diskuterar även automatiska godstransporter, exempelvis insatsvaror direkt in i fabriken eller lagret.
Det framgår tydligt vad man ser som den tekniskt
bästa lösningen: hängande smala fordon för ett par
personer eller lastpallar, på något sätt elektriskt framdrivna. Det ska finnas få eller inga rörliga delar för att
ge låga underhållskostnader.
Ett passivt lutningssystem gör att fordonen lutar i
kurvor. Vid höga hastigheter bildar flera fordon tåg
och droppformade säckar blåses upp i ändarna.
GTS-visionen har uppenbara attraktiva inslag, kanske är det det enda systemet som på allvar skulle kunna ta andelar av bilismen. Det handlar om att skapa
ett system för de finmaskiga transporterna kombinerat med de långa resorna, således ett mycket omfattande system. För den tidshorisont som denna bok
har, tillgängliga lätta kollektivtransportsystem nu och
inom 5–10 år, förblir GTS en vision.
Kritiska frågor som bör ställas är om förarlösa bilar
på det befintliga vägnätet möjligen är en kostnadseffektivare lösning? Eller om det är så att vanliga bilar
kan drivas effektivt av förnyelsebara drivmedel? Eller om vi möjligen kommer att föra över mycket av
transporterna till möten och umgänge i den virtuella världen?

En spårtaxi står vid
stationen, klar för
att köra dit resenären vill – bara banan
går dit. Foto: Vectus.

Varför spårtaxi?

Spårtaxis teoretiska styrka ligger i frånvaro av tidtabell och linjenät, vilket innebär att en plats i en spår
taxi kan disponeras så snart den är ledig, således att
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Här är väntutymmet
på stationen fyllt
av pressfolk med
kameror. I framtiden
kanske det blir fyllt
av folk som vill åka
hem efter en arbetsdag. Foto: Staffan
Sävenfjord

resa från aktuell station till önskad målstation utan
byte eller mellanliggande hållplatsuppehåll.
Det är oklart vilket antal platser som en spårtaxi
rymmer, men tillgängliga skisser från utvecklingsprojekten antyder att varje vagn kan rymma upp till fyra
eller sex resenärer. Väntetiden kan i praktiken variera
från noll, dvs från att ledig vagn står inne, till att sådan måste rekvireras från nätet.
Systemets kapacitet bygger på summan av passagerare per vagn, intervall mellan vagnar (tidlucka) för
alla resrelationer samt vagnarnas hastighet. Kapaciteten bestäms av de vagnar som vid varje tillfälle utför en transportuppgift. För att uppnå denna kapacitet i ett spårtaxisystem förutsätts ett antal disponibla
vagnar, dels i form av en buffert (lediga vagnar i rätt
position), dels i form av tomma vagnar som omdisponeras på nätet.
Antalet buffertvagnar och inställelsetiden för vagnar
under omdisposition avgör vilken kapacitet respektive vilken väntetid som kan erbjudas. Minsta tillåten
tidlucka mellan vagnarna blir avgörande för utfallet
av en sådan beräkning.
Enligt nu gällande regelverk för automatbanor tilllåter olika länder mellan 36 sekunders och 60 sekunders tidlucka mellan fordonen. Företagen själva talar
om möjliga tidluckor på ett par sekunder. En spårtaxi
antas kunna färdas i 40–60 km/h.
Det finns emellertid ett stort intresse av att göra oberoende och noggranna kapacitetsberäkningar utifrån
vilka faktiska tidluckor som kommer att medges mellan vagnarna vid ett myndighetsgodkännande
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Antagna fördelar

Till spårtaxisystemets otvivelaktigt största fördelar
hör att man skulle kunna få ett transportmedel avskilt från övrig trafik där resenären själv bestämmer
vart denne ska åka utan att behöva ta några onödiga
omvägar. Till övriga fördelar torde kunna räknas miljöegenskaper, säkerhet och låg energiförbrukning.
Ett spårtaxifordon kan antas väga mellan blygsamma 300 och 600 kg. Elmotorn har betydligt bättre
verkningsgrad än en förbränningsmotor.
Ett spårtaxisystem kan inte betraktas som helt säkert, men det har potential för en avsevärt lägre
olycksgrad än bilar, och rimligen lika god som för det
svenska järnvägssystemet.

Antagna nackdelar

De stora frågorna rör tillgänglig kapacitet, nyttjandegrad samt mängden tomkörning jämfört med buss
och spårväg. Grundläggande matematik i kapacitetsfrågan: Med 1,2 personer som nyttjar systemet per
fordon, samt ett avstånd mellan fordon om 15 sekunder, blir nyttjandegraden per timme 3 600/15 x 1,2
= 288.
Om vi utgår från att 30 procent av kapaciteten försvinner på grund av tomkörningar i systemet blir kapaciteten 0,7 x 288 = ca 202 persontransporter per
timme. Dessa tal gäller för låg nyttjandegrad, långa
avstånd och för ett spår.
Med gynnsammare tal (fler personer i varje fordon,
tätare mellan fordonen samt dubbla banor) ökar kapaciteten. Exempel: två personer/fordon, tio sekunders mellanrum, 70 procents nyttjandegrad och två

spår blir resultatet 3 600/10 x 2 x 0,7 x 2 = 1 008 persontransporter/timme.
Som jämförelse har en spårväg som Tvärbanan i
Stockholm en kapacitet vid tiominuterstrafik om
422 x 6 ca 4 532 persontransporter per timme. Kapaciteten kan lätt ökas med 50 procent vid 7,5-minuters
trafik och fördubblas vid 5-minuterstrafik.

Kapacitet och ekonomi

Spårtaxi har inga kostnader för förare, men kan
istället behöva annan personal såsom trafikvärdar
som hjälper trafikanterna vid större hållplatser. Personal för trafikledning, övervakning, störningsavhjälpning, tvätt och rengöring samt underhåll krävs
givetvis. Underhållsinsatserna kan bli omfattande på
grund av det mycket stora antalet fordon som förväntas få en intensiv tjänstgöring.
Transportslaget blir sannolikt mycket känsligt för
störningar om det uppstår stockningar i knutpunkter
och vid större på- och avstigningsplatser, precis som i
bil- och tågtrafik.
Finessen med spårtaxi sägs vara att systemet konstrueras utan större knutpunkter, men då försvinner
möjligheten att exempelvis kunna mata till och från
en järnvägsstation eller en större evenemangsplats.
Eftersom endast ett fåtal personer som väntar vid
en spårtaxihållplats ska av på samma ställe blir sannolikt andelen tomkörningar stor. Utnyttjandegraden
blir därför låg, runt 30 procent vid två personer per
vagn om vagnarna rymmer sex personer. Många resor
sker dock enskilt och därför riskerar utnyttjandegraden att bli ännu lägre.
Utnyttjandegraden för fordon i rörelse blir dock högre än vid andra kollektiva resor eftersom outnyttjade fordon är parkerade eller skickas runt i systemet. När all tillgänglig transportkapacitet används är
dock fortfarande många säten tomma i spårtaxiflottan, medan exempelvis en fullsatt spårvagn utnyttjas
maximalt.
Ett annat problem är att vid kapacitetsproblem får
resenärerna vänta (precis som i befintliga vanliga taxibilsystem och vid färdtjänst), medan kollektivtrafiken
kan ta stående passagerare vid behov.
Spårtaxi kan inte konkurrera med spårväg och T-

bana i kapacitet, utan bör i första hand användas där
låg till medelhög transportkapacitet krävs. En rimlig kapacitet är 1–2 000 personer/h, att jämföra med
ca 4 000–8 000 personer/h för spårväg och 12 000
personer/h för T-bana. Ett spårtaxisystem bedöms
fungera bäst vid trafikbelastning som är relativt jämnt
fördelad över tiden. Exempel på detta kan vara flygplatser eller universitetsområden.
Flygplatsen Heathrow får nu en av de första kommersiella provanläggningarna i och med att det brittiska företaget ULTra bygger ett spårtaxisystem på
terminal fem. Anläggningsarbetena inleddes i slutet
av januari 2007 och ska stå klara när teminalen öppnar efter ombyggnad år 2008. Systemet kommer att
ersätta de traditionella, ofta dieseldrivna bussarna,
som förbinder terminalen med parkeringsplatserna
och huvudbyggnaden på flygplatsen. Fordonen drivs
elektriskt, avger inga lokala emissioner och väntas vara 70 procent mer energieffektiva än bussar.

Framtidsvision: en
spårtaxi vid Slussen
i Stockholm. Kommer vi någonsin få
se detta i verkligheten? Knappast,
för inte ens Vectus
själva anser att
spårbilar passar i
gamla stadsmiljöer.
Fotomontage från
Vectus.

Idealiskt i teorin

Spårtaxi verkar kunna fungera perfekt i teorin såsom
den presenteras i de simuleringar som utförts av systemens tillskyndare.
Utgångspunkten är alltså att en person själv ska
kunna beställa en spårtaxi och beordra den att köra till resans mål, inom ramen för systemets täckning.
Detta indikerar att systemet måste vara förhållandevis vidsträckt om det ska kunna erbjuda en god yttäckning.
Ett exempel på ett tänkt spårtaxisystem för Uppsala visas i denna boks appendix. Ett koncept för ett
spårtaxisystem för del av Uppsala kräver en tät yttäckning av berörda bostads- och verksamhetsområden som endast kan uppnås genom ett labyrintliknande system av banor och hållplatser.
Ett spårtaxisystem blir enligt tillskyndarna, trots den
omfattande infrastrukturen, ett ekonomiskt mycket
fördelaktigt system, särskilt i jämförelse med traditionell spårväg.
De små och lätta fordonen i många utföranden vilka delvis består av standardbilkomponenter förväntas
kosta en bråkdel av vad fullskaliga spårfordon kostar.
Viktigare är att de upphöjda banorna också blir billi-
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En äldre illustration som visar ett spårtaxisystem i en amerikansk storstad, Minneapolis.
Enkelspår, inga säkerhetsgångvägar utmed
banan. Simulation: Ken Avidor

Till höger: Liten station för
spårtaxisystemet
Skytran, föreslaget
för Seattle. Att ha
endast trappförbindelse är inte
möjligt om kraven
på tillgänglighet
ska uppfyllas.

gare eftersom de inte behöver konstrueras
för att bära så tunga laster. Även hållplatserna sägs kunna göras små och väsentligt
billigare än järnvägs- eller spårvägshållplatser. Som ett resultat av dessa inbyggda
visionära egenskaper brukar spårtaxisystem vanligen presenteras i form av nätta
banprofiler och minimala hållplatser som
ser mycket diskreta ut i de stora verksamhets- och bostadsområden som de väntas
betjäna.
Även driftkostnaderna brukar presenteras som låga, främst som ett resultat av
den automatiserade förarlösa framfarten.
Kombinerar man detta med optimistiska
kalkyler om hur många nya resenärer, således tidigare privatbilister, ett spårtaxisystem kan tänkas locka kan man visa ett
driftöverskott och att systemet kommer att kunna betala sig själv.
Detta är teorin. Verkligheten riskerar att framstå i
mindre gynnsam dager.

Barriäreffekter

Ett stort miljöproblem för spårtaxisystem är de visuella barriärer som blir följden av tiotals eller hundratals kilometer upphöjd bana och tiotals eller hundratals upphöjda hållplatser eller stationer, alla med
åtminstone en sidobana bredvid huvudbanan. Sidobanan förbinder hållplatsen och dess ankommande
och avgående fordon med huvudbanan.
I spårtaxilitteraturen kan man finna förslag till att
hållplatser bör läggas med 200–400 m avstånd längs
banor med 400–800 m avstånd från varandra.
Effekten bli rimligen ett omfattande inslag av bärande stolpar av stål eller betong som, slingrande eller
sträckande sig kors och tvärs, dominerar stadsbilden.
Alla upphöjda kollektivtransportsystem för med sig
en del problem eftersom de försiggår ovanför omgivande verksamheter.
Spårtaxiförespråkare ser framför sig ett system av
slanka banor, som inte särskilt besvärar stadsbilden,
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och som frambär små tysta fordon som mjukt och effektivt för passagerarna till önskade destinationer.
Men alla omfattande system blir förr eller senare utsatta för störningar och driftstopp. Alla utomhussystem, särskilt de som utnyttjas frekvent, är mycket sårbara för enstaka störningar, även om de bara orsakas
av dåligt väder.
Snö och is, regn, stark vind och andra omständigheter kan påverka tillförlitligheten i systemet och medföra driftstopp. Frågan blir då hur passagerare ska
evakueras från fordon som blir stående utanför hållplatser?
Räddningstjänsten kommer sannolikt att kräva att
upphöjda transportsystem som spårtaxi utrustas med
nödnedgångar på visst avstånd från varandra, breda nog att rymma rullstolar och barnvagnar. Sådana
nedgångar kommer att påverka banprofilen och ge visuella intrång i stadsbilden

Upphöjda realiteter

Spårtaxisystem i nordiskt klimat måste också konstrueras med hänsyn till att banor och fordon avger oönskade ämnen. Man bör räkna med att skräp,
smörjmedel, vatten, snö och is kan falla ned på fot-

Rymdteknikföretaget Raytheon presenterade
för tiotalet år sedan detta spårtaxifordon.

gängare under banan, särskilt om denna är utformad
som en smal balk som fordonen grenslar.
Detta leder till att droppskydd måste monteras under banan, där olägenheterna av nedfall kan förväntas bli stora. Dessa droppskydd bör vara konstruerade så att de fångar upp vad som än faller ned.
Liksom nödnedgångarna kommer droppskydden att
tillföra ett extra element till spårtaxibanans profil och
rimligen ytterligare öka det visuella intrånget.
Spårtaxihållplatser blir också ett främmande element i stadsbilden. Hållplatserna anordnas lämpligen
som sidospår till huvudbanan så att stannande vagnar inte hindrar de vagnar som ska passera för att nå
en annan hållplats längre bort. Därmed krävs även
inbromsningssträckor och accelerationssträckor som
ytterligare ökar det utrymme som en hållplats tar i
anspråk.
Spårtaxiföreträdare tenderar att minska betydelsen
av storleken för spårtaxisystems hållplatser. Men de
krav som ställs på platser och anordningar dit allmänheten ska ha tillträde är dock betydande:
• Kravet på hissar för rullstolsburna torde vara
oundvikligt efter år 2010.
• Lägg till behovet av rulltrappor för att snabba på
flödena upp och ner från hållplatserna.
• Utforma hållplatsens uppehållsutrymmen med
tillräcklig bredd och längd för att rymma 20–40
väntande personer på 5–20 vagnar.
• Komplettera med utrymme för att kunna köpa
biljett eller validera färdbevis.
Över smala gator och på andra trånga utrymmen
riskerar hållplatsen därför att utgöra ett lock över gatan som får utrymmet därunder att framstå som en
tunnel.
Upphöjda stationer på systemet vid West Virginia
University i Morgantown ger en uppfattning om hur
en spårtaxihållplats kan komma att se ut. Dessa verkliga stationer har rimligt rymliga plattformar liksom
utrymmen för att köpa biljett. De är också försedda
med hiss.

Frågetecken för kapacitet och förmåga

En av de starkare kritikerna mot ideerna om spårtaxi
system är Vukan R Vuchic, professor of City and Re-

gional Planning, University of Pennsylvania. Redan
1996 avfärdade han kapacitetsdrömmarna för spår
taxi som önsketänkanden:
”Anta att en spårtaxihållplats ligger i anslutning till
ett stort kontor. Vid lunchtid kommer ett 80-tal personer att lämna byggnaden för att göra ärenden i olika riktningar längs spårtaxisystemet. För att betjäna dem måste systemet köra fram ca 50 vagnar inom
loppet av ett par minuter.
Det kan bli fallet endast om ett stort antal vagnar
rullar overksamma i närheten. Något som i så fall verkar vara kostsamt för ägaren till systemet.
Under 1970-talet var det många som attraherades
av spårtaxikoncept, särskilt en del teoretiska analytiker som koncentrerade sig på att göra optimerings
algoritmer utan att reflektera över systemets grundläggande oförmåga. Efter att förslag efter förslag
hade förkastatats i USA glömdes spårtaxi bort som
alternativ i debatten under 1980-telet.
Men så engagerade sig Chicago Regional Transportation Authority i tanken att spårtaxisystem skulle
kunna erbjuda förortsboende snabb och bekväm tillgänglighet till regionaltågstationer (Metra) och därmed på samma gång kunna minska bilåkandet och
öka kollektivresandet.
Raytheon Company investerade stora belopp i utvecklandet av ett tekniskt system som kallades
PRT 2000 och många var de utvecklingsansvariga
som såg städernas gator befriade från trängsel och utsläpp.
Hur mottogs denna variant av konceptet, att mata
till pendeltågstationer i stället för att utgöra ett omfattande nät över stadens gator?
Konceptet lades fram för styrelsen för Metra som
ett System of the future. Många tjänstemän och beslutsfattare från Chicago besökte Morgantown i West
Virginia, där ett AGT-system (Automated Guided
Transit) varit i drift sedan mitten av 1970-talet. Detta
system erbjöd bra transportmöjligheter mellan staden
och universitetsområdet. Det är inte ett egenligt spår
taxisystem, snarare rullande förarlösa storkabiner.
Besökarna från Chicago trodde att de såg ett system
som skulle fungera som det som de själva ville beställa. Problemet var dock att Morgantownsystemet inte
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Stationsanläggning
för PRT-systemet
Skyway Express.

är spårtaxi. Det är något helt annorlunda än det som
skissades för Chicago.
Morgantownlinjen betjänar och stannar i de flesta
fall vid flera stationer längs en tungt trafikerad korridor.
Dess kabiner rymmer upp till 16 personer, ungefär
dubbelt så många som en minibuss. Chicagos spår
taxisystem var tänkt att betjäna ensamåkare eller
mindre grupper av passagerare som känner varandra,
ungefär som man gör i en personbil.
Om 15 personer önskar resa skulle de kunna använda en AGT-kabin som i Morgantown medan de i Chicago skulle behöva använda 10–12 spårtaxifordon,
vilket innebär en större kostnad och längre väntetider.
Invändningen att spårtaxifordonen är så små att
deras banor och hållplatser kan bli billigare att anlägga än vad som gäller för AGT är nog sant, men
kostnadsskillnaden skulle inte kunna kompensera för
spårtaxis inneboende ineffektivitet.
Om ett spårtaxisystem skulle bli mycket intensivt
utnyttjat skulle det vara effektivare och bli billigare
att utforma det som ett AGT-system.
Om spårtaxi attraherar ett stort antal kunder skulle
det komma att representera en dyrbar version av privatbilen.
Är det verkligen det som behövs när den stora orsaken till trängseln på våra gator och slöseriet med
transportresurser är orsakat av den hämningslösa tilltron till privata bilar med låg beläggning, drygt en
person per bil,” frågar Vuchic.

Spårtaxiidéer i Sverige

Idén om spårtaxi har som nämnts funnits länge. Redan 1971 lanserades idén i Sverige om spårtaxi som
en del av Göteborgs kollektivtrafik. Planerna nådde
aldrig längre än idéstadiet.
SkyCab har sedan mitten av 1990-talet marknadsförts som ett svensk spårtaxiprojekt, men trots flera idéstudier för exempelvis Linköping, Sigtuna och
Stockholm (Vetenskapsstaden KTH–Wenner-Gren
Center–Karolinska) har inte något kommit till en genomförandeinriktad fas. Banverket stödde SkyCab i
en utvecklingsfas 2005-2006, och avser att fortsätta
med det i en ny fas.
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SkyCab marknadsförs som ett ”nytt, kompletterande och innovativt lokaltrafiksystem”. I studien för Vetenskapsstaden i Stockholm kom man fram till att ett
system med 18 kilometers banlängd, 39 på- och avstigningsplatser och 128 vagnar skulle klara all trafik,
även i högtrafiktider.
Är spårtaxi således framtidens modell för resande
i Sverige, åtminstone för korta avstånd och i stadstrafik? Eller som ett komplement till andra transportsätt? Det är inte omöjligt. Trots att beskrivningar av
spårtaxisystem ofta ser ut och låter som utopiska
framtidsdrömmar bygger drivsystem, vagnar och banor i huvudsak på beprövad teknik.
Framtiden för alternativa kollektivtransportsätt som
spårtaxi är, åtminstone i Europa, också kopplad till
vilka visuella intrång i staden som vi vill tillåta jämfört med traditionell infrastruktur.
Spårtaxi är en trafiklösning som tar fasta på det bästa hos tåget och bilen; varje passagerare reser individuellt i egen vagn men slipper att själv köra den.
Samtidigt kommer man fram till resmålet snabbare
än i linjebunden trafik, eftersom spårtaxin kör direkt
till den destination som på förhand har programmerats in.
Ibland har spårtaxi liknats vid en horisontell hiss.
Man trycker på knappen för den station man vill åka
till, som i en hiss, och spårtaxin kör förbi alla mellanliggande stationer utan att ta ombord nya passagerare.

Tidigare försök har misslyckats

Varför finns ingen spårtaxi i drift i världen i dag? I
framför allt England, Japan, Tyskland och USA har
flera försök gjorts, men inget av dem har lämnat ritbordet.
Åke Åredal, en veteran inom forskning om spårtaxi,
tror att förklaringen till att försöken misslyckats är
att de varit för teknikdrivna.
”Vi har analyserat och tagit lärdom av dem. Det blir
inte bra om man skruvar ihop en teknik utan att ha
marknadens aktörer med sig,” slår han fast. ”Man
bör i stället använda beprövad teknik i så stor utsträckning som det är möjligt och lämpligt.”
Åke Åredals bakgrund är inte heller som tekniker
utan som fil.dr. i företagsekonomi. Hans marknads-

Exempel på strukturen för linjenät vid en spårtaxianläggning.

inriktade fokus på spårtaxi löper som en röd tråd genom engagemanget för spårtaxi.
Det är människors behov som styr var, när och i vilken form som det är aktuellt med spårtaxi, menar
han.
I SkyCab-sfären deltar högskolor, industriföretag,
kommuner och myndigheter. Varje projekt är finaniserat av myndigheter såsom Banverket och andra
intressenter. Åke Aredal framhåller gärna detta. Det
ligger i själva affärsfilosofin för SkyCab att få med
sig myndigheter, kommunpolitiker och företag innan
man drar igång ett projekt. Marknaden måste ju tro
på idén först.

Hofors

I Hofors invigde SkyCab den första testbanan för
spårtaxi i Sverige i februari 2006.
Man kunde visa en så kallad demonstrator med styroch säkerhetssystem, det vill säga en rörlig fullskalemodell av en vagn. SkyCab planerar ett så kallat Integration Centre med ett femtontal anställda.
Valet av Hofors som etableringsort baserades på
möjligheterna att kunna utnyttja ett hårt vinterklimat
för fortsatta tester. Det geografiska läget mellan högskolorna i Gävle och Borlänge, som båda deltar i projektet, liksom det förhållandevis korta avståndet till
Arlanda, spelade också roll.
Hofors kommun och SkyCab har 2008 avtalat att
anlägga en pilotbana för spårtaxi i Hofors. Pilotbanan ansluts till ett resecentrum och ska sammanbinda
järnvägsstationen med centrala Hofors. Samarbetet
avser etablering av ett centrum för spårtaxi och därutöver iordningställande av ett testsystem för spårtaxi.

Märsta station med spårtaxi

Hofors kan också vara lämpligt som placeringsort
för en reguljär spårtaxibana, tror Åke Åredal. I den
gamla bruksorten är stålproducenten Ovako Steel AB
fortfarande den största arbetsgivaren. Många som i
dag pendlar från andra orter tar bussen från järnvägs-

stationen till industriområdet, en sträcka som skulle
kunna trafikeras av spårtaxi.
Spårtaxi kommer enligt SkyCab nämligen bäst till
sin rätt i kommunikationsintensiva kors- och tvärförbindelser, som på flygplatser och industriområden,
där det som trafiksystem kompletterar och effektiviserar befintlig infrastruktur.
Ett annat exempel som SkyCab studerat är Arlanda,
i ett stråk mellan flygplatsen, Arlandastad och Märsta station. I det projektet ingår även en helt nybyggd
Märsta station som bytespunkt med anslutningar till
Arlanda.
Flygresenärerna skulle enligt förslaget kunna checka
in redan i vagnen och där få uppgifter om avgångsoch ankomsttider för flyget.
En ny Märsta station skulle avteckna sig som en
smäcker örn från luften. För många flygpassagerare
skulle den också det bli det första de ser av Storstockholm.
En modell av denna nya Märsta station med spår
taxianslutningar till Arlanda fanns med i den nyexaminerade arkitekten Fredric Hagerius examensarbete
på KTH och presenterades under 2007 för ett 30-tal
politiker och tjänstemän på Sigtuna kommun.

Hamnade mellan stolarna

Länge hamnade spårtaxi som transportforskningskategori mellan olika myndigheternas stolar. Eftersom
SkyCabs vagnar går med gummihjul mot spår ansåg
Banverket först att det inte hörde till sektorsansvaret.
Eftersom spårnätet dessutom är planskilt från vägnätet kunde det inte heller likställas med vägtrafik
som är Vägverkets bord.
Sedan ett par år har dock Banverket åtagit sig sektorsrollen för spårtaxi, helt enkelt eftersom det omfattar infrastruktur på separat bana. Banverket ser också
spårtaxi som kompletterande kollektivtrafik i områden där turtät linjetrafik inte kan erbjudas.

Uppsala

Sedan 2006 har även sydkoreanska Vectus anlagt en
provbana för spårtaxi i Uppsala och kommit igång
med viss provdrift under 2007. Banan ligger på
idrottsplatsen vid Dag Hammarskölds väg. Akademiska Hus har upplåtit marken. Banan kommer att
drivas under en femårsperiod.
Bolaget vill utveckla en konkurrenskraftig lösning
på de växande urbana transportproblemen.

Ingen hobbyverksamhet längre

Spårtaxi har nog tagit klivet från att vara entusiasternas och idealisternas kollektivtrafikalternativ till
att bli ett transportalternativ med viss del av de infrastrukturella forskningsanslagen.
Fler och fler tar spårtaxi på allvar även om man tvekar att kalla det ett kollektivtrafikalternativ. Därtill
inverkar nog det engelska begreppet PRT, Personal
Rapid Transit. Spårtaxi är nog mer taxi än spår, trots
allt.
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Spårbilar:

Ett nytt inslag i framtidens kollektivtrafik?
Det koreanskägda företaget Vectus
har byggt en 400 meter lång
provbana för spårbilar i Uppsala.
Många tester återstår ännu innan

ett spårbilssystem, eller PRT-system som det heter internationellt,
kan komma att fungera i skarpt
läge. Men man är på god väg.

Av Staffan Sävenfjord
Stationerna ligger
en bit över marken
och är handikapp
anpassade. Den
röda mattan är
utrullad med anledning av en pressvisning. Foto: Staffan
Sävenfjord

E

n provbana för spårbilar har byggts upp i fullskala intill Grindstugan i Uppsala. Den består
av en 400 m lång slinga samt ett sidospår till en
station. Systemet är internationellt mer känt som PRT
(Personal Rapid Transit) och det har tidigare också
kallats spårtaxi.
Bakom provet i Uppsala står ett korenanskägt företag, Vectus. Det bildades i februari 2005 och har 14
anställda. Det ägs i sin tur huvudsakligen av den stora stålkoncernen Posco. Det finns alltså rejält kapital
bakom den här satsningen.

Testbanan

Vectus har huvudkontoret i England, men testverksamheten är helt förlagd till Sverige. Företagets mål är
att bygga ett trafiksystem för framtiden och man investerar 100 miljoner kronor i testbanan. Den är helt
och hållet privatfinansierad.
Man valde att lägga testanläggningen i Sverige därför att man ville prova den under tuffa vinterförhållanden. I den mån nu sådana råder i Uppsala.
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– Dessutom är svenskar väldigt öppna för ny teknik, säger Vectus informationsansvariga Yeon-Yoon
Choi.
Att det blev Uppsala beror också på att man fritt får
använda marken åtminstone till år 2010. Att Uppsala
ligger nära Arlanda är en annan fördel när man vill visa upp systemet för intressenter från hela världen.
Det finns ingen annan testbana i drift i världen och
än mindre ett färdigt PRT-system.
Syftet med banan är att verifiera Vectus konceptlösning och att ta fram ett komplett säkerhetssystem och
godkännande från berörda myndigheter, inte minst
Järnvägsstyrelsen.
Man vill också göra tillförlitlighetstester och ytterligare utveckla tekniken.
Testerna görs i olika steg. Med början i november
2006 körde man en vagn utan passagerare för att prova vagnstyrning, drivsystem och broms. Från början
hade denna provvagn inte ens någon vagnskorg utan
utgjordes av bara ett chassi.
Nästa steg gällde en vagn med testpersonal för att

prova dörrar, komfort, kommunikation och stationer.
Tredje steget är där man är nu, det vill säga att man
har börjat köra med mer än en vagn men utan passagerare. Det finns i dag tre vagnar på banan.
Fjärde steget räknar man nå till våren, då vagnarna
också kan ta med passagerare och man således kan få
nyttiga erfarenheter inför ett system i full drift.
Än så länge har man inte Järnvägsstyrelsens tillstånd att ta med passagerare. Någon möjlighet för
allmänheten att prova en åktur torde det inte bli heller i framtiden utan detta kommer att förbehållas inbjudna.

Varför spårbilar?

Yeon-Yoon Choi är noga med att påpeka att PRT är
ett komplement till befintlig kollektivtrafik.
– Det är alltså inte i första hand tänkt att det ska ersätta dagens system.
Vectus räknar med att ha stor potential att bli en ledande leverantör i ett globalt perspektiv av ett framtida miljövänligt transportsystem med spårbilar.
– Spårbilssystemet är bra för det är flexibelt när det
gäller utbyggnader, fortsätter Yeon-Yoon Choi. Det är
lätt att bygga till fler stationer och att utöka antalet
vagnar.
Spåret är tänkt att läggas några meter ovanför marken och det kommer därmed att ta liten plats. Banan
byggs upp med hjälp av pelare. Inget hindrar att den
läggs på 4,5 meters höjd så att höga fordon kommer
under. Det finns heller inget som hindrar att man låter banan gå tvärs genom ett hus och eller att man i så
fall anlägger en station där.

Att bygga upp ett PRT-system blir billigare än att
bygga ett spårvägssystem. Dessutom är spårbilarna
förarlösa, vilket gör att driften blir billig. Denna övervakas från en datacentral.
Systemet är utformat så att vagnarna i stort sett går
på en dubbelspårig huvudlinje, men de växlas in på
ett sidospår när de ska in till en station. En vagn som
stannar vid en station hindrar alltså inte övrig trafik.

Att åka spårbil

Även stationerna är belägna en bit över marken och
de består av ett mindre väntutrymme samt en biljettautomat. Det är dock inte tänkt att man ska behöva
vänta på ”sin” spårbil, utan det är den som normalt
ska stå inne och vänta.
Stationerna är liksom fordonen handikappanpassade och det finns ledstråk för synskadade.
När man kommer in i själva spårbilen slår man in på
en panel vart man vill åka. Automatiskt kommer den
sedan att köras dit.
Varje bil rymmer fyra personer i separata säten, men
det är tänkt att man inte ska behöva dela med någon
utöver sitt eget eventuella sällskap. Det fungerar alltså ungefär som när man åker vanlig taxi, om än inte lika dyrt.
Varje fordon är utrustat med AC, har en infodisplay
och en knappsats för till exempel läslampor. Sikten
utåt är bra åt alla håll tack vare stora fönster på såväl
kort- som långsidor. Inte blir utsikten sämre av att banan går högt över omgivningen.
Kapaciteten på banan är stor. På Vectus räknar man
med att man ska kunna köra vagnarna med tre sekunders mellanrum. Automatiskt styrs de så att de in-

Varje spårbil rymmer fyra resenärer.
Det är inte tänkt att
man ska dela den
med obekanta. Mellan stolarna syns
enheten där man
kan knappa in sitt
resmål eller tända
läslampan.
Foto: Staffan Sävenfjord
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Provbanan i Uppsala
är 400 meter lång.
Den är byggd ett
par meter över marken. Foto: Staffan
Sävenfjord

te kommer för nära varandra. Skulle något hinder av
annat slag uppstå på banan är nödbromsen effektiv
och kan få vagnen att stanna på några meter.
Spårbilarna är eldrivna via plattor på banan. Någon
kontaktledning på stolpar behövs alltså inte.
Hastigheten på provbanan är begränsad till 45
km/h, men det är egentligen bara anläggningskostnaden som hindrar att man kör fortare än så.
Med en bil var tredje sekund får man en teoretisk
kapacitet på 4 800 passagerare i timmen men i verkligheten blir det naturligtvis betydligt färre eftersom
många av bilarna bara kommer att gå med bara en eller två passagerare. Ett spårbilssystem kan i och för
sig göras hur stort som helst, men i praktiken torde
det bli begränsat till ett mindre område.
Testbanans minsta kurvradie är 35 m, men Vectus
uppger sig ha lösningar så att den kan minskas till
5 m.
Eftersom spårbilarna körs utan förare kan de vara i drift dygnet runt. Det behövs dock personal som
övervakar i driftscentralen.
När det gäller själva trafiksäkerheten ställer Järnvägsstyrelsen kravet att ett nytt system ska vara minst
lika säkert som de redan befintliga. Rimligen bör de
högt belägna banorna avskilda från annan trafik innebära ökad trafiksäkerhet jämfört med de system som
går på marken.

Intresse finns

Tre kommuner har hittills visat sig intresserade av
Vectus PRT-system. Inte förvånande är en av dem
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Uppsala, där man tänker sig ett sådant system i området Boländerna. De andra kommunerna är Linköping och Värmdö.
Det finns också gamla idéer om ett spårbilssystem
från Skärholmen till Kungens kurva samt på Arlanda flygplats.
Yeon-Yoon Choi räknar med att man kan ha ett system i full drift cirka tre år efter det man har fått en
order.
Finansieringen får ordnas av dem som köper transportlösningar: kommuner och landsting, flygplatser,
privata byggföretag med flera. Däremot tycker Vectus
– och här får de medhåll av SIKA – att det är rimligt
att staten tar ansvar för de studier som behövs för att
utveckla systemet.
Vectus är ingalunda ensamt om att tillverka PRTsystem. I vårt land är nog SkyCab mest känt, med
långt gångna planer på att bygga en bana i Hofors.
Ett förslag finns att den ska förbinda centrum med
järnvägsstationen.
Men vad är då unikt med Vectus lösning?
– Vi ser helheten i form av bana i kombination med
spårbilarnas konstruktion som unikt. Vi har också en
mycket stark ägare i bakgrunden.
Många tidigare planer på spårbilar har stoppats redan i planeringsstadiet. Vad är annorlunda i Vectus
försök?
– Det har skett en otrolig teknikutveckling de senaste tio åren och nu finns det datasystem som kan hantera den här typen av transportlösningar. Vårt försök
är också det första riktigt seriösa testet i full skala.

K

Kommentar:

ommer spårbilar att bli ett alternativ till kollektivtrafiklösning i framtiden? Ja, jag vet inte. Men ett vet jag: det kommer aldrig att
kunna ersätta merparten av dagens kollektiva trafiksystem. Det är alldeles för oflexibelt för att kunna klara det.
Det innebär inte att jag helt vill döma ut spårbilar.
Men jag ser dem mer som hissar som går horisontellt.
Om än avancerade hissar.
Banan ska enligt Vectus ha hög kapacitet och bilarna ska kunna köras med tre sekunders mellanrum
ute på linjen. Hur detta ska gå till i praktiken återstår
att se i ett system med många stationer.
Jag tror att bilarna kommer att hindra varandra när
de ska ut på samma spår. Man kan naturligtvis inte
helt gardera sig från att bilarna blir stående på linjen
på grund av tekniskt fel eller sabotage som okynnes
nödbromsning. Eftersom banan går högt över marken
kan evakuering av fordonen bli besvärlig.
Hastigheten på provbanan är 45 km/h och av detta
följer att den inte kan komma till användning på längre avstånd. Det går säkert att snabba upp den men
hur ska det då fungera när bilarna från en station ska
ut på huvudlinjen?
På sträckor längre än låt säga en mil torde spårbilen hur som helst få svårt att konkurrera med andra
kollektiva transportmedel. Den är för långsam för det
och dessutom skulle ett alltför omfattande system bli
komplicerat och därmed störningskänsligt.
Systemet medger trafik dygnet runt med relativt låga
kostnader. Allt som behövs av personal är bemanning
i driftscentralen. Och kanske ordningsvakter. För det
kan bli problem med vandalisering och annan skadegörelse.
Det finns som bekant många som har svårt att se
skillnad på en hiss och en toalett. De kanske inte får
det lättare att se skillnad på en spårbil och en toalett.
Allt detta kan man skydda sig från genom kameraövervakning – om nu myndigheterna inte anser detta
vara integritetskränkande. Kanske man ändå vill betrakta spårbilen som tillhörande till den privata sfären precis som baksätet i en taxi – eller för den delen
den egna bilen.
Det finns naturligtvis också en risk att man råkar ut
för överfall, även om denna risk är mindre eftersom
man normalt inte färdas i sällskap med obekanta.
Det finns många områden där spårbilar kan vara ett
bra alternativ. Spontant kommer jag att tänka på universitets- och sjukhusområden och även köpcentrum.
Alltså där det finns stora behov av såväl rent interna
förflyttningar som för den som kommer till området
med buss, tåg eller egen bil.
Men här kan det också bli ett problem. Om det kommer 200 resenärer samtidigt till spårbilsstationen blir
det nog något som närmast kan beskrivas som kaos.
För att alla ska komma med behövs minst 50 spårbilar. I praktiken kanske rentav 100. Det är ofrånkomligt att det tar längre tid att stiga ombord i spårbilen
än i en buss eller ett tåg.
I Borås skulle jag kunna tänka mig ett spårbilssystem som förbinder resecentrum med högskolan, Söd-

ra torget (centralhållplats för tätortstrafiken) och
sjukhuset. Åtminstone mellan de tre första sker i dag
de flesta förflyttningarna till fots eftersom det vanligtvis går fortare än att vänta på en buss.
Men än värre är att det är många som avstår att åka
kollektivt för att de inte vill gå den sista kilometern
till fots. Och då blir det bil hela vägen.
Det går säkert att hitta liknande användningsområden i alla våra större städer. Viktigt är dock att spårbilssystemen till största delen ska skapa ett nytt kollektivt resande, inte konkurrera ut de redan befintliga.
Jag tror att den potentialen kan finnas.
När det gäller kostnaden för att anlägga ett spårbilssystem har Vectus inget konkret svar att ge. Inte
heller har de någon uppfattning om vad det kommer
att kosta att åka med spårbilarna. Det beror alltför
mycket på faktorer som de inte kan påverka.
Man kanske kan gissa att kostnaden kommer att
hamna ungefär på samma nivå som dagens biljetter
på buss, pendeltåg eller tunnelbana. Det är väl också
rimligt att tro att länshuvudmännens periodkort skall
gälla även på spårbilarna.
Det är också en kvalificerad gissning att anläggningskostnaden blir lägre än för ett konventionellt spårvägssystem. Men PRT-system märks tydligt i miljön
och det är knappast något som passar i gamla stadsmiljöer. Det håller också Vectus själva med om.
Ska man ha spårbilar bör de normalt finansieras
på samma sätt som övrig kollektivtrafik, det vill säga med en blandning av skattestöd och biljettavgifter.
Men jag kan också tänka mig att exempelvis ett köpcentrum själv finansierar en sådan anläggning.
Spårbilssystem behöver inte nödvändigtvis vara begränsat till allmännyttig trafik. Hur som helst öppnar
det intressanta möjligheter.
Nu gäller det att se vilken kommun som blir först
med ett PRT-system. Eller ska det bli ännu ett i samlingen av planer och försök som inte leder någonstans? Jag kanske är optimist men jag tror ändå på
spårbilssystem. Rätt använt vill säga. Och eventuella
problem är till för att lösas.
Kommentar: Staffan Sävenfjord

Sikten framåt är utmärkt. Här framgår
hur sidobanan går
ut från stationen
och lite längre fram
ansluter till huvudbanan, som syns till
höger. Foto: Staffan
Sävenfjord
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Systemens strukturerande
egenskaper
Spårvägen i Lyon,
här sträckan söder
om järnvägsstationen Perrache,
kan förväntas
utöva stark strukturerande effekt på
omgivningen.

E

tt kollektivtransportsystem som inte baseras på
någon form av särskild bana, spår- eller banburet fordon, spår- eller trådburen energiöverföring får knappast några stukturerande effekter i den
omgivande miljön.
Systemet kan visserligen identifieras på en karta,
men är i princip osynligt i den omgivning där det ska
användas. Ett sådant system har otydlig profil och
kan skapa osäkerhet om var trafik bedrivs.
Möjligheten att förhållandevis lätt flytta sådan trafik till andra stråk innebär en för trafikplanerarna
uppskattad flexibilitet. Samma flexibilitet kan vara en
styggelse för användarna, exempelvis genom att invanda resmönster rubbas för arbets- och skolpendlare eller att sporadiska besökare, som tror sig veta var
kollektivtrafikstråken går, finner att informationen
från besöket i fjol inte längre är giltig.
Ett kollektivtransportsystem med strukturerande
egenskaper får dessa genom att vara ett påtagligt inslag i stadsbilden, även när ett fordon inte rör sig vid
en given plats i systemet. Sannolikheten att en spårvagn snart kommer är förhållandevis stor om man
befinner sig vid en gata med spårvägsspår. Motsvarande sannolikhet finns exempelvis i anslutning till en
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kontaktledning för trådbuss, eller vid en bussväg eller bussbana.
Med långsiktighet och strukturbildande egenskaper
avses hur väl transportslaget medverkar till att hålla
samman staden. Långsiktigheten i investeringen är en
viktig faktor för att uppnå den strukturerade effekten.
Om investeringen verkligen blir strukturerande beror
på om den i praktiken tar hand om ett stort och eftersatt resbehov.
Långsiktigheten i ett system sammanhänger med
systemets kostnad och bundenhet till platsen. Ju högre kostnad och ju mer bundet kostnaden är till platsen desto mer strukturbildande.
Tydlighet och synlighet är viktiga, men utan resandeunderlag och hög standard på turtäthet och restid
räcker det inte med att synas.
Spårväg
Spårvägar är omfattande trafiksystem med komplex
infrastruktur som omfattar spår, kontaktledningar,
strömmatningsystem, signaler, uppställningsområde
med verkstad, trafikledningscentral, trafikantinformationssystem och signalprioritet samt fordon. Systemkaraktären är påtaglig, vilket gör att trafikslaget

har stor strukturerande effekt; ett bra uttryck skulle kunna vara permanens. Man flyttar inte så lätt en
spårvägslinje; ett annat bra uttryck skulle kunna vara
lagt spår ligger.
Spårväg får därför det högsta värdet för långsiktighet och strukturbildande egenskaper i den sammanställning som återfinns på sid 175 i denna bok.
Än idag kan man i Stockholm dra slutsatser av på
vilka gator som de tidigare spårvägslinjerna gick, exempelvis Ringvägen, Hornsgatan, Hantverkargatan,
Odengatan och Birger Jarlsgatan. Här har bostäder
och verksamheter samlats kring den effektiva och väl
synliga kommunikationsleden som spårvägen utgjorde. Fortfarande har dessa stråk en livskraft som gör
dem attraktiva för boende och verksamhetsutövare.
Tvärbanans attraktionskraft på 2000-talet i det
halvcentrala bandet runt Stockholms innerstad vittnar om att en spårvägs strukturbildande egenskaper
alltjämt är mycket starka.
Kombispårväg
Kombispårvagn (duospårvagn, tram-train) trafikerar
järnvägssträckor men också spårvägssträckor i städer och tätorter i anslutning till järnvägen. Spårvägsinvesteringar är i princip lika långsiktiga som järnvägsinvesteringar varför bedömning av långsiktighet
och strukturbildande egenskaper för kombispårvagnen också blir den högsta.

Trådbuss
En trådbuss har inte samma livslängd som en spårvagn, men längre än vad som kan förväntas gälla för
systemstyrda bussar. Trådbussar är standardprodukter som är utbytbara mellan flertalet system, vilket
gör att den stad som satsar på trådbuss också satsar
på ett moget system med flera och utbytbara leverantörer. Ett trådbussystem har tack vare infrastrukturen en del av de strukturbildande egenskaper som tillskrivs spårväg.

Med införande av
ny spårväg i Marseille tillkom många
strukturerande
element i stadsbilden: bland annat
pollare, plattformar,
trafikskyltar, samt
spårvägsspår.

Systembuss
Systemstyrd buss (bussbana) får ett medelhögt värde
i bedömningen på sid 175. Anledningen är främst att
de få system som är tillgängliga kan misstänkas få en
relativt kort livslängd jämfört med vad som gäller för
spårväg. Tillgängliga system är sinsemellan ofta inte kompatibla, vilket vid fordonsförnyelse tvingar köparen kvar hos ursprunglig leverantör. Finns den ende fordonsleverantören då inte kvar står, staden utan
möjlighet att driva systemet vidare.
Bussarna i de spårstyrda systemen kan förväntas ha
samma livslängd som konventionella bussar, 10–12
år, jämfört med en spårvagn som uppnår 30–40 år.
Konventionell buss
Konventionell buss har i princip inga inbyggda långsiktiga egenskaper och bidrar heller inte till att ge
stadsmiljön någon särskild struktur. Anledningen är
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Saarbrücken Riegelsberg Süd med strukturerande spårväg och anslutande bussar.

dels bussens flexibilitet, således lättheten att flytta en
busslinje från en gata till en annan vilket gör den till
en dagslända i stadsplaneringen, dels att buss inte
syns som kollektivtrafiksystem annat än om man råkar få syn på själva fordonet när det passerar.
Med 15 minuters turtäthet är sannolikheten stor att
man missar det bussbaserade kollektivtrafikstråket. I
anonymitet tävlar bussen endast med tunnelbanan.
Värdet för denna trafikform blir därför lågt.
Spårtaxi
Spårtaxi kan förväntas ha samma långsiktighet som
andra spårbaserade trafikslag. De sannolikt höga investeringskostnaderna för ett spårtaxisystem bidrar
till att lagt spår ligger.
Däremot har spårtaxi inte samma strukturbildande
egenskaper som exempelvis spårväg. Spårtaxi liknar i
hög grad bilen. Det är ett yttäckande system och inte ett korridorsystem eller ett linjebundet system. För
spårtaxi är en jämn efterfrågan utan belastningstoppar önskvärt. Det hindrar inte att det område som
systemet betjänar kan öka i attraktivitet vad avser lokalisering, jämfört med andra områden.

Flexibilitet

Med flexibilitet avses möjlighet för fordon att avvvika
från sin rutt. Detta kan ses som motsatsen till strukturerande egenskap. Här är den konventionella bussen överlägsen alla spårburna trafikslag genom att inte vara bunden till en särskild infrastruktur.
Kombispårvagn får i tabellen på sid 175 ett något
högre värde än spårvagn eftersom den förutom att
kunna framföras på järnvägsnätet även kan trafikera
de flesta spårvägsmiljöer. Spårvagn får lågt värde ef-
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tersom den är bunden till spårvägsspåret. Avvikelser
(omledning) vid trafikstörningar är en möjlighet för
spårvägstrafik i större nät och praktiseras i större eller
mindre utsträckning. Större spårvägsystem har noggrant utarbetade rutiner för hur omledning ska ske
vid trafikhinder på en viss plats.
Därmed kan spårvägstrafik mer eller mindre nöjaktigt upprätthållas, trots att spårvägssystem oftast betraktas som mindre flexibla. Eftersom hållplatser vanligen ligger tätt (400–800 meters avstånd), finns dock
risken att viktiga hållplatser inte blir trafikerade.
Systemstyrd buss (bussbana) och trådbuss får hög
re bedömningsvärde än spårvagn men lägre värde
än konventionell buss. För en systemstyrd buss finns
vanligen möjlighet att koppla loss från styrsken och
strömförsörjning och med hjälp av en förbränningsmotor köra runt ett hinder. En modern trådbuss har
så gott som alltid en mindre förbränningsmotor för
körning utan tillgång till kontaktledning. Mera ovanligt nuförtiden är att de utrustas för batteridrift. Undantag finns i Rom där batterikörning regelmässigt
sker på en kontaktledningslös sträcka som är ett antal kilometer. I Landskrona sker in- och utfart till depå i batteridrift.
Konventionell buss får det högsta värdet av de bedömda trafikslagen eftersom den i princip kan köras
där vägtrafikförordningen och lokala trafikföreskrifter medger. Den får dock inte det högsta tillgängliga
värdet eftersom det finns begränsningar även för bussen, exempelvis vid gågator, smala gator med parkerade bilar, beträffande broars bärighet och viadukters
eller tunnlars största tillåtna höjd. Spårtaxi får samma låga värde som tåg och spårvagn. Finns ett hinder
vid en hållplats kan denna inte trafikeras.

Tack vare infrastrukturen har ett trådbussystem vissa av de strukturerande egenskaper som tillskrivs spårväg. Bilden visar en äldre trådbuss med
högt golv med tillkopplad modern släpbuss med lågt golv vid centralstationen i Lausanne, Schweiz.

Orléans centrum med gågata och strukturerande spårväg.
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Strukturerande kollektivtrafik på gummihjul: TVR-fordon i Caen, Frankrike.

Gummihjulsspårväg, som här i Clermont-Ferrand, får antas ha lika stor strukturerande effekt som en konventionell spårväg.
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Stombusstrafik på särskild bussbana på Lindholmsallén på Norra Älvstranden i Göteborg, med viss strukturerande effekt.

Konventionell busstrafik, också med bränslecellsbussar, kännetecknas av hög flexibilitet, men av låg struktuerande effekt.
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Systemens stadsmiljöskapande
egenskaper
Spårväg används i
moderna sammanhang för att skapa
god stadsmiljö. Ett
stort antal bilkörfält
har här i Mulhouse
ersatts av spårväg som anlagts
i gräsmatta. För
biltrafiken återstår
i princip endast ett
körfält i vardera riktningen.

M

ed anpassning till stadsmiljön avses hur
väl transportslaget kan tillföra element
och funktioner som efterfrågas i stadsmiljöer för att samverkan mellan boende, verksamheter
och fritid ska fungera.
I svenska tätorter används enligt Vägverket mellan
10 och 20 procent av markytan för kommunikationer, varav merparten utgörs av vägar. Kollektivtrafik
kräver väsentligt mindre ytor än biltrafik, och bidrar
därför generellt till minskad trängsel och ökad framkomlighet.
Ett räkneexempel: En spårvagn rymmer 180 rese
närer och är ca 30 m lång. Om alla 180 resenärer
istället reste i var sin bil skulle det ge upphov till en
bilkö på ca 900 m.
En bussresenär använder i runda tal en tiondel så
stor yta som en bilist, vid genomsnittlig beläggning i
fordonen. Om ytan för parkering inkluderas blir skillnaden ännu större. En övergång av resandet från bil
till spårvagn eller buss skulle därför innebära ett kraftigt minskat behov av ytkrävande ny infrastruktur.
Sedan 1800-talets mitt har kollektivtrafiken format
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stadsrummet. Rummets begränsning och det ständigt
ökande antalet bilar har lett till att kollektivtrafiken,
åtminstone i många stora städer, har förlagts under
markytan i form av tunnelbanor. Därmed har man
gått miste om en viktig egenskap för kollektivtrafiken, nämligen den som bidrar till att forma och utveckla en god stadsmiljö.
När spårvagnarna togs bort i exempelvis Stockholm
försvann också många av stadens naturliga mötespunkter. Särskilt avskräckande exempel är Stureplan
och Fridhemsplan, som tidigare var viktiga och effektiva bytespunkter i spårvägsnätet men som omvandlades till gatumark med många körfält.
Hållplatserna för de bussar som ersatte spårvagn
arna förlades till sidogator, vilket vid byten ger långa
gångvägar och medför att livligt trafikerade gator
måste korsas.
Trafiksystemens stadsmiljöskapande egenskaper:
Kombispårvagn
I tätort framförs kombispårvagn som spårvagn, se
nedan. Utanför tätort nyttjas järnvägsspår.

Spårvagn
Spårvägstrafik har mycket god anpassningsmöjlighet
till stadsmiljön. Moderna spårvägssystem utnyttjas
medvetet för att förhöja kvaliteten i stadsmiljön.

Konventionell buss
Konventionell busstrafik tillför oftast endast obetydligt med egenskaper till stadsmiljön. Tvärtom är denna trafikform i regel synnerligen anonym.

Systemstyrd buss (bussbana)
Av nödvändighet måste bussbaserade fordon rulla på
hårdgjord bana i form av betong eller undantagsvis
asfalt. Det går att minska omfattningen till två löpbanor för hjulen, ca 2 x 60 cm bredd. Runt om och
emellan kan gräs växa, men trots detta blir intrycket av en bussbana i gräs inte lika positivt som för ett
konventionellt grässpår för spårväg. Sämre attraktiva anpassningsmöjligheter föreligger än för konventionell spårväg.

Spårtaxi
Det finns många idéer om hur ett spårtaxisystem kan
se ut, men endast få i praktiskt bruk. Att integrera
en i högläge anordnad spårtaxibana i tät och klassisk stadsmiljö ställer stora krav på ingenjörer och arkitekter.

Trådbuss
Trådbuss kan liksom spårvagn framföras i blandtrafik
eller som en systemstyrd buss på bana. Till trådbusssystemet hör kontaktledningsanläggningen som kan
utformas efter enbart tekniska krav, eller med hänsyn
också till estetiska önskemål.
Det finns exempel på hur stolpar och utliggare har
utformats för att skapa en särskild identitet för en
trådbussanläggning. Anpassningsmöjligheterna är
som för systemstyrd buss och som för konventionell
buss. Det finns dock potential för väsentligt bättre anpassning om möda ägnas en estetisk utformning av
kontaktledningsanläggningen.

Spårväg särskilt effektiv

När spårvagnarna
togs bort i Stockholms innerstad
försvann många av
stadens naturliga
mötespunkter.
Stureplan (bilden)
var på spårvagnstiden en viktig och
effektiv bytespunkt,
men omvandlades
till gatumark med
många körfält.

På många platser i Europa har spårvägar återinförts
och återuppväckt gatulivet. I viss mån kan detta sägas
gälla även för de båda hittills anlagda spårstyrda trådbussystemen i Frankrike.
Ett nytt transportsystem är en viktig punkt i en övergripande dagordning för att revitalisera stadsmiljöer.
Transportsystemet ska bidra till stadens goda kvaliteter, understödja en gynnsam ekonomisk utveckling,
bidra till att gemensamma resurser utnyttjas effektivt
och hushålla med ett ofta knappt gemensamt utrymme. I kampen om gatan måste de effektivaste fordonen prioriteras.
Den internationella utvecklingen visar att på dagordningen står, särskilt i Frankrike, att omdefiniera
det offentliga rummet genom att granska transportbehov i förhållande till befintliga transportsystem och
att föreslå och genomföra högkvalitativa förbättringar av transportsystemen.
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levarder har skapats eller återskapats exklusivt för
kollektivtrafikanter, fotgängare och cyklister. I Bordeaux har en offensiv strategi genomförts med syfte
att omdana den allmänna sfären i city. Trafiken där
och längs floden Garonnes sidor har letts i nya stråk.
Den gamla staden med dess vackra byggnader har
återförts till invånare och besökare genom ett unikt
spårvägssystem, där kontaktledningen eliminerats i
de mest känsliga miljörena. Istället får spårvagnarna elkraft från en kontaktskena mellan rälerna. Kontaktskenan är sektionsvis strömförande endast när en
spårvagn befinner sig just däröver.
I Montpellier har spårvägssystemet inte bara förbättrat tillgängligheten i city utan även visat hur stadsdelar utanför citykärnan kan bli en del av det nya offentliga rummet.
Detta har uppnåtts genom arkitektritade strukturer
som annonserar att spårvägen är en integrerad del av
det urbana landskapet.
I Strasbourg åstadkoms förnyelsen genom att anlägga alternativa vägar för biltrafiken och göra city tillgängligt genom nya spårvägslinjer. Stadens nya image
är starkt kopplad till politikernas vilja och förmåga
att förbättra tillvaron i den allmänna sfären.
Följande komponenter måste enligt praktikfallen i
HiTrans ingå om en kollektivtransportstrategi ska bli
framgångsrik:
• En politisk dagordning
• En övergripande plan
• Strategi för den allmänna sfärens utveckling
• Ett starkt Urban design team
• Strategi för marknadsföring
• Strategi för resursanskaffning.
Ett problem med spårtaxi i europeiska städer torde bli
de brutala ingreppen i den ofta känsliga stadsbilden.
Detta medför att spårtaxi troligen aldrig kommer att
byggas i gamla centrala stadskärnor, om banorna inte
förläggs under mark, vilket skulle eliminera kollektivtransportsystemets strukturerande effekt.

Hur minimera intrång?

Miljöfrågan vägde
tungt när i bland
annat Bordeaux
(bilden), Grenoble
och Strasbourg
bestämdes att
minska biltrafiken,
öka kollektiv
trafikandelen och
att återge städernas
historiska områden
till fotgängarna.

Några exempel:
På den politiska dagordningen i Montpellier sattes
att omprofilera cityområdet med syfte att attrahera
inhemska investeringar. Spårvägen och dess logotyp
blev synonyma med stadens vitalitet.
I bland annat Bordeaux, Grenoble och Strasbourg
var miljöhänsyn avgörande för att minska biltrafiken,
öka kollektivtrafikandelen och återge de historiska
stadsdelarna till fotgängarna.
Exemplen visar att en lyckosam stadsmiljöomvandling är möjlig om det finns en övergripande dagordning som inkluderar att den allmänna sfären omdefinieras, så att kollektivtransportsystemet får en större
roll i samhällsplaneringen.
De nämnda tre franska städrna, och många fler därtill, har alla omdefinierat den allmänna sfären i innerstäderna genom att utveckla ett kollektivtransportsystem där spårväg utgör stomme.
Utan spårväg hade inte trafiken kunnat rationaliseras så som nu har blivit fallet; nya gator, torg och bou-
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Det är en utmaning att integrera ett kollektivtransportsystem, både i naturen och i stadsmiljön.
I Sheffield har en del av linjenätet förlängts ut på
landsbygden liksom sträckan från centralstationen i
Zwickau till hållplatsen i Hallestadt. I båda fallen ligger spåren på egen banvall med ballast, som en järnväg, utan någon särskild hänsyn till omgivningarna.
Att använda gräs minskar spårens visuella intrång,
liksom bullret från de passerande vagnarna, men kan
inte mildra det visuella intrånget av inhägnader och
av kontaktledning.
I Oslo har man varit mer framgångsrik genom att
använda en ängsblandning för gräsytan och avstå
från inhägnad. Utformningen av kontaktledningen
med stolpar är mer återhållsam och anläggningen i
sin helhet smälter bättre in i omgivningen.
I Strasbourg ligger spåren utanför själva city vanligtvis i gräs med döljande planteringar omkring staketen. Genom att omsorgsfullt välja plantor samt noggrannt utforma staketen kan man få såväl djur som
växter att förflytta sig längs spårkorridoren.

Grenobles nya spårväg invigdes 1987. Det var det första moderna spårvägssystemet med full tillgänglighet, tack vare låggolvsspårvagnar och låga
plattformshöjder. Dessutom ingick omfattande trafiksanering med restriktioner för biltrafiken.

Strasbourgs nya spårväg invigdes 1994. Grässpår är vanligt utanför cityområdet.
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Spårvagn passerar
tätt inpå en uteservering i centrala
Grenoble. Notera
gracila pollare som
diskret markerar
gräns mellan trottoar och spårområde.

Hur motverka vandalisering?

Det finns alltid risk för skadegörelse och vandalisering i den allmänna sfären. På 1980-talet lät staden
Karlsruhe några psykologer undersöka hur risken för
skadegörelse skulle kunna minskas genom förebyggande åtgärder.
Rapporten rekommenderade användning av glas
och aluminium vid hållplatser, eftersom glas är mindre inbjudande att slå sönder på grund av risk för skador och aluminium är lätt att måla om.
Stora glasytor vid hållplatser och i fordon är till fördel, eftersom dagsljus verkar återhållande på vandalism och annat asocialt beteende.
Vid hållplatser bidrar glasväggar och väl upplysta
utrymmen till att människor syns, att det inte finns
några ställen att gömma sig på. Därmed minskar också passagerarnas känsla av otrygghet.

I Frankrike och England är övervakningskameror
vanliga i kollektivtransportsystemen och i övrigt i den
allmänna sfären. I Sheffield och Nottingham liksom
på Tvärbanan i Stockholm bidrar konduktörer eller
tågvärdar till ökad trygghet för resenärerna samtidigt
som skadegörelse i vagnarna förekommer relativt sällan.
Effektiv rengöring och gott underhåll av hållplatser
och fordon bidrar aktivt till att minska klotter och annan skadegörelse. I Tyskland finns städer där föraren
har reservsäten med sig. Redan vid nästa ändhållplats
finns därför möjlighet att byta ut ett skadat eller nedklottrat säte mot ett fräscht.
Att omedelbart åtgärda nedklottrade eller skadade
ytor är ett effektivt sätt att reducera vandalernas tillfredsställelse över sina handlingar.

Följande riktlinjer kan mildra intrånget av spårvägens infrastruktur, enligt praktikfallen i HiTrans:
•
•
•
•
•
•
•

Minska bullret från vagnarna genom att lägga spåren i gräs.
Använd ängsgräsblandning i spårområdet.
Tillämpa minimalistisk formgivning på stolparna som bär upp kontaktledningen.
Tillse att det finns lämpligt lokaliserade fotgängarkorsningar om staket används.
Behåll befintlig växtlighet så långt möjligt.
Anpassa nya planteringar till de lokala ekologiska förutsättningarna.
Minska intrånget av hållplatser genom att begränsa konstbyggnader och använd tilltalande material.
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En plats i historiska sammanhang

Introduktion av ett nytt kollektivtransportsystem ger
möjlighet att fastställa speciella egenskaper och funktioner för en plats i den allmänna sfären. Fördelarna
med bättre tillgänglighet måste betonas, som kontrast
till eventuell negativ påverkan, särskilt i känsliga historiska miljöer.
För att kunna bedöma detta måste det finnas en allmänt accepterad förståelse för en plats betydelse i det
historiska sammanhanget.
Genom att analysera omgivningarna kan ett antal
historiska karakteristika identifieras, baserade på ga-

tumönster och byggnadsstilar, gatubredder och storlek på byggnader, placering av historiska torg, speciella byggnader för särskilda ändamål, landmärken,
topografi etc.
Dessa karakteristika beskriver den stomme eller
struktur för rörelsemönster (kollektivtransport, biltrafik, cyklister och fotgängare) som gäller för platsen ifråga och därmed också hur den allmänna sfären
uppfattas och utnyttjas. Som exempel har de historiska stadsdelarna i Montpellier och Strasbourg utvecklats till utpräglade fotgängarzoner genom tillkomsten
av de nya spårvägarna.

Den medeltida
stenbron över Loirefloden i Orléans passeras av spårvagn.

Från praktikfallen i HiTrans kan följande slutsatser dras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Använd glas och aluminium vid hållplatser.
Använd om möjligt kameraövervakning av hållplatser och i fordonen.
Tillämpa snabb och effektiv rengöring av hållplatser och fordon
Hjälptelefoner för allmänheten på hållplatser och i fordon kan bidra till snabba insatser.
God belysning på hållplatser och i fordon minskar känslan av otrygghet vid mörker.
I fordonen rekommenderas särskilt varm och ljus belysning.
Konduktör eller tågvärd ombord innebär reducerad skadegörelse och ökad trygghet.
Lätt utbytbara detaljer (säten, glas etc) gör att hållplatser och fordon lätt kan återställas.
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I känsliga miljöer i Bordeaux
sker krafttillförsel
till spårvagnarna
med tredje skena,
nedsänkt i marken
mellan farrälerna.
Därmed elimineras
behovet av kontaktledning.

Att definiera de historiska zonerna inom ett område är en metod att beskriva hur ett nytt kollektivtransportsystem kan arrangeras för att erbjuda hela staden
en lokal identitet och förbindelse med city. Samtidigt
identifieras var sträckningarna rent fysiskt kan rymmas. Utgångspunkten för att förstå en plats är att studera dess förflutna och att analysera dess framtida användningsområde och utvecklingspotential. Det görs
genom att undersöka:
• historisk utveckling
• storlek på byggnader och gatubredder
• topografi
• historiska karakteristika
• hur den allmänna sfären uppfattas och var dess
tyngdpunkt är och har varit
• lokal identitet och förbindelser mellan city och
periferi.

Att integrera i historiska områden

Det bör alltid föras en diskussionen om tillgängligt
utrymme och vilken slags infrastruktur som kan användas. Praktikfallen i HiTrans visar att smala historiska gator mycket väl kan rymma ny spårväg om enkelspårslösningar tillämpas. En lösning kan då vara
att spårvägen i ena riktningen leds på en gata medan
den i den andra riktningen leds på en gata i kvarteret
bredvid. Detta tillämpas exempelvis i Nottingham.
I Norrköping finns på Drottninggatan en alternativ
lösning där trafik i båda riktningarna bedrivs som på
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ett enkelspår, med spåren invävda i varandra (eng: interlaced tracks, ty: Gleisverschlingung).
Bussbanorna i Leeds och Bradford fortsätter inte ända in i de centrala delarna, eftersom det där saknas utrymme för separata bussbanor.
I Frankrike framförs spårvagnarna längs 1700- och
1800-talsgator i de historiska delarna av Bordeaux,
Montpellier och Strasbourg, som alla erbjuder tillräckligt utrymme för dubbelriktad trafik. Trottoarkanter har utelämnats på några platser för att underlätta spårvagnarnas framkomlighet i kurvor.
Fordonskonstruktionen kan påverkas av förutsättningarna i den stad de ska rulla. Färgsättningen bör
reflektera de historiska omgivningarna. I exempelvis Bordeaux saknar spårvagnarna reklam, men har
i gengäld ett högglanspolerat yttre och i övrigt ytterst
rena linjer.
Som kontrast kan Montpellier nämnas. Där har moderna spårvagnar introducerats i ett utförande som
fungerar som direkt motsats till de historiska omgivningarna: färglatt blommiga, eller mörkblått med vita svalor i silhuett.
Alla system, spårväg, systemstyrd buss, kombispårväg eller spårtaxi gör fysiskt och visuellt intrång i den
miljö de verkar i. Detta sker exempelvis genom installationer för strömförsörjning, signaler, plattformar
etc. Dessa måste därför utformas med utgångspunkt i
det historiska sammanhang där de ska ingå.
Även om spårtaxifordon är små och lätta kan det

vara svårt att integrera deras infrastruktur i befintlig bebyggelse. För äldre känsliga stadskärnor, som
är vanliga i Europa, diskuteras att antingen förlägga
spårtaxisystemen under markytan, eller att låta dem
passera utanför stadskärnan och att också fortsättningsvis betjäna denna med spårvagnar, bussar eller
tunnelbana.
För mer perifer bebyggelse kan spårtaxi sannolikt
förbättra möjligheten att anlägga gröna ytor, frigöra
mark och reducera de barriäreffekter som dagens vägar och järnvägar ofta ger.

Hållplatser i känsliga miljöer

Lokalisering av hållplatser i historiskt känsliga miljöer bör ske med hänsyn till visuell och fysisk påverkan.
Hållplatsens förhållande till speciella byggnader eller
allmänna platser i närheten bör tillvaratas så att läge
och utformning upplevs som meningsfull.
I Montpellier innebär spårvagnshållplatsen på Place
de la Comédie nära operahuset ett återerkännande av
denna allmänna plats i citys hjärta som den viktigaste
platsen för kulturaktiviteter och handel.
Lika väl som hållplatserna vid behov ska vara synliga, väl utformade och anpassade till omgivningen ska
de också vara diskreta men ändå uppenbara. Detta
uppnås genom att använda glas och ett minimum av
hållplatsmöblemang med konsekvent utformning för
hela systemet.
Ett intressant exempel finns i den franska staden

Mulhouse. Längs en av linjerna är alla hållplatser försedda med olikfärgade valvbågar, vilka tydligt identifierar funktionen i gaturummet utan att visuellt dominera.
Det är också lätt att hänvisa besökare till rätt hållplats: ”Du ska gå av där hållplatsbågen är blå …”.
Ibland kan det vara möjligt att för en viss hållplats
välja en avvikande utformning i förhållande till vad
som är brukligt vid de övriga.
Ett exempel finns i Saarbrücken, där hållplatsen Johanneskirche vid stadens katedral har utformats som
en del av ett konstverk. En stålkonstruktion med integrerade sittplatser utgör hållplatsens väderskydd. Att
använda en skulptur på detta sätt har på ett varsamt
sätt tillfört den historiska miljön ett modernt landmärke.
Även i Sheffield var utformningen av hållplatsen intill stadens katedral föremål för noggranna överväganden. Visserligen använde man sig av samma slags
väderskydd som vid övriga hållplatser, men vid katedralen målades detta svart, i motsats till i övrigt blått,
och standardstaketet längs hållplatsen målades svart
med guldutsmyckningar.
Den historiska betydelsen av platsen underströks genom att plattsättningen utfördes i sten från York och
genom att betongen utformades som gatsten.
Kravet på affischutrymme brukar vara stort i det
offentliga rummet. När ett nytt kollektivtransportsystem införs bör därför föreskrivas vad som gäller

Längs en av
spårvägslinjerna i
Mulhouse är hållplatserna försedda
med olikfärgade
bågar, vilka tydligt
signalerar att här
finns kollektivtrafik. Detta ger
också möjlighet att
hänvisa besökare
till rätt hållplats:
”Du ska gå av där
hållplatsbågen är
blå…”.
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En spårvagn på
Pont de Pierre i
Bordeaux: krafttillförsel genom den
tredje skenan, ingen
kontaktledning,
inga extra stolpar
utöver den klassiska
gatubelysningens
snirkliga installationer. Notera även
reserverat utrymme
för spårvagnar i
mittläge och de
breda gång- och cykelbanorna utmed
brons räcken.

beträffande storlekar, placering och utformning av
skyltskåp för affischering i anslutning till hållplatser.
För hållplatsutformning bör följande uppmärksammas:
• visuellt och fysiskt väl anpassade till omgivningen
• logiskt placerade i förhållande till viktiga 		
målpunkter
• hållplatser bör vara transparenta
• noggrant materialval med taktila stråk för 		
synskadade
• hållplatsmöblemangets färgsättning
• konstverk kompletterar den allmänna sfären.

Att utforma en spåranläggning i
historiskt känsliga miljöer
Fallstudierna i HiTrans visar många olika lösningar
för spårutformning och anpassning av infrastruktur.
Tillfället att införa ett nytt kollektivtransportsystem
ger möjlighet att anpassa den historiska karaktären
för ett visst område.
Detta sker exempelvis genom att omdana stökiga
miljöer i gaturummet och att använda mer lämpliga
beläggningsmaterial än asfalt och betong.
Om spåren löper i gatan ska beläggningsmaterialet i historiska miljöer medge obehindrad passage för
fotgängare och stå i visuell samklang med omgivande
byggnader och monument.
Om upphöjda trottoarkanter inte används för att
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markera spårvagnarnas färdväg måste denna ändock
synliggöras genom avvikande färgsättning eller ytstruktur på beläggningsmaterialet. Man kan göra som
i Montpellier där gräns mellan trottoar och färdväg
markeras av kantsten i plan med gatan.
I Bordeaux och i många andra franska städer har
hela gaturum omdanats från fasad till fasad. Detta har genomförts för att på bästa sätt integrera de
nya spårvägsspåren. I Bordeaux omges spåren av varierande typ av material beroende på var i staden de
är belägna. Inom de historiska kvarteren och parkerna används grus, på gator där också annan trafik förekommer används gatsten av granit för att särskilja spårområdet från den intilliggande körbanan. På
gågator används granitsten med ljusdioder som visar
var spåren ligger.
I Oslo har man använt gräs, där spåren går intill
slottet, för att visuellt förknippa spårvägen med den
intilliggande parken.
I Strasbourg används också gräs för att integrera
spårvägen med den omgivande parken vid La République i universitetskvarteren.
Att introducera ett nytt kollektivtransportsystem ger
ett utmärkt tillfälle att också rensa i mängden av gatuskräp som tillkommit under många årtionden och
som tar uppmärksamheten från den historiska miljön.
I Bordeaux togs samtliga belysningsstolpar bort i stadens historiska centrum och i stället monterades gatubelysningen på husfasaderna.

TVR-banan för spårstyrda trådbussar i Caen har väl utrustade hållplatser, väl integrerade i stadsmiljön, med exempelvis en stor katedral till höger
utanför bild.

Gummihjulsspårvägen i Clermont-Ferrand har också väl utrustade hållplatser. Omfattande upprustning av gaturummet, från fasad till fasad, har
genomförts, så som är brukligt vid nya spårvägar i Frankrike.
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Kontaktledningsstolpar i historiska miljöer bör
utformas särskilt
omsorgsfullt. Ett
gott exempel finns
i Oslo, där stolparna
för kontaktledningen på Aker Brygge
är utformade som
skeppsmaster som
för tankarna till
den intilliggande
hamnen.

I Bad Wildbad har de särskilda gatubelysningsstolparna tagits bort och ersatts med belysningsarmatur
som monterats i kontaktledningens upphängningslinor.
I exempelvis Nottingham har stolpar för fler användningsområden introducerats, med syfte att minska det visuella och fysiska virrvarr som lätt kan uppstå om helhetsgrepp om gatumiljön saknas.
I historiska miljöer kräver spårvagnars och trådbussars strömförsörjning särskilt noggranna överväganden för att minska negativ påverkan på stadsbilden.
Att inte utnyttja kontaktledning i den historiska
stadskärnan i Bordeaux gör att stolpar där är överflödiga. När strömtillförsel via kontaktledning används
bör denna monteras i gatans byggnader. Detta eliminerar en stor del av behovet av kontaktledningsstolpar.
Tillstånd fordras av berörda fastighetsägare, men
normalt är detta inte något problem då de flesta inser fördelen. Då stolpar är nödvändiga därför att inga
lämpliga byggnader finns i närheten rekommenderas
att sanera stolpskogen och samutnyttja stolpar för flera ändamål.
Kontaktledningsstolpar i historiska miljöer bör utformas särskilt omsorgsfullt. Ett gott exempel finns
i Oslo, där stolparna för kontaktledningen på Aker
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Brygge är utformade som skeppsmaster som för tankarna till den intilliggande hamnen. De är avsmalnande med belysning nedtill. I toppen av stolpen är små
korsblommeformade utsmyckningar anbringade som
ger hela kompositionen ett mycket elegant uttryck.
Trafikhinder används i Bordeaux och Montpellier
för att reglera trafik med vägfordon i vissa områden.
Den avhållande utformningen av hindren fyller avsedd funktion utan att i övrigt störa gatornas historiska karaktär.
Pollare används flitigt i Bordeaux för att markera
var fotgängare och bilister ska vara åtskilda. Det visuella inflytandet av dessa mildras av att de är smala och
gråmålade och inte stör sikten längs gatan. I Montpellier används pollare av olika utförande beroende av
var i staden de är placerade.
Bussbanelösningar i form av O-Bahn, som exempelvis i Leeds och Bradford, är hänvisade till områden
utanför själva city. Trafiksystemets utrymmesbehov
ger såväl fysiskt som visuellt intrång i gaturummet
och gör det inte lämpligt som transportsystem där historiska hänsyn måste tas.
Följande bör övervägas då kollektivtransportens infrastruktur ska samexistera med historiskt värdefulla miljöer:
• det historiska området och dess byggnader och
övriga platser av betydelse
• områdets nuvarande och i framtiden möjliga
betydelse
• lämpligt beläggningsmaterial och lämpliga detaljer
• betydelsen av ursprunglig gatusträckning
• borttagande eller bibehållande av trottoarkanter
• borttagande av gatuskräp
• belysningslösningar
• utformning av kontaktledning och 			
upphängningsanordningar
• behov av trafikhinder
• utformning av fotgängarskydd
• spårområdets dimensionering.

Spåranläggning i övriga stadsmiljöer

HiTrans fallstudier visar många olika lösningar, bättre och sämre, på hur spår och banor har anpassats till
den omgivande miljön.
De spårstyrda bussarna i Leeds och Bradford (OBahn) framförs på banor som utgör reservat i mitten av städernas respektive förorter. Utformning som
upprättstående staketomgärdade betongkanter indikerar inte något som helst försök att integrera dem i
omgivningarna.
Tillgänglighet till kollektivtransportsystemet och
möjlighet att lätt kunna röra sig över spårområden
försvåras om inte spåranläggningen är väl integrerad
i gatumiljön.
Förekomsten av spår ska positivt bidra till intrycket av en väl fungerande stadsmiljö och inte verka avskräckande. Ändå finns av säkerhetsskäl en del att
tänka på när man planerar en spårsträckning.
Att minimera effekterna av spåranläggningens intrång i stadsmiljö måste balanseras mot fördelarna av
att den förstärker betydelsen och därmed förståelsen
för vissa centrala platser.

Modern låggolvsspårvagn i Linz, Österrike, passerar genom den äldre stadskärnan.

Nya spårvägen i Marseille nyttjar gatuutrymme som tidigare dominerades av bilar, men nu av spårvagnar, fotgängare och cyklister.
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Paradgatan La Canebière i Marseille
med ny spårväg
i sidoläge. Två
körfält återstår för
biltrafiken. Notera
markeringar i vägbanan vilka anger
yttre begränsning
för passerande
spårvagn.

Materialval

Europeiska spårvägsstäder visar en stor variation vad
gäller typ av beläggning kring spårvägsspår.
I Nottingham och Manchester finns grov asfaltbeläggning (tarmacadam), i Mulhouse och Lyon omväxlande sten, grus och gräs och i Bordeaux hela fem olika material beroende på var i staden spåren finns.
I Nottingham avgjordes materialvalet av praktiska
skäl; spåren lades i befintlig gatusträckning och asfaltbeläggning användes för körfälten för vägfordonen.
Trottoarerna belades med sten från York. Avsikten
var att förnya beläggningen över hela gatans bredd
för att understryka den nya spårvägen som en del av
förnyelsen av den allmänna sfären.
I Manchester bortvaldes denna möjlighet till förnyelse i samband med att spåren anlades. Gatuombyggnaden omfattande endast själva spårområdet och inte
körfälten för bilar och bussar, eller trottoarerna.
I Bordeaux var materialvalet ett sätt att profilera
olika delar av staden. Den allmänna sfären omkring
spårområdet har fullständigt förnyats. Detta har gjort
det möjligt att omdefiniera utbredningen av den allmänna sfären vilket gjort det lättare för invånarna att
förstå dess olika innebörder. I de historiska stadsdelarna dominerar granit på alla fotgängarstråk. På gator
där enkelriktad trafik förekommer används upphöjd
grå granit för att markera spårvägens område. Grus
används på de historiska torgen och i parker medan
gräs har valts för att markera spårområde i stadens
nya boulevarder. Den logiska grunden för dessa ma-
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terialval är uppenbara för en betraktare. God anpassning till miljöerna reducerar spåranläggningens visuella och fysiska intrång till ett minimum.
I Oslo har materialvalet på Rådhuspladsen medverkat till att spåranläggningen har integrerats väl. Granitplattor har placerats diagonalt i förhållande till
spåren. Utanför spårområdet visar gatsten av granit
var spårområdet börjar respektive slutar.
I Paris har den nya linje T3 inneburit spårvagnens
återkomst till Les boulevards des maréchaux. Här
har tidigare en av stadens hårdast belastade busslinjer
länge kämpat en ojämn kamp mot bilar.
Den nya spårvägen har enligt moderna planeringsprinciper tilldelats rikligt med utrymme i mitten av
gatan. För att visuellt understryka spårvägens reservat har en stor del av sträckan försetts med gräs. På
vissa avsnitt används gräsbevuxen hålsten. Detta möjliggör för utryckningsfordon att vid behov använda
spårområdet, medan den höga kanstenen avskräcker
privatbilister från att försöka.

Inhägnader och planteringar

Hinder för fotgängare i samband med spårtrafik varierar fysiskt och visuellt från stad till stad.
I Heilbronn och Saarbrücken löper långa obrutna
räcken längs spårsträckorna i innerstaden för att styra
gångtrafikens flöden. I Montpellier och Strasbourg inhägnar grova kedjor, kompletterade med planteringar, spårvägen i förorterna. I Sheffield används räcken
i innerstaden.

Planterade växter används antingen i stället för eller
i kombination med staket. I Bordeaux och Montpellier utgör de en struktur i staden, i vilket spårvägen
är integrerad. På detta sätt smälter spåranläggningen
väl in i stadsmiljön. Sällan upplevs spårvägen som ett
främmande element. Planteringarna förstärker betydelsen av en plats eller betonar identiteten för en gata eller ett torg.
Följande är av betydelse för spårvägsetablering i
stadsmiljöer:
• definiera karaktärsområden i stadsmiljön
• förbättra deras kvalitativa uttryck och 		
tillgänglighet
• underlätta rörligheten
• behov av anpassningsbara områden och ytor
• behov av gatuspårsträckor
• behov av sträckor i fotgängarområden
• spårlokalisering/spårtyper/spårdetaljer
• materialval inom ramen för en övergripande plan
• behov och utbredning av nya beläggningsytor i
gaturummet
• omsorg om detaljer
• bedömning av nivåskillnader och behov av 		
förändringar
• behov av inhägnader och skyddsstaket
• planteringsmöjligheter.

Kontaktledningar och stadsmiljö

I spårvägarnas barndom dög det gott med en enkel,
ganska tunn körtråd upphängd i tvärgående bärtrå-

dar som fästes i husväggar eller i snirkliga stolpar. Dåtidens spårvagnar krävde inte så mycket elkraft och
gick inte så snabbt, som mest 20–25 km/h.
Med tiden utvecklades tyngre och snabbare spårvagnar och kraven på säker elkraftöverföring ökade.
Viktigt att undvika vid högre hastigheter var de hårda
punkter i kontaktledningen som utgjordes av infästningen i bärlina eller utliggare. Risken för att strömavatagaren skulle studsa på ledningen och skapa ljusbågar ökade med högre hastigheter. Olika typer av
elastiska upphängningar utvecklades.
Runt 1930 hade spårvagnarnas strömförbrukning
och hastighet ökat så pass mycket att det blev allt
vanligare att utnyttja modifierad kontaktledningsteknik från de stora järnvägarna, nämligen sådan med
körtråd med ovanliggande bärlina och däremellan på
regelbundna avstånd vertikala bärtrådar.
Därmed skapades ett driftsäkert kontaktledningssystem, som kunde överföra stora strömstyrkor, vilket kunde vara nödvändigt eftersom kontaktledningsspänningen i regel var låg, i regel i mellan 600 V och
900 V likspänning.
Dessutom kunde denna typ av kontaktledning lätt
utföras viktsupphängd, vilket gav en kontrollerad
konstant dragspänning i trådar och linor, oavsett
utomhustemperatur. Fast monterad ledningsanläggning riskerar annars att hänga ned sommartid eller ge
otillåtna dragspänningar vintertid, om inte särskilda
säsongsjusteringar på strategiska platser utförs.
Också moderna spårvagnar har höga krav på säker

Grässpår vid den
nya linje T3 i Paris.
Kontaktledningen är
utförd med dubbla
körtrådar.
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Moderna spårvägar byggs med
gracil kontaktledning för att inte
störa stadsmiljön.
Här i Strasbourg
används enkel
körtråd upphängd i
trådspann som fästs
i husvägg. Stolpen
är formgiven för
att passa form- och
färgspråk hos den
nya spårvägen och
används även för
gatubelysningen.

kraftöverföring. Därför är det vanligt att denna järnvägsliknande kontaktledningsmodell används, särskilt på sträckor med egen banvall där högre hastigheter tillåts.
En stor nackdel med denna tekniskt fulländade kontaktledningskonstruktion av grov järnvägstyp är naturligtvis dess estetiska påverkan på stadsmiljöer.
Dessvärre förekommer den inte så sällan just där.
Särskilt i Tyskland är denna typ av spårvägskontaktledning vanlig; den förknippas gärna med begreppet
Stadtbahn. Syftet med att använda den är i första hand
att säkerställa överföring av erforderliga mängder elkraft; man använder således bärlinan som en längsgående förstärkningsledning (feeder), vilket medför att
vid matarpunkter måste också denna anslutas med
grova matarkablar, inte enbart körtråden.
Konstruktioner vid spårkorsningar, växlar och matarpunkter blir mycket komplicerade, och etableras i
flera plan.
Tyvärr har också Tvärbanan i Stockholm byggts
med denna typ av kontaktledning i passagen genom
stadsdelen Gröndal, medan däremot avsnittet i Hammarby sjöstad, som byggdes något senare, har en mer
konventionell kontaktledningsanläggning.
Man bör notera att i Frankrike, som våren 2008 räknar 19 spårvägssystem, av vilka 17 öppnats helt nya
sedan 1985, varav tre är så kallade gummihjulsspår-
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vägar eller spårstyrda trådbussystem, har stor vikt
lagts vid att konstruera estetiskt tilltalande kontaktledningssystem. Principiellt används alltid enkel, men
relativt grov körtråd (oftast 150 mm2), upphängd i en
triangelformad trådkonstruktion som i sin tur löper i
en liten rulle som är fäst i bärlina som i sin tur är fäst
i husväggar, eller, där det inte är möjligt, i stolpar som
är särskilt formgivna för att passa den nya spårvägens
övriga form- och färgspråk.
Kontaktledningsystemen är här oftast viktsupphängda, med vikterna prydligt upphänga inne i stolparna.
Avspänningstråden försvinner omärkligt in genom ett
hål i stolpen, någon teknik stör inte gatubilden.
För att klara de relativt höga kraven på elkraftöverföring finns flera goda lösningar.
En vanlig metod är att anlägga en medlöpande matarledning, antingen i marken intill spårvägen, eller
upphängd i kontaktledningen. Från denna matarledning sker överföring till körtrådarna på regelbundna
avstånd. Den markförlagda matarledningen är naturligtvis oantastlig från estetisk synpunkt, men även den
luftburna ledningen ger väsentligt mindre störning för
ögat än alternativet järnvägsmässig kontaktledningsanläggning.
I Göteborg används i Chalmerstunneln markförlagd
matarledning och tät inmatning, här dock med motivet att undvika störande magnetfält runt kontaktled-

ningen, vilka skulle kunna påverka känslig utrustning
i fastigheter ovanför tunneln (Carlanderska sjukhemmet och Chalmers).
På Paris nya innerstadsspårvägslinje T3 används
dubbel körtråd för att skapa tillräcklig area. Den får
dock betraktas som estetiskt mindre lyckad, eftersom
betraktaren snabbt drabbas av oro för dubbelseende.
I Schweiz används inte den järnvägsmässiga kontaktledningen, utan istället ofta så kallad pendelupphängning och medlöpande matarledning, hittills
oftast luftburen, men på den nya banan i Glattal i Zürich markförlagd. Pendelupphängning är oftast inte
viktsupphängd eftersom den till stor är självkompenserande vid temperaturvariationer.
De båda kontaktledningskonstruktionerna som används bland annat i Frankrike och Schweiz ger ett avstånd mellan upphängningpunkter på ca 30 m, vilket oftast är idealet också för gatubelysning. Då kan
eventuella stolpar samutnyttjas, så att särskilda stolpar för belysningen inte behöver användas.
Det finns också moderna spårvägsystem helt utan
kontaktledning. Det mest omtalade finns i Bordeaux
och utnyttjar en tredje skena som på ett komplicerat
sätt spänningssätts under spårvagnarna vartefter de
färdas utmed banan.
Systemet kallas APS, Alimentation par le sol. APSutrustning kostar ungefär fyra gånger mer än en kon-

ventionell kontaktledningsanläggning. Efter stora inkörningsproblem den första tiden är systemet nu
tillförlitligt och kommer att installeras också på vissa
delsträckor på de kommande spårvägsanläggningarna i Reims och Angers, samt delvis på den kommande
andra linjen i Orléans.
I Nice finns två sträckor på vardera ca 400 m som
passeras i batteridrift, utan kontaktledning.
Det finns vad gäller kontaktledning för spårvägar
tillgänglig teknik som både uppfyller kraven på säker
strömförsörjning till långa, tunga och snabba spårvägståg, och kraven på god estetik i stadsmiljö. Att
tillgripa tung järnvägsteknik är inte best practice.
För trådbussanläggningar är bilden mer komplicerad. Här krävs alltid två parallella trådar på ett inbördes avstånd om ca 70 cm.
Eftersom trådbussledningar i kurvor inte kan ha
alltför skarpa vinkelavvikelser krävs generellt fler så
kallade kurvutdrag än vid spårvägar.
Särskilt komplicerad blir bilden vid växlar och korsningar. Det finns också här olika konstruktionslösningar, men sammanfattningsvis är det svårt att undgå att det blir många komponenter i luftrummet
ovanför gatan. På rakspår kan dock en kontaktledning för trådbuss oftast byggas tämligen diskret. Också här gäller att i görligaste mån använda bärlinor och
att fästa dem i hus utmed körvägen.

I Tyskland är det
vanligt att använda
grov kontaktledningsanläggning
av järnvägsmodell,
med bärlina, också
i stadsmiljö, som
här i Saarbücken.
Observera den
kraftiga stolpen i
bakgrunden samt
betongkulorna som
tydligt avskiljer
spårområdet.

Persontransporter i långa banor 109

Paris innerstadsspårvägslinje T3 har elegant formgivna stolpar och utliggare för kontaktledningen. Att använda dubbla körtrådar kan dock ge ett
oroligt intryck.

Knappast märkbar är den enkla kontaktledningen över paradtorget Place de la Comédie i Montpellier, med uteserveringar på båda sidor om spårvägen.
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Om det är ett absolut krav på frånvaro av kontaktledningar kan APS, Alimentation par le sol, således strömmatning via tredje skena, som här i Bordeaux, vara ett alternativ. Den historiska bebyggelsen i Bordeaux tillhör världskulturarvet på Unescos lista…

… liksom den gamla staden i Bern, där kontaktledningar dock inte anses störande. Både spårväg och trådbuss passerar här på huvudgata i Berns gamla
stadskärna; de trafikerar till och med den gamla stadsporten. Kontaktledningen är pendelupphängd.

Den nya spårvägslinjen till Glattal i Zürich har en synnerligen enkel
kontaktledning med triangelformad upphängning av körtråden i
stolparnas utliggare. Strömmatningen förstärks med en markförlagd medlöpande matarkabel (Feeder).
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Tvärbanesträckan genom stadsdelen Gröndal i Stockholm har en kraftigt utformad kontaktledning av järnvägsmodell, med stolpar placerade mitt i
gatan. Anläggningen är inte utformad med den finess och estetiska omsorg som brukar prägla nyanlagda spårvägar i stadsmiljö.

När spårvägen återkom till Heilbronn
2002 monterades kontaktledningen över
gågatan i centrum i väggfästen, utförda i
ålderdomlig stil.

Tvärbansträckan genom Hammarby sjöstad i Stockholm fick en betydligt smäckrare och mer traditionellt utformad kontaktledningsanläggning.
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Om stolpar nödvändigtvis måste användas bör dessa urformas med hänsyn till estetiska krav, gärna så att spårvägens övriga färg- och formspråk
understryks. Exempel från Orléans i Frankrike.

Stolptoppar och -fundament kan, och bör, ägnas omsorg vid
utformningen. Exempel från Lyon (till vänster) och Hammarby
sjöstad.
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De specialdesignade
belysningsstolparna
på Place de la Comédie i Montpellier
används också för
kontaktledningens
bärtrådar.

Nya kontaktledningsanläggningar i Frankrike måste enligt bestämmelserna monteras på minst sex meters höjd ovanför gatunivån. Detta är högre än vid
svenska spårvägar där höjden i regel varierar mellan
5,2 och 5,6 m. Estetiskt är det till fördel att montera kontaktledningen högt, både för spårväg och trådbuss; den dominerar då inte synfältet på samma sätt
som vid lägre nivåer. Risken för att en kontaktledning
ska skadas av fordon med för hög last minskar också om ledningen monteras högt. Ett annat tilltalande
sätt att dölja en komplicerad kontaktledningsanläggning är att utnyttja alléträd.

Strömförsörjningsbyggnader

Utöver kontaktledning och upphängningsanordningar behövs byggnader för att hysa anläggningar för
strömförsörjning (likriktarstationer). Storleken på
dessa varierar beroende av hur starkt nätet ska trafikeras.
I Nottingham placerades dessa byggnader en bit
bort från spårområdet, dels för att minska deras visuella intrång i gaturummet, dels för att inte hindra fotgängares rörlighet omkring hållplatserna. I innerstaden har byggnaderna målats grå i en anti-graffitifärg,
i utkanterna har de målats gröna i motsvarande färg.
I Stockholm har en ny byggnad för Djurgårdslinjens likriktarstation uppförts längs Strandvägen. Ut-
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förandet är samordnat med det som gäller för de små
kiosker och serveringsställen som uppförts längs den
renoverade Strandvägskajen. Byggnaderna är plåtbeklädda och har försetts med ett gallerverk av trä som
försvårar klotter. Lösningen är elegant och förtjänar
beröm.
I Oslo försörjs spårvägen i de centrala delarna av
staden från en underjordisk likriktarstation som även
försörjer T-banan.
För den förlängda Djurgårdslinjen övervägs att placera en ny likriktarstation under markytan vid Kungsträdgården.
En möjlighet är att kombinera byggnaden för strömförsörjning med andra funktioner som exempelvis cykelplatser eller väderskydd. De skulle också kunna
vara bakgrund för planteringar, muralmålningar eller affischer.
Det är viktigt att ägna omsorg åt strömförsörjningsbyggnader så att de inordnas i det offentliga rummet
och inte framstår som främmande element. Följande
bör övervägas:
• möjligheten att använda underjordisk 		
strömförsörjning
• möjligheten att fästa kontaktledningen i byggnader
utmed banan
• befintliga möjligheter i gaturummet
• påverkan på allmänna platser

Exempel på byggnader för likriktarstation utmed Tvärbanan i Stockholm:
Liljeholmen (överst)
respektive Mårtensdal, till vänster.

Likriktarstation
Fatburen för T-bana 2 i
Stockholm är placerad
under Södra latins
skolgård.

• möjligheten att samordna utformning av nytt
gatumöblemang
• placering, utformning och färgsättning av stolpar
• möjligheten att samutnyttja stolpar för fler 		
ändamål
• storlek och antal av strömförsörjningsbyggnader
• placering och utformning av dessa byggnader

• kompletterande användning av dessa byggnaders
fasader.

Hur gaturummet kan optimeras

För att ge ett nytt spårvägssystem bästa möjliga framkomlighet fordras analys av stadens form och uppbyggnad samt en analys av de befintliga rumsliga kva-
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Ändhållplats Rijkerswoerd i Arnhem, Holland, har en medvetet överdriven vändslingekonstruktionen för trådbusslinjens kontaktledning. Konstruktionen kan ses som en märkligt konstinstallation.

Trådbuss på allégata i Lyon. Observera hur kontaktledningarna maskeras av träden; endast reflexer undertill avslöjar trådarnas existens.
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liteterna för den allmänna sfären som systemet berör
eller berörs av. Med detta som grund kan förslag till
linjesträckningar utformas, vilka rymmer såväl spårväg som övrig fordonstrafik.
Vid konflikt beträffande framkomlighet måste spårvägen prioriteras enligt den enkla principen störst går
först. I kampen om gatan måste det trafikslag tilldömas segern som producerar största möjliga nytta vid
minsta möjliga ytbehov.

I gaturummet

I tyska fallstudier redovisas att spårvagnar i ena riktningen framförs på en gata, medan trafiken i den motsatta riktningen går på en angränsande gata. Båda är
vanligen enkelriktade. En lösning som ytterligare förbättrar framkomligheten är att anlägga motriktade
kollektivkörfält. Det finns ingen bilist som slinker in i
ett kollektivkörfält om risk finns att möta en spårvagn
eller buss i motsatt färdriktning!
Även i Nottingham och Croydon har en del av spårvägen i de centrala delarna delats upp i enkelspårstrafik på olika gator där det saknas utrymme för dubbelspårstrafik i en gata. Problemet med sådana lösningar
kan vara att hålla samman hållplatserna på lämpliga
avstånd från varandra.
I många städer, som Nottingham, Sheffield, Oslo och
Göteborg, delar spårvägen delvis gaturummet med
andra fordon. Denna blandtrafik är ibland till nackdel för spårvägen, särskilt i Sheffield, där köer och
allmän trängsel försenar spårvagnarna. För att minimera denna konflikt kan spårvägens utrymme i kri-

tiska avsnitt reserveras för enbart kollektivtrafik, således vara tillgängligt endast för bussar. I Stockholm
praktiseras denna lösning för Djurgårdslinjen på nästan hela sträckan från Nybroplan till Skansen.
Det är en god idé att låta fotgängare och spårvagnar samsas om utrymmet där det är som mest begränsat och som mest attraktivt. Spårvagnar är det enda
kollektivtrafikfordon som i många städer tillåts på
citys attraktiva gågator. Norrköping tillhör sådana
fotgängarvänliga städer liksom Bordeaux, Freiburg,
Karlsruhe och Montpellier.
En av de bärande idéerna för trafikplaneringen i
Montpellier och Strasbourg har varit att minska biltrafiken på centrala gator och att förbättra användningsförutsättningarna för den allmänna sfären. Den
övergripande trafiksaneringsplanen för respektive
stad baseras på att spårvagnar i största möjliga utsträckning framförs i reserverade körfält eller gator.
I Bordeaux har spårvägens normalt dubbelriktade
trafik kombinerats med enkelriktad på vissa gator,
där biltrafik och parkeringsplatser delar på kvarvarande utrymme. På motsvarande sätt har man gjort i
Saarbrücken på några infartsgator, där utrymmet är
begränsat efter att spårvägen har givits den plats som
krävs.
Där vägbredden medger kan kollektivkörfält placeras i mitten. Den lösningen har tillämpats exempelvis
för bussbanor i Bradford och Leeds, dock utan några
restriktioner mot biltrafiken.
I Sheffield togs gräsområden bort för att ge plats åt
spårvägen utanför de centrala stadsdelarna, utan nå-

Optimerat gaturum
i Mulhouse: en
tidgare fyrfältig
huvudled har delvis
tagits i anspråk för
att ge den nya spårvägen separerad
färdväg, i grässpår.
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Grässpår i mitten av
en större gata nära
järnvägsstationen i
Orléans.

gon inskränkning för biltrafiken. I Saarbrücken medgav de breda infartsgatorna att dubbelt körfält för
spårvägen kunde få plats.
I Bordeaux har nya boulevarder skapats i mitten av
några huvudgator för att rymma spårvägen. Det kvarvarande utrymmet anses räcka för vägfordonstrafiken
enligt den plan som anger att trafiken ska minska i de
centrala stadsdelarna.
Andra sätt att prioritera kollektivtrafik och öka
framkomlighet i gaturummet är att dra spårväg rakt
genom rondeller. I Montpellier har man därmed kunnat undvika installation av hindrande trafikljus.
I Bordeaux och Montpellier har vissa delar av det
allmänna utrymmet optimerats genom att nivåskillnader mellan trottoar och gata tagits bort. Därigenom
kan spårvagnar trafikera trånga passager, vilket annars inte hade varit möjligt. Utrymme för spårvagnar
och gående är markerade i form av stensättningar i
skilda utföranden. Vissa tider på dygnet får distributionsfordon köra i området.

I befintliga grönytor

Ett alternativ att anlägga spårvägar utanför de centrala områdena är att göra detta intill huvudvägarnas vägrenar, som exempelvis i Saarbrücken och Sheffield.
I Sheffield har detta gjorts, dels eftersom det inte
fanns någon plats i vägområdet, dels ställde det ku-

118 Persontransporter i långa banor

perade landskapet runt staden krav på vissa genvägar.
Att utnyttja kanten av parker kan också vara ett alternativ, spårvägen kan tillföra god tillgänglighet till
stadens gröna lunga utan att belasta den med skadliga emissioner.
När gaturummet ska optimeras i samband med spårvägsetablering bör följande faktorer beaktas:
• den urbana morfologin och kvaliteten på tillgängliga utrymmen
• idéer om hur kollektivtransportsystem och övrig
trafik skall förhålla sig till varandra
• kollektivtransportsystemets utrymmesbehov
• borttagning av trottoarkanter för att medge 		
passage i trånga utrymmen
• risk- och nyttoanalys av kollektivtransportsystmet
• körning i gata respektive på egen banvall
• delat utrymme med andra trafikanter
• delat utrymme med bussar
• dubbelriktad körning
• enkelriktad körning
• kombination av dessa
• tidsbegränsad tillgänglighet för andra fordon
• tunnlar
• centrala reserverade körfält
• utnyttja gågator
• utnyttja vägrenar
• utnyttja parker och torg.

Att komplettera den allmänna sfären

Frågan är om trådbussar tillför något mervärde för
stadsmiljön. Trådbussar framförs vanligen på samma villkor som förbränningsmotordrivna bussar och
åtnjuter därmed inte samma auktoritet i trafikmiljön
som spårburna fordon.
Att spårtaxi på högbanor har strukturerande egenskaper är lätt att konstatera, men vad tillför sådana

system stadmiljön? Å ena sidan frigörs attraktiva ytor
i stadsrummet från transporter genom att dessa går
ett par meter ovanför markplanet, å andra sidan skapas nya konstbyggnadselement, vars konstruktion
och formgivning kan vara svår att anpassa till vissa av
de miljöer som systemet ska betjäna. För en stad med
futuristiska ambitioner kan ett spårtaxisystem dock
bidra till att upprätthålla en modern image.

Blå koner avhåller
bilister i Paris från
att köra i spårvägsspåren.

Nya franska spårvägar 1985–2011
Stad

Invigningsår

Nantes

1985

Grenoble

1987

Paris T1

1992

Rouen, Strasbourg

1994

Paris T2

1998

Lyon, Montpellier, Orléans, Nancy (TVR)

2000

Caen (TVR)

2002

Bordeaux

2003

Mulhouse, Valenciennes, Paris T3, Clermont-Ferrand (Translohr)

2006

Nice, Marseille, Le Mans

2007

Angers, Toulouse

2010

Reims

2011

Under åren 1985–2008 har 17 nya spårvägssystem öppnats i Frankrike. Ytterligare tre system tillkommer fram till 2011 och
många utbyggnader planeras i befintliga system. Spårvägsprojekten kombinerar stadsförnyelse med miljöfrågor vilket
innebär minskad biltrafik och ökad användning av kollektivtrafik. Ökad gång- och cykeltrafik eftersträvas också. Omvandling av cityområden är en viktig fråga i samband med spårvägsetablering.
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I samband med att tunnelbanan byggdes i Lyon etablerades 1978 en gågata med trådbusstrafik i centrum. Trådbussarna framfördes med tänt (gult)
halvljus och med inkopplade varningsblinkers. Detta är ett tidigt exempel på att fotgängare och kollektivtrafik kan samsas i samma stråk. Trådbussarna utrustades även med en ringklocka av spårvagnsmodell för att diskret kunna påkalla uppmärksamhet hos fotgängare som förirrat sig in på
bussarnas område. Många år senare återfinns samma klocksignal hos trådbussarna i Landskrona!

När kombispårvagnstrafiken förlängdes från Bretten till Heilbronn 2001 förlades sträckan genom centrala Heilbronn på gågata, där också cyklar och
bussar i linjetrafik får framföras.
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Kombinspårvagnarnas hållplats framför centralstationen i Heilbronn är rätt spektakulär med ett väl tilltaget tak. På denna plats och ytterligare ca
200 m åt vänster utanför bild matas kontaktledningen med järnvägens 15 kV växelspänning. Systemväxel till spårvägsmatning sker därefter vid
fortsatt färd i riktning mot centrum.

I jämförelse med bilden överst på denna sida är hållplatsen City Hall i Sheffield relativt anspråkslöst utformad. Foto: Patrick Laval
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Diskret utformad hållplats med plattformar i ca 30 cm höjd i Mulhouse som återfick spårvägstrafik 2006.

Inför världsutställning i Hannover 2000 kompletterades ett större antal spårvägs- och busshållplatser i staden med uppseendeväckande konstinstallationer, som denna vid Steintor i centrum.
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Hållplats Harmonie i Heilbronn. Plattformarna är uppbyggda till 55 cm höjd för att ge plant insteg i kombispårvagnarna som har medelhöga golv.

Ändhållplats Hessisch
Lichtenau utanför
Kassel har låsbara
burar för cyklar. Systemet marknadsförs
som Bike + Ride, B + R.

Som i många andra städer gäller
i Strasbourg parkeringsavgift
också för färd med kollektivtrafik.
Bilden visar entrén till den stora
infartsparkeringen vid knutpunkten Rotonde.

Spårvägshållplats i Birmingham
anpassad för trafik med låggolvsspårvagnar. Foto: Patrick Laval.
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Systemens kapacitet
När tidtabellen för
busstrafik ser ut på
detta sätt är det
dags att fundera på
ett mer kapacitetsstarkt transportmedel. Berns båda
trådbusslinjer 13 och
14 omvandlas till
spårvägslinjer, Tram
Bern West.

M

ed kapacitet avses hur många passagerare
som kan transporteras per fordon, vagn eller tågsätt. Vanligare är att ange kapacitet
per timme och riktning.
Kapaciteten är starkt beroende av fordonslängd, turtäthet och hur många stående passagerare som beräknas per tillgänglig kvadratmeter golvyta. I västvärlden
är det inte realistiskt att räkna med fler än fyra stående per kvadratmeter, även om uppgifter om högre
värden gärna anges.
Hur tätt efter varandra fordon kan köras problemfritt avgörs bland annat av i hur stor omfattning färdvägen är separerad från annan, potentiellt störande
trafik. Det är också viktigt att noggrant analysera om
angivna värden är teoretiska maximala kapaciteter eller kapaciteter som uppmätts i daglig, tillförlitlig trafik.
För att bättre förstå relationerna återges här även
uppgifter beträffande regionaltåg, pendeltåg och lokaltåg, trots att dessa enligt inledande definitioner är
tunga trafiksystem.
Regionaltåg och pendeltåg/lokaltåg
Regionaltåg byggs idag oftast som motorvagnståg.
Det är inte realistiskt att räkna med ståplatspassage-
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rare om man strävar efter attraktiv kollektivtrafik. En
del regionaltågsmodeller har kompletterande fällsäten med lägre komfort. Kapaciteter per fordonsenhet
varierar starkt beroende på antal vagnar som ingår i
tågsättet, oftast mellan ca 150 och 340.
Kapacitet per timme och riktning är helt beroende
av hur tät trafik som kan erbjudas. I pendeltågstrafik
är det mer accepterat med stående passagerare eftersom restiderna oftast är kortare än i regionaltrafiken.
Med exempelvis två multipelkopplade pendeltåg
litt X60 (ca 925 passagerare per enhet) varannan minut uppnås en kapacitet på drygt 55 000 passagerare
per timme och riktning. I den tillgängliga litteraturen
anges det vanliga spannet för denna typ av tågtrafik
(S-Bahn, RER m m) till 7 000–70 000 passagerare per
timme och riktning.
Kombispårvagn
Vanligen är en duospårvagn 37 m lång med passagerarkapacitet på maximalt 200 passagerare. Upp till
fyra vagnsenheter kan kopplas samman till tåg. Eftersom trafiken kan vara också av regional karaktär bör
man ifrågasätta lämpligheten med alltför många ståplatspassagerare. Kapaciteten per timme och riktning
är helt beroende av turtätheten.

Tillhör trafikhistorien: Trådbusslinjerna 13 och 14 i Bern blir spårvägslinjer runt 2010.
Nedan: Med reserverade körfält kan kapaciteten hos bussbaserade trafiksystem ökas. Bild från Arnhem med cykelbanor, bussbanor och, längst till
vänster, ett körfält för biltrafik i vardera riktningen på bro över Rhen.
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De flesta moderna
spårvagnar byggs
som ledvagnar i
längder kring 30
meter. Vid ökat kapacitetsbehov finns
möjligheten att
infoga fler vagnssektioner. Bilden
visar en förlängd
spårvagn i Genève,
den allra första
spårvagnsmodellen
i modern tid med
lågt golv, ursprungligen presenterad
1984.

Spårvagn
Åtskilliga nya spårvägssystem utnyttjar tvåriktnings
låggolvsledvagnar i längden 30–32 meter. Vanlig kapacitet är ca 180 passagerare per vagn. Tätare trafik
än treminutersintervall ställer stora krav på god framkomlighet och är därför sällsynt, men förekommer.
Vid 60-sekundersintervall uppnås kapaciteten
10 500 passagerare/h/riktning. Ökas fordonslängden
till ca 40 meter blir kapaciteten per vagn ca 220 passagerare motsvarande 13 200 passagerare/h/riktning.
I litteraturen anges vanligen kapacitet för konventionell spårväg till 2 500–6 000 passagerare/h/riktning.
Systemstyrd buss (bussbana)
Oftast används ledbussar med plats för upp till 120
passagerare, ibland dubbelledbussar med kapacitet för ca 160 passagerare. För dessa trafikslag varierar kapaciteten per timme och riktning starkt. Vid
mycket tät trafik (60-sekundersintervall) uppnås en
teoretisk maximal kapacitet på 9 600 passagerare/h/
riktning. Vid mer normal 3,5-minuterstrafik noteras
2 100 respektive 2 700 passagerare/h/riktning.
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Konventionell buss
Ledbuss för maximalt 120 passagerare ger vid mycket tät trafik 7 500 passagerare/h/riktning. Kapaciteten
är helt beroende av turtäthet och framkomlighet i gaturummet. Vanligen anges 100–1 200 passagerare/h/
riktning.
Trådbuss
För trådbuss noteras smärre avvikelser gentemot konventionell buss eller systemstyrd buss. Den elektriska driften kan ge viss kapacitetshöjning som följd av
snabbare acceleration, särskilt i uppförsbackar. Kapaciteter är dock i regel som för de båda tidigare nämnda trafikslagen.
Spårtaxi
Spårtaxi är svår att bedöma på grund av bristen på
system att studera. En uppgift anger intervallet 300–
5 000 passagerare/h/riktning beroende av vilken tidlucka man kan acceptera mellan vagnarna. En av
många frågor är om man kan acceptera fler än en passagerare per vagn. Genomsnittsbeläggning i bil är 1,2
personer.

Ovan: Siemens Combino i minsta utförandet: 19 meter lång i Nordhausen. Combino finns i längder upp till 54 meter, byggd för Budapest. Passagerarkapaciteterna varierar därvid mellan 100 och 250 passagerare, vilket är tillverkaruppgifter och bör tas med försiktighet.
Nedan: Tät trafik och förhållandevis stora fordon ger kollektivtrafiken i Zürich god kapacitet.
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Systemens utrymmesbehov

Mest effektivt
utnyttjas stadens markyta för
transport om resan
sker kollektivt, med
spårvagn som det
mest yteffektiva
transportmedlet.

M

ed specifikt utrymmesbehov avses hur
många passagerare respektive tåg, vagn eller fordon kan transportera på ianspråktaget utrymme, således passagerarkapacitet dividerat
med den externa fordonsytan.
Det finns i litteraturen gott om beräkningar avseende utrymmeshov per transporterad passagerare. Slående är den stora skillnaden mellan kollektiv och individuell transport. Slutsatsen är att när det är ont
om utrymme, som i städer, ska kollektiv resa föredras
framför individuell, och allra helst spårburen resa.
För att bättre förstå relationerna återges här även
uppgifter beträffande regionaltåg, pendeltåg och lokaltåg, trots att dessa enligt inledande definitioner är
tunga trafiksystem. Se också tabell sid 175.
Regionaltåg, pendeltåg och lokaltåg: 1,5–2,87 passagerare/m2 ger ett högt värde, särskilt för pendeltåg.

Kombispårvagn/duo: 2 passagerare/m2 ger ett medelhögt bedömningsvärde.
Spårvagn: 2,5 passagerare/m2 ger ett högt bedömningsvärde.
Systemstyrd buss (bussbana): 2,4 passagerare/m2 ger
ett högt bedömningsvärde.
Trådbuss: 2,4 passagerare/m2 ger ett högt bedömningsvärde.
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Konventionell buss: 2,4 passagerare/m2 ger ett högt
bedömningsvärde.
Spårtaxi: 0,6 passagerare/m2 ger ett lågt bedömningsvärde.
I en något äldre norsk studie beräknas transportkapacitet och areal per passagerare för olika trafikslag enligt tabellen nedan.
Kapacitetsuppgifterna avser antal passagerare per
timme och riktning. Värden för spårvagn avser ledvagn med ca 25 meters längd och högt golv. För buss
gäller uppgifter ledvagn med längd 18 meter och högt
golv. Man ska därvid beakta att bussar och spårvagnar med lågt golv har lägre passagerarkapacitet än
motsvarande med högt golv. Orsaken är att hjul och
drivutrustning mer påtagligt tar passagerarutrymmen
i anspråk. Detta kompenseras inte av att dörrbrunnar inte förekommer och att därigenom utrymmen direkt innanför dörrar kan användas av stående passagerare.

Trafikslag Kapacitet pass/h/riktn Areal (m2)/pass
Personbil
450
22,1
Cykel
1 500
9,7
Buss
4 000
2,1
Spårvagn
8 500
1,2
Fotgängare
8 500
0,8

Högbanor liksom
tunnelbanor tar
inte gatumark i
anspråk, inte heller
Schwebe bahn i
Wuppertal, vars
vagnar färdas
under en robust
metallkonstruktion
över gator och över
floden Wupper.

Reserverat utrymme
i ena färdriktningen för spårväg i
Stuttgart. I motsatt
riktning ligger
spåret i körbanan
och spårvagnarna
framförs där således
i blandtrafik.
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Systemens övriga
miljöegenskaper
Energi, utsläpp, buller och vibrationer
Ny spårväg på
grässpår i Grenoble.
Gräset dämpar
ljudet från spårvagnarna. Buller
och vibrationer kan
vara ett bekymmer i
närliggande hus.

E

tt långsiktigt hållbart kollektivtransportsystem
bör inte utnyttja mer energi än vad som kan
återföras genom naturens kretslopp. Av det följer att elektriskt drivna fordon i system som baseras
på vattenkraftbaserad elproduktion har en stor fördel
jämfört med fordon drivna av fossilbränslen såsom
olja och naturgas.
Spårvagnar är sinnebilden för miljövänlig kollektivtrafik, och motsvarande egenskap tillkommer, åtminstone i denna aspekt, också gummihjulsspårvagnar, trådbussar och eldrivna automatbanefordon.
Det ligger i sakens natur att elektriciteten, som kan
överföras över långa sträckor, ska tillföras fordonet i
den stund som den ska utnyttjas och inte ackumuleras
och medföras i tunga och skrymmande batterier.
Inga försök att eliminera kontaktledning eller strömförsörjningsskena vid eldrift har hittills lyckats i kommersiella och praktiska tillämpningar som avser läng-
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re sträckor. Möjligheten till energiåtermatning vid
bromsning är en tekniskt väl utvecklad funktion för
alla system med yttre energiförsörjning.
Spårvagnar med stålhjul, liksom automatbanevagnar på räls, har fördelar från energisynpunkt tack vare låg rullfriktion. Gummihjulsspårvagnar har potential för låg ljudnivå, men det återstår att visa om de
gynnsamma initiala resultaten består efter några års
drift.
Bullerstörningar till följd av växlar, korsningar eller
snäva kurvor (små kurvradier) bedöms inte vara aktuella för gummihjulsspårvagnar.
Vibrationsstörningar är inte ovanliga i anslutning
till spårvägssystem och flera metoder har utvecklats under senare år för att minska dem. De har alla den effekten att de är starkt kostnadsdrivande för
nya spårvägsprojekt. Lösningar finns inte enbart i nya
konstruktioner för infrastrukturen utan måste även

sökas i nya fordonskonstruktioner. De senaste årens
utveckling mot låggolvsvagnar har försvårat för konstruktörerna att åstadkomma såväl mjuka hjulupphängningskonstruktioner som tillräckligt långa fjädringsvägar.
En annan konsekvens av låggolvstekniken är brister i fordonens bullerdämpningsförmåga interiört; det
finns helt enkelt inte tillräckligt utrymme för bullerdämpande material.
Trådbussar har i förhållande till dieseldrivna bussar en energieffektivitet som är mycket gynnsam och
delvis kompenserar kapitalkostnaderna för strömförsörjningen. Detta har i en första studie kunnat visas i
Landskrona, som är ett litet system på flack mark.
Där noteras hälften av den energiförbrukning som
dieselbussar på samma linje kräver. Trådbussars energieffektivitet visas ännu bättre i komplexa och kuperade system.
Spårtaxis påverkan på omgivningen genom buller och vibrationer torde stå i relation till den anläggnings- och konstruktionsteknik som tillämpas.
En aspekt som måste tillmätas betydelse är vilka nya
störningar som kan uppkomma genom att banorna
placeras på en à två våningars höjd i förhållande till
omgivande bebyggelse.
Eftersom inga egentliga system är i bruk för kommersiell, reguljär drift är det svårt att i litteraturen finna publicerade resultat från mätningar eller studier av
eventuella upplevda störningar.
I Wuppertal i Tyskland finns sedan 1903 Schwebe-

bahn som på några kilometer löper ovanför en stadsgata på drygt en vånings höjd.
När det gäller automatbanesystem finns anledning
att anta att energiförbrukningen per transporterad
passagerare kan vara i nivå med vad som gäller för
andra spårburna fordonstyper.
VTI har i en rapport från 1994 (Eva Gustavsson
och Tomas Kåberger, VTI meddelande 737) analyserat hur mycket energi som kan krävas för spårtaxi i
jämförelse med bil och buss. Man har gått igenom
l byggnation av bana respektive väg
l byggnation av fordon
l framdrivning
l uppvärmning av fordon
l kallstarttillägg för bil
l elöverföring för spårtaxi
l underhåll inklusive vinterdrift.
Ett allmänt problem vid energianalys är att jämföra olika energikällor. Då rapporten skrevs 1994 rådde
sådan överkapacitet i elsystemet att elkraft under hela året användes för uppvärmningsändamål i konkurrens med bränslen. Så länge detta förhållande råder
anser författarna att man kan räkna på den förenklade principen att energi i el och bränslen kan jämföras 1:1.

Kontaktledning för
spårvägslinje T3 i
Paris.

Energiförbrukning

Bil framstår som det mest energikrävande färdmedlet vid persontransporter, speciellt kortväga sådana.
Spårburna korta persontransporter uppvisar lägre ek-
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Dubbelledtrådbuss
med längden ca
24 meter i Zürich.
Trådbussar har i
förhållande till
dieseldrivna bussar
en energieffektivitet som är mycket
gynnsam och delvis
kompenserar kapitalkostnaderna för
strömförsörjningsanläggningen.

vivalentvärden än buss, i fråga om såväl energiförbrukning som avgasemission, medan energiåtgången
vid långväga resor väger tämligen jämnt mellan buss
och järnväg.
En tysk studie beräknar energiförbrukning per passagerarkilometer för ett antal trafikslag. Värdet beräknas med hänsyn till medelbeläggning över trafikdygnet.
För att bättre förstå relationerna återges här även
uppgifter beträffande regionaltåg, pendeltåg och lokaltåg, trots att dessa enligt inledande definitioner är
tunga trafiksystem. Se tabell sid 175.
Av uppgifterna inses vikten av att attrahera så många
passagerare som möjligt till kollektivtrafiken. Värdena anges så att jämförelse med förbrukning i liter bensin per mil bilkörning är möjlig. För att beräkna primärenergiförbrukningen bör ytterligare 25 procent
läggas till bensinförbrukningen för bil. För kollektiva,
eldrivna färdmedel används endast ca 33 procent för
framdrivningen, resten bortgår vid generering, transformering och överföring av elkraften.
Generellt gäller att till respektive fordon tillförd
energi förvaltas väsentligt bättre i ett eldrivet än i ett
utrustat med förbränningsmotor. Vanlig verkningsgrad för en elektrisk motor är ca 90 procent, hos en
dieselmotor knappt 40 procent och hos en så kallad
ottomotor (bensin- och gasmotorer) ca 33 procent.
En nackdel är om fordon i lokaltrafik är tunga. Täta starter och stopp med tunga fordon ökar förbrukningen signifikant, jämfört med samma körförlopp
med lättare fordon. Att kunna lagra och återanvända
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den energi som frigörs vid bromsning kan minska den
totala energiförbrukningen med minst 20 procent. Sådan teknik är sedan decennier regel vid eldrivna trafiksystem, men kommer nu också hos förbränningsmotordrivna, i form av olika hybridtekniker.
Regionaltåg och pendeltåg/lokaltåg
Regionaltågstrafik 4,4–5,1 liter/100 passagerar-km
Kombispårvagn
Förbrukningen är svårberäknad eftersom dylika fordon är tyngre än motsvarande spårvagnar. Å andra
sidan är stationsavstånden längre vilket delvis kompenserar.
Spårvagn
Förbrukning ca 1,7 liter/100 passagerar-km
Systemstyrd buss (bussbana)
Sannolikt något lägre än för konventionell busstrafik
eftersom det i konceptet ingår god framkomlighet vilket ger högre medelhastighet.
Trådbuss
Vid förbrukningsmätningar 2003 i Landskrona uppmättes ungefär hälften av den förbrukning som förelåg hos de dieseldrivna bussar som trådbussarna ersatte.
Förbrukning mättes vid ingången till likriktarstationen (transformatorns primärsida) respektive avsåg
tankad bränslevolym i dieselbussarna. Hänsyn har så-

ledes ej tagits till omvandlings- eller beredningsförluster före dessa mätpunkter.
Konventionell buss
Förbrukning ca 2,7 liter/100 passagerar-km. Vanlig
förbrukning i stadstrafik är runt 5 liter/10 km vid dieseldrift. Förbrukningen är högre för både etanol- och
gasdrivna bussar.
Spårtaxi
Energiåtgången styrs av vikten per passagerarkilometer, och många små lätta fordon ger en lägre vikt per
personkilometer än ett fåtal stora fordon. Vikten per
sittplats i en spårtaxi bedöms vara ca en fjärdedel av
den som gäller för en spårvagn.
Även med stor andel tomvagnskörning bedöms
energiåtgången för hela systemet bli mycket lägre än
för buss och även lägre än för spårvagn. Alla spårtaxi
rullar inte efter fast tidtabell, utan bara där och när
resa efterfrågas. Energiåtgången för spårtaxi bedöms
bli mindre än hälften jämfört stadsbuss, och ca 1/5 av
en spårvagns per personkilometer.
I jämförelse med bilar hävdade Eva Gustavsson och
Tomas Kåberger redan 1994 att ”även om bränsleförbrukningen kan sänkas till hälften för personbilar
skulle de ändå inte kunna konkurrera med spårtaxi.”
I jämförelse med de flesta andra trafikslag kan spår
taxi antas ha en låg egenvikt, och samma energieffektivitet som järnväg. Med parasitvikt menas den massa
som måste användas för att strukturellt transportera
en individ (eller gods) från A till B.

I en bil, som är spårtaxins främsta konkurrent, används ca 25 procent av energin i bränslet till att transportera en människa. Resten är värme- och friktionsförluster m m. Av dessa 25 procent används nästan all
energi till att transportera maskinen, dvs bilen, och
en mycket liten del till det egentliga syftet – att flytta människan. I praktiken används 1-2 procent av
bränsleenergin, beroende på om man kör en Prius eller en SUV.
I en spårtaxi borde egenvikten kunna hållas nere till
mellan 300 och 600 kg. Elmotorn har en effektivitet
på mellan 40 och 90 procent beroende på teknikval.
Det ger betydligt bättre effektivitet än bil.
Exempel: 500 kg spårtaxi/100 kg människa+gods =
0,2 x 50 procent effektivitet i motorn = 10 procent av
energin används till att flytta en person. Detta är 5–10
gånger effektivare än bilen, med möjlighet till förnyelsebar energi som källa för transporten.
Ett intressant exempel på energieffektivitet och
miljövinster skulle kunna vara soldrivna spårbilar.
En soldriven vanlig bil har i tävlingar lyckats uppnår över 100 km/h i snitt under långa etapper, ofta
i Australien.
Solpanelen på en soldriven bil är begränsad av bilens storlek, oftast runt 2 x 5 m = 10 kvadratmeter. En
spårtaxi har inte den begränsningen.
Med ett avstånd om 1,5 sekunder mellan spårtaxi
och en snittfart av 60 km/h kan ett soltak med 1,2 m
bredd över spårbilsbanan ha en total längd per spår
taxi om ca 25 m vilket ger en yta på 30 kvadratmeter solpanel.

Stadtbahn Stuttgart: Generellt
gäller att till respektive fordon tillförd
energi förvaltas väsentligt bättre i ett
eldrivet fordon än
i ett med förbränningsmotor.
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Trång spårvägsgata i Lyon, men
spårvagnen ger
inga lokala utsläpp i
trafikmiljön.

Med en genomsnittseffekt av 0,2 kW/m2 en normalsoldag finns kontinuerligt 6 kW tillgängligt att mata
fordonet med, eller ca 9 hkr. Förutsatt att spåret inte
stiger alltför brant räcker denna energi till att framföra fordonet i billiknande hastighet. Detta gör att spårbilar med vind-, sol- och vattenkraft kan bli helt självförsörjande med förnyelsebar energi.

Utsläpp i trafikmiljön av kväveoxider
och partiklar
Damm och partiklar är skadliga för människors hälsa. Kolväten (HC) och kväveoxid (NOx) bidrar till
smog, svaveldioxid (SO2) bidrar till att träd och skogar skadas.
Regionaltåg och pendeltåg/lokaltåg
Föroreningar i järnvägsmiljön är dels förknippade
med trafikens mer eller mindre diffusa utsläpp, dels
med påtagliga föroreningar främst förknippade med
behandling av banvallar.
Under senare år har partikelbildningen från tågtrafik särskilt uppmärksammats, främst i tunnelmiljöer
där halten av inandningsbara partiklar (PM10) visat
sig kunna vara mycket höga.
Därför bedöms pendeltåg med ett något lägre värde
än regionaltåg på grund av den ökande förekomsten
av järnvägstunnlar i tätortsmiljöer. Några utsläpp av
avgaser från förbränningsmotorer förekommer inte.
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Kombispårvagn
ger inga lokala utsläpp i trafikmiljön om de är eldrivna. Med miljömärkt el kan man helt bortse från utsläppen.
Spårvagn
ger inga lokala utsläpp i trafikmiljön. Med miljömärkt el kan man bortse från utsläppen.
Systemstyrd buss (bussbana)
ger inga lokala utsläpp i trafikmiljön vid eldrift. Med
miljömärkt el kan man bortse från utsläppen. Där
emot kan gummihjulens kontinuerliga bearbetning av
asfalt- och betongbanor bidra till ökade partikelemissioner jämfört med till exempel spårvagn.
Trådbuss
ger inga lokala utsläpp i trafikmiljön. Med miljömärkt
el kan man bortse från utsläppen. Däremot kan gummihjulens kontinuerliga bearbetning av körbanans
asfalt och betong bidra till ökade partikelemissioner
jämfört med till exempel spårvagn.
Konventionell buss
bidrar som en följd av gummihjulens kontinuerliga
bearbetning av körbanans asfalt och betong till ökade partikelemissioner jämfört med till exempel spårvagn.

Spårtaxi
ger inga lokala utsläpp i trafikmiljön vid eldrift. Med
miljömärkt el kan man bortse från utsläpp. Man kan
dock inte bortse från risken för nedfall av partiklar
och annan substans från de upphöjda spårbanorna.

Utsläpp av klimatpåverkande gaser
Koldioxidutsläppen från förbränningsmotorer (CO2)
är huvudorsaken till den globala växthuseffekten.
Regionaltåg och pendeltåg/lokaltåg
får ett högt positivt bedömningsvärde i tabellen på sid
175. Utsläppen från eldrivna transporter på spår är
små. Om tåg drivs med miljömärkt elkraft blir samtliga utsläpp till luft nästintill försumbara.
De kalkylverktyg för att beräkna utsläpp från resor
som tillhandahålls av SJ och Nätverket Transporter
och Miljön (NTM) anger utsläpp av koldioxid på i
storleksordningen 0,5–1 gram per person vid en resa
på 100 kilometer.
Kombispårvagn
med eldrift har försumbara utsläpp. Med miljömärkt
el kan man bortse från utsläppen.
Spårvagn
har försumbara utsläpp. Med miljömärkt el kan man
bortse från utsläppen.

Systemstyrd buss (bussbana)
med eldrift har försumbara utsläpp av växthusgaser.
Med miljömärkt elkraft kan man i praktiken bortse
från utsläppen.
Trådbuss
med eldrift har försumbara utsläpp av växthusgaser.
Med miljömärkt el kan man bortse från utsläppen.

BusWay Nantes:
sannolikt något
lägre energiförbrukning än för
konventionell
busstrafik eftersom
det i konceptet
ingår god framkomlighet vilket ger hög
medelhastighet.

Konventionell buss
med 50 sittplatser förbrukar ungefär 4,5 liter dieselolja per mil vid blandad körning, vilket ger upphov till
utsläpp av ca 12 kg koldioxid. En genomsnittlig ny
svensk personbil släpper ut ca 2 kg koldioxid per mil
vid blandad körning.
Om en person reser i bilen måste såledessex personer resa i bussen för att utsläppen per personkilometer ska bli lika stora. Med de tal för medelbeläggning
som brukar användas är utsläppen av koldioxid per
personkilometer ungefär dubbelt så stora från bil som
för buss. En resa på 100 kilometer med buss ger upphov till utsläpp av koldioxid på ca 5 kg per person vid
beläggningsgrad 50 procent.
Spårtaxi
med eldrift torde medföra försumbara utsläpp av
växthusgaser. Med miljömärkt el kan man bortse från
utsläppen.
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Kombispårvagn i
centrum i Saarbrücken. Trafikformen bedöms
bullermässigt
som spårvagn i
stadsmiljö och som
lätt regionaltåg på
järnväg.

Buller

Buller är oönskat ljud. I Sverige beskrivs buller från
järnvägstrafik främst med två mått, ekvivalent och
maximal ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå (Leq ) är me
delljudnivån och maximal ljudnivå (Lmax) är den
högsta momentana ljudnivån under en viss tidsperiod,
till exempel ett dygn.
Trafikbuller redovisas i enheten decibel A, dB(A).
Index ”A” anger att ljudets olika frekvenser har viktats så att det motsvarar hur människans öra uppfattar ljud.
Om ljudnivån ökar eller minskar med 3 dB(A) upplevs det som en knappt hörbar förändring. En förändring med 8–10 dB(A) upplevs däremot som en fördubbling eller halvering av ljudnivån.
Buller kan bland annat orsaka sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och stressreaktioner.
Regionaltåg och pendeltåg/lokaltåg.
Buller från järnvägstrafik är en av järnvägens största miljöstörningar. Buller från tågtrafik uppfattas ofta som mindre störande än buller från vägtrafik vid
samma ljudnivå. Om tågbuller och vibrationer uppstår samtidigt ökar störningsupplevelsen kraftigt jämfört med om inga vibrationer uppstår.
Sömnstörningar anses vara en av de allvarligaste
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hälsoeffekterna av tågbuller. För att undvika sömnstörningar bör Leq understiga 30 dB(A) och Lmax
understiga 45 dB(A). Risken för att väckas ökar med
antalet bullerhändelser. Pendeltågstrafikens tätare intervall och ofta längre tåg medför ett lägre bedömningsvärde än för regionaltåg.
Kombispårvagn
framförs i stad i de lägre hastigheter som medges där,
men vid passage av växlar och korsningar uppstår
buller från hjulen, som kan innebära upprepad störning om de är många. På järnvägssträckor ger den
lägre topphastigheten och de normalt kortare tågen,
jämfört med konventionella tåg, lägre bullerexponering.
Spårvagn
bedöms få samma värde som kombispårvagn.
Systemstyrd buss (bussbana)
skulle kunna få samma gynnsamma värde som trådbuss, men det mekaniska samspelet mellan fordonet
och det styrande spåret ger upphov till slammer av ett
slag som inte är vanligt hos en spårvagn. Dessutom
innebär gummihjulens arbete mot körbanan kompletterande däckbuller beroende av underlagets karaktär.

Dagens förbränningsmotordrivna
bussar med miljöoptimerade dieselmotorer (också vid
etanoldrift) släpper
ut mindre mängd
skadliga avgaser
men har hårdare
motorljud, jämfört
med tidigare generationers bussar.

Trådbuss
är normalt ett mycket tyst fordon, De ljud som hörs
kommer från kraftöverföringen och däckens samspel
med körbanan. Något egentligt motorljud förekommer inte.
Konventionell buss
med miljöoptimerade dieselmotorer avger mindre
mängd skadliga avgaser men har ett hårdare motorljud än tidigare bussgenerationer.
Kraven på vägfordonen behöver sannolikt skärpas.
Det svenska miljömålet för buller från 1997 på 55 dB
ter sig allt mer avlägset. En nivå på omkring 60 dB bedöms vara mer realistisk.
Det minskade utrymmet i motorrummet försvårar möjligheterna till bullerreducerande åtgärder. En
sänkning av ljudnivån med 5–10 dB förutsätter exempelvis ett 3–6 liter större volym hos luftfilter.
Buller från bussar härrör också från däck, vägbanor
och framdrivningen av fordonen. Forskningen har
inga slutgiltiga svar på vilken typ av buller som måste
åtgärdas för att minska det totala bullret.
Spårtaxi
kan förväntas generera förhållandevis lite buller. På
grund av olika tekniker att förflytta vagnarna längs
banan kan olika nivåer förväntas beroende på om
vagnarna hänger under, grenslar eller rullar på banan.
Eftersom vagnarna är lätta och små blir bullernivåer-

na sannolikt därefter. Det stora bullerproblemet torde
i stället hänga samman med den stora mängden vagnar som fordras för att klara transportuppgiften i en
given relation. Dessutom tillkommer att vagnarna går
i upphöjt läge, vanligtvis 4-5 m över markytan.
Eldrift för spårtaxi löser inte bullerproblemen eftersom ljud från hjul och banor är högre än de från
framdrivningssystemet.

Trådbussar i Winterthur, Schweiz. Trådbussar är normalt mycket tysta fordon, De ljud
som hörs från en trådbuss kommer från kraftöverföring och däck. Något motorljud
förekommer inte.
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Systemens anläggningsoch driftkostnader
Utbyggnad av spårväg i Genève, med
bibehållen parallell
trådbusstrafik. I
princip förhåller sig
utbyggnadskostnaderna för trafiksystemen som fyra
till ett.

Investeringskostnader per kilometer

D

et finns numera goda erfarenheter av vad
det kostar att anlägga en helt ny spårvägsanläggning enligt moderna utgångspunkter.
Erfarenheterna finns i främst Frankrike, där man använder ny spårväg som ett kraftfullt medel för stadsmiljöomvandling.
Vissa, ofta stora, poster i spårvägsbudgeten omfattar stadsbyggnadsprojekt, som egentligen inte direkt
berör spårvägens trafikuppgift.
Om man bortser från dylika poster blir kostnadsintervallet ca 18–22 miljoner euro/km, inklusive kontaktledning och strömmatning.
Till bilden hör att de moderna franska spårvägarna
byggs med mycket hög standard, för en mycket lång
livslängd. Här finns således viss prutmån, om man
väljer en lägre tekniknivå.
Bussbanor för fordon med systemstyrning, byggda med samma välutrustade hållplatser som samtida
spårvägsystem, betingar runt 15 miljoner euro/km.
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Konventionell bussbana, i förekommande fall med
optisk styrning, återfinns i intervallet 6–8 miljoner euro/km.
För trådbuss kan uppgifter hämtas från Landskrona där infrastrukturen för 3 km bana (dubbelspårig,
helt stolpburen) belöpte sig till ca 17 miljoner kronor, plus ca 3,5 miljoner för matarstationen, summa
20,5 miljoner, eller sammanlagt 6,8 miljoner kronor
per kilometer.
För att bättre förstå relationerna återges här även
uppgifter beträffande regionaltåg, pendeltåg och lokaltåg, trots att dessa enligt inledande definitioner är
tunga trafiksystem. Se tabell sid 175.
Regionaltåg och pendeltåg/lokaltåg
Som för järnväg
Kombispårvagn
Som för järnväg, respektive spårväg. Här tillkommer
dock sammanbindningsspår mellan spårväg och järnväg, med växlar, korsningar och signalsäkerhetsan-

läggningar. Kostnadsnivåerna är därvid helt beroende
av lokala omständigheter.
Spårvagn
Ca 20 miljoner euro/km i moderna franska system.
Det finns möjligheter att bygga till lägre kostnader,
genom att tillämpa enklare byggmetoder. Viktig fråga är också hur pass omfattande förflyttning av ledningar och rör i marken under den blivande spårvägen som måste utföras.
Systemstyrd buss (bussbana)
Ca 15 miljoner euro/km i moderna franska spårstyrda
system med eldrift. Ca 6–8 miljoner euro utan spårstyrning och eldrift.
Trådbuss
Ca 0,72 miljoner euro/km (Landskrona, helt stolpburen kontaktledning)
Konventionell buss
0–1 miljoner euro/km (beroende på utrustning utmed
linjen, signalprioritet osv)
Spårtaxi
Det finns inga prisblad tillgängliga för vad ett spår
taxisystem av någorlunda storlek skulle kosta. Göran
Tegnér på WSP hävdar i ett blogginlägg hos Christer
Ljungberg på Trivector:
De kostnadskalkyler för buss, spårväg och ännu
tyngre spårtrafik som jag har forskat kring och jäm-

fört med spårtaxi, visar att man för 1 miljard kronor
får ca 5 km spårväg, som kan betjäna ca 23 000 invånare, men hela 20 km spårtaxibana, som kan betjäna
ca 97 000 invånare, eller med andra ord fyra gånger
mer per satsad krona.

Driftkostnader

En tung post utgörs av förarlöner. Därför gäller generellt att vid stora passagerarvolymer bör fordon med
hög kapacitet användas. En fördel är om kapaciteten
kan ökas genom tillkoppling av släpvagn, alternativt
tillkoppling av ytterligare en motorvagn för multipeldrift, vilket inte kräver någon ytterligare förare.
I driftkostnader ingår även skötsel av fordon och
bana. Därmed inses att trafiksystem utan egentlig
egen infrastruktur, således konventionell buss, uppvisar gynnsamma värden.
All spårtrafik kräver noggrant underhåll av bananläggning, inklusive kontaktledning och matarstationer. Å andra sidan är mängden rörliga delar i en
elektrisk drivutrustning för tåg, spårvagnar och trådbussar mindre än i en förbränningsmotordrivet fordon. Färre rörliga delar ger mindre slitage och därmed enklare underhåll.
Måhända är driftkostnaden per transporterad passagerare ett mer intressant värde. Då blir bilden oftast
en annan än vad man först tror. De investeringstunga
spårburna trafikslagen, som rätt använda förekommer i stråk med hög passagerarbelastning, uppvisar
då lägre kostnad per transporterad passagerare, över
vissa passagerarvolymer.

Montering av
hållplatsutrustning i
Göteborg: Investeringskostnader kan
bli överraskande
stora för till synes
enkel busstrafik, om
väl utrustade hållplatsanläggningar
och signalprioritet
också ska ingå i
trafiksystemet.
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Enligt en tysk studie
är kostnad per platskilometer 6,48 eurocent, eller cirka 0,61
kronor per plats-km,
om tvåriktningsspårvagn i format
30 x 2,30 m används.
Kostnadsbilden
blir gynnsammare
om större fordon
används, som i Nice
(bilden).

Denna gräns varierar från fall till fall. Den påverkas
också om det aktuella fallet utgörs av ett helt nytt system, eller av en utbyggnad i ett befintligt.
Generellt tycks gälla att spårvägssystem är förhållandevis kostsamma i anläggning men gynnsamma i
drift. Motsvarande gäller för kombispårvägssystem
även om styckekostnaden per fordon är högre. Fordonskostnaden har hittills dessvärre stigit för varje ny
vagnserie, bland annat på grund av ökande säkerhetskrav.
Systemstyrda bussar kan i vissa fall ha en betydligt
lägre anläggningskostnad, men knappast potential för
lägre driftkostnad per passagerare. Gjorda studier indikerar att bussdrift i regel är dyrare per passagerare
vid stora passagerarmängder.
Spårstyrda trådbussar, optiskt styrda bussar och
magnetstyrda bussar (exempelvis Phileas) är än så
länge nya företeelser, men det bör vara möjligt att
kunna analysera åtminstone anläggningskostnaderna.
Beträffande driftkostnaderna bör rimliga antaganden
kunna göras mot bakgrund av att personalkostnaderna, som är en dominerande driftkostnadspost, torde
vara lika höga som för traditionell busstrafik.
Några av de spårstyrda busskonstruktionerna är
byggda i längden 25 meter, således som dubbelledbussar, och har därmed sannolikt något gynnsammare personalkostnad.
För trådbussystem är inte anläggningskostnaden
försumbar och även fordonen kostar mer på grund av
relativt små serier. Däremot är energiförbukning väsentligt lägre än för förbränningsmotordrivna bussar.
Trådbussar förväntas ha längre livslängd, i regel 20 år
mot 12 för dieselbussar.
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Anläggningskostnader för spårtaxi är i nuläget
omöjliga att bedöma eftersom det inte finns någon leverantör med ett färdigt system att erbjuda.
Beträffande spårvagn, systembuss (bussbana, ej
spårstyrd) och trådbuss finns beräknade uppgifter i
tysk studie publicerad sommaren 2008 avseende identiskt lika trafikupplägg för två 10 km nystartade linjer
i en fiktiv europeisk stad. Beräkningarna innefattar ny
depåanläggning och ny vagnpark. Index 1 har valts
för alternativet med dieseldrivna dubbelledbussar.
Spårvagn
Kostnad per plats-km för helt nystartad trafik på 20
km linje, 5-minuterstrafik, ca 8,3 miljoner passagerare per år: 6,48 eurocent, ca 0,61 kronor per plats-km,
tvåriktningsspårvagn 30 x 2,30 m. Index 1,49.
Om större fordon väljs, 40 x 2,65 m, sjunker kostnaden per plats-km till 5,37 eurocent, ca 0,50 kronor
per plats- km, vid 8-minuterstrafik (samma kapacitet). Index 1,24.
Systemstyrd buss (bussbana)
Kostnad per plats-km för helt nystartad trafik med
dieseldriven dubbelledbuss (24,8 x 2,55 m) på 20 km
linje, 5-minuterstrafik, ca 8,3 miljoner passagerare
per år: 4,34 eurocent per plats-km, ca 0,41 kronor
per plats-km. Index 1.
Trådbuss
Kostnad per plats-km för nystartad trafik med dubbelledtrådbuss (24,8 x 2,55 m) på 20 km linje, 5-minuterstrafik, 8,3 miljoner passagerare per år: 5,11 eurocent per plats-km, 0,48 kr per plats-km. Index 1,18.

Platskilometerkostnaden för spårvägssystem varierar bland annat med fordonsstorlek. Stor betydelse har också om beräkningarna avser ett helt
nytt system som i Marseille, ovan, eller avser utbyggnad av ett sedan länge bestående, som exempelvis Zwickau, nedan.
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Låggolvsspårvagnar är i regel inte
problematiska
att inreda på ett
attraktivt sätt som
möjliggör god
tillgänglighet med
plant insteg från
plattform.
Ovan interiör från
spårvagn i Marseille
2007, med maritim
anknytning.
Överst på
motstående sida
interiör i spårvagn i
Strasbourg 1994 och
nederst interiör från
spårvagn tillverkad
av Skoda 2006.
Fler exempel på
nästa uppslag.

S

Systemens attraktivitet
och tillgänglighet

pårvägssystem har generellt hög tillgänglighet,
liksom övriga system som finns i gatuplanet.
Kombispårvagnar kan erbjuda hela-resan-upplägg, således möjlighet att transportera passagerarna från förort på järnväg till tätort för att utan färdmedelsbyten fortsätta in i centrums mest attraktiva
områden.
Spårburna fordon är ofta stora med många sittplatser och goda utrymmen för barnvagnar, rullstolar, bärkassar eller resväskor samt ibland även cyklar.
Man kan gå rakt in i vagnen utan att vare sig behöva
kröka rygg eller klättra.
Spårfordon har också potential för god komfort genom att passagerarna utsätts för låga sidoaccelerationer jämfört med buss, liksom att spår vanligen erbjuder en jämnare gång utan gupp, vilket ibland kan
drabba bussresenären.
Systemstyrda bussar kan beroende av systemutförande erbjuda motsvarande eller lägre tillgänglighet
i gaturummet, dock förlorar man alla möjligheter till
direkt koppling till järnvägsnätet, så som vid kombispårvagnstrafik.
Det är dock svårare att i moderna bussar med förhållandevis stora hjul åstadkomma motsvarande be-
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kväma och lättilgängliga tillträde till alla sittplatser
som är möjligt i en modern spårvagn. Moderna stadsbussar uppvisar ofta ett ganska rörigt inre med stora
höjdskillnader mellan golv och vissa sittpatser.
Spårtaxis attraktivitet torde behöva bevisas. Den
kommer rimligen att stå i direkt relation till systemets
förmåga att kunna leverera det som utlovas.
Spårtaxis tillgänglighet blir per definition ”en trappa upp” således inte i gaturummet där människor
normalt rör sig. En höjdledsförflyttning krävs motsvarande den som är aktuell för att nå en tunnelbana,
fast tvärtom. Trappor, rulltrappor och hissar kommer
att behövas i gaturummet vid varje hållplats.
Själva spårtaxifordonens tillgänglighet blir ungefär
lika bra eller något bättre än vad som gäller för en
Londontaxi av traditionellt snitt. Man får huka för
att kliva in och man får ha bagaget på golvet mellan
knäna och medpassagerarna.
Om beläggningen i en fyrapersonerskabin bara är
1-2 personer, som i en vanlig taxi, finns det bättre
plats för resande och bagage och kanske rullstol.
Fast det kommer då att gå åt fler kabiner för att klara kapacitetsbehovet.
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Förutsättningar för att skapa goda och väl fungerande interörer i låggolvsfordon skiljer sig markant mellan spårvagn
och buss:
Denna sida överst: Hellåggolvsspårvagn Alstom Citadis
Undre bilder: Ny låggolvsbuss från Volvo med uppseendeväckande höga steg upp till sittplatserna ovanpå motor och
växellåda i bussens bakre vänstra hörn.
Motstående sida överst: Interiör i ny hybridbuss från
Solaris.
Nederst: Äldre trådbuss med högt golv ger möjlighet till
bättre stolsplaceringar, men kräver steg i dörrbrunnarna.
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God tillgänglighet innebär att trafiksystemen ska vara lätta att nå, helst utan trappor och hissar. Ovan: bild från centrala Saarbrücken där spårvagnshållplatsen är lätt att nå, bland annat via ramper i plattformsändarna. Nedan: bild från Manchester som visar spårvägsystem med högplattform i stadsmiljö. Rampanslutning, kompletterat med trappa vid kortänden närmast. Foto: Patrick Laval.
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Att skapa goda anslutningsmöjligheter mellan järnväg och spårväg är svårt utan trappor, vilket försämrar tillgängligheten, som ovan vid Gare Part
Dieu i Clermont-Ferrand.
Nedan: smidig bytesmöjlighet direkt över plattform mellan spårvagn och buss i Strasbourg.
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Systemen från säkerhetssynpunkt
Riskbedömning

G

enerellt har aktörer inom spårtrafik av tradition och via lagstiftning mycket noggranna regelverk och tillämpning av best practice.
Kulturen hos flertalet spårtrafikoperatörer präglas av
ett mycket högt säkerhetstänkande på alla nivåer.
Spårvägstrafik och vägtrafik är två transportsystem
som under delvis olika förutsättningar ska fungera i
gaturummet, vilket kan leda till konflikter och olyckor.
Den vanligaste olyckan i spårvägstrafiken är kollision mellan spårvagn och vägfordon, men kan även förekomma internt inom systemet mellan spårvagnar.
Genom att utforma en trafikmiljö som är tydlig, lätt
att uppfatta och tolka, kan sannolikt antalet konflikt-

situationer reduceras. Den senaste rapporten om säkerhet och riskminimering för spårväg är producerad
vid VTI och publicerad i februari 2008.
Den kan sammanfattas med följande slutsatser:
• Ett fördjupat samarbete mellan trafikplanerare,
stadsplanerare och beteendevetare skulle vara av stor
betydelse när det gäller att utforma säkra och funktionella trafikmiljöer där både spårvägstrafik och vägtrafik förekommer samtidigt.
• Varningsanordningar och skyddsanläggningar där
spårvägstrafik och vägtrafik förekommer samtidigt
måste utformas så att de ger tydliga och förståeliga
signaler om vad som gäller i vilken situation.
• Den yttre formgivningen av spårvagnar bör diskuteras i ett säkerhetsperspektiv och inte i så stor utsträckning i ett estetiskt perspektiv som ofta är fallet i
dag.
I rapporten diskuteras användning av vägmärken
och signaler, inklusive någon enklare form av vägbommar för spårvägstrafik. I rapporten berörs även
fordonsburna varningssystem, till exempel radar, för
att varna och eventuellt hindra en spårvagnsförare att
köra för nära eller i för hög hastighet närma sig annat fordon.
Samma effekt kan, med vissa inskränkningar, uppnås med system knutet till infrastrukturen.
En spårvagns låga friktion mellan hjul och räl kompenseras av flera samverkande bromssystem där magnetskenbromsning kan tillgripas som en sista, mycket
effektiv, bromsåtgärd.
Nödstoppsfunktionen kan dock vara en underskattad riskfaktor för såväl spårtrafik som systemstyrda
bussar. Fall i vagn, således passagerare som ramlar
vid plötslig, oväntad inbromsning, tycks vara en anledning till de personskador som kan uppkomma vid
spårvägstrafik. För spårvagnsföraren gäller det att inom någon tiondels sekund bedöma hur påkörning av
en fotgängare eller cyklist utanför vagnen ska undvikas och att samtidigt agera så att inte risk uppstår att
någon inne i vagnen ramlar och skadar sig.
För kombispårvagnar gäller motsvarande när den
framförs i ett spårvägsnät. Då en kombispårvagn kör
ut på järnvägsnätet accepteras den lägre passiva säkerheten jämfört med ett konventionellt järnvägsfordon, eftersom den kompenseras av en väsentligt högre
aktiv säkerhet, framför allt tack vare de spårvägsmässiga bromsegenskaperna.
En påkörning av ett vägfordon vid en vägkorsning,
som är oundviklig med ett tåg, kan oftast undvikas
Tydligt skyltat i Le Mans: I bilförarnas ögonhöjd finns upplysningsskylt om spårväg, jämte text som upplyser att när
det röda signalljuset blinkar gäller absolut stopp.
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med en spårvagn eftersom denna hinner stanna eller
kolliderar i endast låg hastighet. Detta faktum fastställdes reda för ett tjugotal år sedan vid undersökning inför beslut om kombispårvagnstrafik i Tyskland.
Trådbuss kan antas vara på samma säkerhets- och
risknivå som traditionell stadsbuss.
För systemstyrda bussar är erfarenheterna från
olyckor än så länge inte stora. Spårstyrda trådbussar
av typ TVR/GLT kan ha ett extra riskmoment vid urspårning: Om bussen spårar ur orkar inte föraren styra emot, enligt några rapporterade fall.
Lösningen har hittills varit hastighetsnedsättning i
kurvor, i några fall till endast 5 km/h.
Problemet
med stående passagerare som faller
inne i vagnen vid plötslig kraftig inbrosmning
torde vara
detsamma
som för spårväg.
Spårtaxi kan
antas bilda ett
säkert system.
I den analys som SIKA
presenterade
i september

2008 anges att ”antalet dödade och skadade kan bli
lägre än för flyg och tåg, genom att banan är skild
från övrig trafik, vanligen upphöjd”.
För de hastigheter som är aktuella i stadsnät, 40–60
km/h, kan spårtaxifordonen med tillämpning av bästa
krocksäkerhetsteknik från bilindustrin och med obligatoriska bälten på alla passagerare kunna anta en
nollvision, som innebär att ingen ska förolyckas eller
skadas allvarligt i en spårtaxi.
Skulle två fordon, mot förmodan, kollidera innebär
det lilla antalet passagerare i varje fordon att de samlade konsekvenserna inte blir alltför svåra.

Att använda blinkande rött ljus vid
korsningar mellan
väg- och spårvägstrafik är regel i
Frankrike.

Linje T3 i Lyon
utnyttjar till stor
del en tidigare järnvägslinje. Sträckan
ska framöver även
trafikeras med
snabbspårvagnar till
flygplatsen. Många
vägkorsningar säkras med halvbomsanläggningar.
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Systemen från
trygghetsynpunkt

E

n av de mer gemomarbetade studierna i Sverige om upplevd trygghet i kollektivtrafiken har
utförts av doktoranden Charlotte Alm, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet,
och Erik Lindberg, Banverket: Upplevd trygghet vid
resor med kollektiva transportmedel, VTI meddelande 919, Linköping, publicerad 2002.
Resultaten kan sammanfattas så att upplevd attraktivitet påverkas av upplevd risk och oro för besvärande situationer, hot eller våld. Människor upplever
trygghet och attraktivitet olika hos olika transportmedel.
En viktig skiljelinje verkar gå mellan privatbil och
kollektiva transportmedel. Attraktiviteten påverkas

av upplevd risk och oro för att bli utsatt för besvärande situationer, hot eller våld vid resor. Olika individuella skillnader kan ha en viss inverkan på hur man
upplever attraktivitet, trygghet och risk.
Man studerade upplevd attraktivitet, trygghet och
olika typer av upplevda risker förknippade med fem
olika transportmedel: bil, stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg.
Inte oväntat uppgav deltagarna att de tyckte bättre
om att resa med och hade en positivare attityd till bil
än till de kollektiva transportmedlen. De uppgav även
att risken för att råka ut för trafikolyckor var större
med bil, men att risken för att bli utsatt för besvärande situationer, hot eller våld var mindre med bil än
med de kollektiva transportmedlen.
Vidare uppgav undersökningspersonerna att de oroade sig mer för att råka ut för bilolyckor, men mindre för att bli utsatt för besvär, hot eller våld vid resor med bil.
Dessa resultat kan tolkas som att bli utsatt för besvär, hot eller våld påverkar upplevd attraktivitet mer
än att råka ut för trafikolyckor.
Inga skillnader mellan transportmedlen med avseende på upplevd trygghet kunde noteras. Detta resultat
skulle kunna tolkas så att upplevd trygghet inte har
någon inverkan på upplevd attraktivitet.
Åter en annan tolkning kan vara att människor väljer att resa under omständigheter som inte bidrar till
otrygghet.
Fler kvinnor än män uppgav att bil, spårvagn och
pendeltåg var mer attraktiva. Vidare uppgav deltagare som hade personlig erfarenhet av hot i samband
med resor med bil att detta transportmedel är mindre attraktivt.
Deltagare som hade personlig erfarenhet av besvär
och hot i samband med resor med de olika kollektiva transportmedlen uppgav att risker och oro för att
råka ut för besvär och hot var mindre än vad övriga
deltagare uppgav. Vidare uppgav undersökningspersoner som ofta reser med regionalbuss och pendeltåg
att dessa transportmedel är mer attraktiva än vad övriga deltagare uppgav.
Beträffande i vilken utsträckning olika omständigheter bidrar till känslor av otrygghet när man går
till respektive väntar vid hållplatser, visar resultaten
att särskilt att gå igenom en gångtunnel, att hållplatsen är avsides belägen eller belägen vid ett park- eller
En fordonsinteriör, som denna från en ombyggd Tram 2000
i Zürich, med dolda utrymmen och skumma hörn, kan verka
avskräckande vad gäller upplevd trygghet. Lösningen med
branta trappor inne i fordon är dessutom olycklig eftersom
risken för allvarlig personskada ökar i samband med fall i
vagn.
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skogsparti i högre utsträckning ansågs bidra till känslor av otrygghet.
Deltagarna uppgav att fredags- och lördagskvällar
och om förare eller annan personal har dålig uppsikt
över fordonet, i högre utsträckning bidrar till känslor
av otrygghet vid resor med de kollektiva transportmedlen än om det är mörkt ute, dålig belysning eller
nedskräpat.
Resultaten från denna studie visar att människor
upplever attraktiviteten olika hos olika transportmedel. Inte oväntat verkar en viktig skiljelinje gå mellan
privatbil och de kollektiva transportmedlen.
Dessutom kan det vara så att den upplevda attraktiviteten påverkas av upplevda risker och oro för att
råka ut för trafikolyckor till en mindre grad än av
upplevd risk och oro för att bli utsatt för besvärande
situationer, hot eller våld vid resor.
Resultaten tyder även på att olika individuella skillnader, som exempelvis kön, personlig erfarenhet av
trafikolyckor, besvär, hot eller våld vid resor samt hur
ofta man reser med transportmedlen, kan ha viss inverkan på upplevd attraktivitet, trygghet och risk.
År 2006 skrev Erik Indal och Gustaf Oscarson
Spårtaxi: En studie om spårtaxisystem i Karlstad ur
ett användarperspektiv.
Studien visade att trygghetsfrågan är en av de viktigaste aspekterna vid införande av systemet. Framförallt kvinnor uttrycker oro för den personliga säkerheten i vagnen, speciellt nattetid.
Det finns oro för systemets säkerhet, bland annat
med anledning av frånvaro av personal, höjden vid
eventuell evakuering och möjliga tekniska haverier.
Deltagarna visade emellertid både intresse och vilja
att i framtiden använda systemet. Slutsatserna var att
spårtaxi har potential att locka fler resenärer än da-

gens kollektivtrafik och sannolikt också kan locka bilister.
Professor Tora Friberg vid Linköpings universitet
har undersökt spårtaxisystem utifrån ett genusperspektiv.
Hon menar att män och kvinnor förmodligen kommer att lägga tonvikt vid olika aspekter när det gäller
utformning av nät, fordon och hållplatser. Både kvinnor och män i olika åldrar bör få möjlighet att ge sina
synpunkter. Det som gynnar kvinnor i detta sammanhang missgynnar knappast män.
Dessa kvalitativa studier och attitydundersökningar
visar att människor kan känna otrygghet och osäkerhet inför spårtaxisystem och att systemen kan innebära negativa visuella intrång. Dessa är viktiga aspekter
att ta hänsyn till när ett spårtaxisystem utformas.
En trygghetsfaktor för resenärerna i alla kollektivtrafiksystem tycks vara att det finns personal ombord.
Tvåmansbetjäning med förare och tågvärd eller konduktör har visat sig vara en framgångsfaktor när det
gäller Tvärbanans popularitet i Stockholm. Omvänt
skulle man kunna misstänka att obemannad spårtaxi
kommer att att möta motstånd på grund av bristande
upplevd trygghet, särskilt från kvinnor.
Hållplatsers utformning och läge, ljussättning under
dygnets mörka timmar, tillgänglighet från bostadsoch arbetsplatsområden samt trafikantinformation
är faktorer som är generellt viktiga för den upplevda tryggheten i kollektivtrafiken oavsett om det gäller
spårvagn, buss eller spårtaxi.
Som för andra nyheter kan man anta att sådana negativa attityder kan försvinna vid närmare bekantskap med systemen och information om hur dessa
fungerar, förutsatt att de levererar det som utlovas.

Paradgatan La Canebière i Marseille:
Om hållplatser och
stationer är dåligt
upplysta, liksom vägen dit och därifrån,
förstärks eventuell
oro vid kollektivtrafikresa.
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Finansiering
Drottningstorget
i Göteborg. I Sverige är det statliga
stödet till långväga
resor högre än för
kortväga resor.
Regional och lokal
kollektivtrafik finansieras av länshuvudmannen.

I

arbetet med att förverkliga lätt spårtrafik utgör
trafikering, organisation och förvaltning av spår
infrastruktur, jämte finansieringen av denna, tre
viktiga frågor. Den i Sverige senast tillgängliga rapporten i dessa ämnen är den Vinnova-finansierade
delrapporten i forsknings- och utvecklingsprojektet
Fodral, utgiven av Trivector i Lund: Alternativa finansierings- och organisationsmodeller för lätt spårtrafik
i Sverige. Sammanställningen här är i stora drag baserad på denna rapport.

Finansiering av kollektivtrafikens drift
Särskilda statliga bidrag
I Sverige kan direkta statliga bidrag undantagsvis förekomma till drift av kollektivtrafik. Detta gäller enbart till företagsekonomiskt olönsam interregional
kollektivtrafik, vilken handlas upp av myndigheten
Rikstrafiken. Det statliga stödet till långväga resor är
således avsevärt högre än för mer kortväga resor. Regional och lokal kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik innanför ett läns gränser, finansieras helt och
hållet av länshuvudmannen.
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Utöver driftsbidraget finns möjlighet för trafikhuvudmännen att ta del av statligt stöd via det ordinarie
anslaget till infrastruktur. Det är Banverket som i sina ordinarie fyraårscykler med infrastrukturplanering
hittills har givit möjlighet att löpande söka bidrag till
inköp av fordon.
Landsting, regioner och kommuner
Landstingens (och regionernas) verksamhet finansieras till största delen via landstingsskatten. Därutöver
får landstingen inkomster från avgifter och försäljning av tjänster.
Den största delen av landstingens budget går till hälso- och sjukvård samt tandvård. Medel till drift och
utveckling av kollektivtrafik utgör i detta sammanhang en mycket liten del av landstingens budgetar.
Drift av kollektivtrafik finansieras normalt genom
intäkter från biljettförsäljning och genom ett ekonomiskt bidrag från ägarna (oftast kommunerna och
landstingen). Man kan se ägartillskottet som en direkt subvention eller, om man vill, som ett köp av en
tjänst som ägarna bedömer att det är rimligt att skattekollektivet är med om att betala.

Avgifter och biljettpriser
Om medborgarna får något direkt tillbaka som en
motprestation för sin betalning så är denna en avgift
och inte en skatt. Avgifter kan både vara statliga och
landstings- och primärkommunala. Det finns till exempel förskoleavgifter, vårdavgifter, tv-avgift, avgift
för tillstånd för och distribution av körkort, och biljettavgifter på bussar och tåg.
Avgifterna på den lokala och regionala kollektivtrafiken, det vill säga länstrafiken, finansieras till ungefär
hälften av biljettintäkter.
Resterande del bidrar alltså det allmänna (ägarna)
med från skattsedeln. Detta kan dock variera från län
till län. I Skåne, till exempel, är kostnadstäckningsgraden från biljettintäkterna 70 procent.
Finansiering av fordon
Statsbidrag går att söka till spårfordon för regional
kollektivtrafik. För att få statsbidrag krävs att fordonet kommer att användas i regional kollektiv persontrafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov. Statsbidrag går att få även för fordon som
betjänar både regional och lokal kollektivtrafik.
Statsbidraget går dels till nyinvestering eller hyra
av fordon, dels till ombyggnad av fordon. Bidraget
ges med 50 procent av investerings- eller hyreskostnaden.
Genom konkurrensupphandling av den regionala
spårtrafiken, där trafikhuvudmännen kontrakterar
operatörer för en tid om fem till tio år, är det inte rim-

ligt att tågoperatörerna investerar i nya spårfordon
med en livslängd på mer är 30 år.
Fordonsförsörjningen står även för en mycket stor
del av järnvägstrafikens kostnader och det är därför
mycket angeläget att tillvarata alla möjligheter till
stordriftsfördelar, standardiseringar och allmän hushållning.
Under 1998 bildades därför vagnsbolaget AB Transitio. Transitio är ett samverkansorgan vars uppgift är
att anskaffa spårfordon för främst regional järnvägstrafik åt svenska trafikhuvudmän.
Syftet är att genom denna samordnade anskaffning
minimera kostnaderna för fordonsförsörjningen.
Transitio har också en mäklarroll när det gäller omfördelningar av fordon mellan användare för att nå
ett effektivt fordonsutnyttjande.
Bolaget ägs helt av svenska trafikhuvudmän och
drivs utan vinstsyfte. Bolaget har för närvarande följande ägare: AB Storstockholms Lokaltrafik, Tåg i
Bergslagen AB, Västmanlands Lokaltrafik AB, X-Trafik AB, Värmlandstrafik AB, Upplands Lokaltrafik
AB och Region Skåne.
Genom bildandet av AB Transitio renodlas ansvars
fördelningen mellan dem som ansvarar för trafiken
(trafikhuvudmannen), dem som upphandlas att bedriva trafiken (trafikoperatören) samt den som äger
och hyr ut tågen (Transitio).
Den nuvarande tendensen är dock att flertalet trafikhuvudmän som tidigare ansökt om statbidrag till hyra av spårfordon har beslutat att köpa egna fordon.

Spårvägen i Norrköping. Landstingens
och regionernas
verksamhet finansieras till största
delen via landstingsskatten.
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Omfattande spårbyggnation på Skånegatan utanför Ullevi i
Göteborg 2002.

Statlig finansiering av kollektivtrafikens
infrastruktur
Nationella satsningar
Banverket får varje år anslag över statsbudgeten för
att bygga, driva och underhålla järnvägar. Anslagen
är uppdelade i delposterna investeringar i nationell/
regional plan, drift och underhåll samt räntor och
återbetalning av lån. Anslagens storlek har varierat
med det statsfinansiella läget och med Riksdagens prioritering av respektive sektor.
Som alternativ till anslagsfinansiering förekommer
det att Banverket enligt riksdagens beslut lånar till investeringen och att anslagsbelastning görs med amortering och ränta. Då belastas inte anslaget vid investeringstillfället utan med räntor och amorteringar
under lånets återbetalningstid.
En tillgång förs upp i Banverkets balansräkning och
som motpost en skuld i Riksgäldskontoret. Skulden
skrivs ned under lånets återbetalningstid med årliga
amorteringar som i regel motsvarar de årliga avskrivningarna på tillgången.
Skillnaden mellan finansiering enligt huvudregeln
och finansiering med lån i Riksgäldskontoret är hur
investeringen redovisas mot anslag. I det förra fallet
är det redovisningsutgiften som redovisas mot anslag
vid investeringstillfället, i det senare fallet räntor och
amorteringar under lånets återbetalningstid.
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Det innebär att med lånefinansiering slås såväl belastningen på anslag som ianspråkstagandet av utrymme under utgiftstaket ut över tid. Det finns dock
ingen realekonomisk skillnad mellan de två finansieringsformerna.
Effekten av investeringen på statsbudgetens saldo
sker i båda fallen vid investeringstillfället då också
den realekonomiska uppoffringen görs av skattebetalarna i form av minskade konsumtionsmöjligheter.
I Sverige är så gott som alla investeringar i infrastrukturen skattefinansierade. Det innebär att investeringen betalas med löpande skatteinkomster. När utgifterna är betalda skrivs de av direkt.
Om det uppstår drift- och underhållsbehov eller reinvesteringsbehov betalas detta lånande även då med
medel som kommer ifrån skatteintäkter.
De totala investeringarna har dock varit större än
anslagen. Detta gäller både Vägverket och Banverket.
Huvudanledningen till detta är att verken lånat från
Riksgälden för att kunna finansiera nya investeringar.
Med ledning av uppgifter hämtade från 2005 års
budgetproposition uppskattas att 20 procent av de
planerade investeringarna i vägar och järnvägar under planperioden 2004–2015 kommer att finansieras
med lån i Riksgäldskontoret. (Alternativ finansiering
av vägar och järnvägar, ESV 2006:29, s. 21)
Användarna av infrastruktur betalar också för sin

användning av infrastrukturen. Järnvägsoperatörer
erlägger banavgifter för att använda järnvägsinfrastruktur.
Banavgifterna räcker dock inte till för att betala för
de kostnader som läggs ner på att bygga och underhålla infrastruktur. Kopplingen mellan skatteintäkter
och kostnader för infrastruktur är därför svag.
Regionala satsningar
De regionala satsningarna återfinns i respektive länsplan som tas fram av länsstyrelserna eller de regionala
självstyrelseorganen. Landstingen och kommunerna
ansvarar för kollektivtrafiken i länen (länstrafik
ansvariga).
Statliga bidrag finns till regionala kollektivtrafikanläggningar. Statsbidrag går att få till åtgärder för re
gionaltåg, tunnelbana eller spårväg och i investeringar i regionala kollektivtrafikanläggningar såsom:
• Resecentra, terminaler och vänthallar samt anordningar för trafikanterna
• Bussgator, kollektivtrafikkörfält, busshållplatser och
vändplatser.
Statsbidrag till investeringar i kollektivtrafikanläggningar gäller anläggningar som har en koppling till regional kollektivtrafik och tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov.
Det krävs också att en trafikhuvudman ansvarar för
trafiken. En grundregel är att det går att få statsbidrag

till all trafik som bedrivs utanför tätort. Statsbidrag
går att få för en anläggning som betjänar både regional och lokal kollektivtrafik.
För investeringar i kollektivtrafik kan 50 procent i
statligt bidrag ges om objektet kommer med i de statliga investeringsplanerna.
Om det finns särskilda skäl kan det berörda trafikverket besluta att bidrag ska lämnas med 75 procent av bidragsgrundande kostnad. Det finns för närvarande tre fall då förhöjt bidrag kan lämnas:
• Investeringen bedöms ha mycket stor samhällsnytta
och bidra till fler transportpolitiska mål
• Åtgärden utgör försöksverksamhet med brett användningsområde
• Nyttan av en åtgärd inom en kommun kommer till
största delen trafikanter från andra kommuner tillgodo.

Norrköping 2008:
blivande kollektivtrafikbro över
Söderleden nära
Ljura. I Sverige är så
gott som alla investeringar i infrastrukturen skattefinansierade.

Andra finansieringskällor
Utöver att kollektivtrafikens infrastruktur betalas via
anslag på statsbudgeten (skattebetalarna) används
idag ytterligare tre finansieringskällor:
• Regional medfinansiering
• Offentlig Privat Samverkan (OPS)
• Exploateringsöverskott/Staffanstorpsmodellen.
Regional medfinansiering
Regional medfinansiering innebär att regionen är med
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Bussbanan Lunda
länken har byggts
genom sjukhusområdet, bland annat
fick ett sjukhuskök
rivas och byggas
upp på delvis annan
plats.

och finansierar delar av åtgärder som är viktiga för regionen. När det gäller infrastrukturåtgärder har självstyrelseorganen i Västra Götaland och Skåne lagt stora egna ekonomiska resurser på sådana.
Dessa har ju beskattningsrätt, även om möjligheten
till finansiering av infrastruktur också finns i län med
andra modeller. Att självstyrelseorganen finansiellt bidrar till att infrastrukturobjekt kommer till stånd är
ett uttryck för att de prioriterar infrastrukturåtgärder
framför satsningar i andra sektorer.
Idag finns en viss fördelning av ansvaret som exempelvis innebär att kommunerna svarar för ett kommunalt vägnät och kommuner och landsting/regioner för
den lokala och regionala kollektivtrafiken.
I växande utsträckning förekommer att en kommun
och staten går samman och gemensamt finansierar en
infrastruktursatsning enligt särskilda uppgörelser.
För investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur
utgår för närvarande statsbidrag med normalt 50 procent och i vissa fall 75 procent av totalkostnaden.
Den del av kostnaden som inte täcks genom statsbidrag måste täckas av regionen/landstinget/kommunerna.
Region Skåne bidrar exempelvis till investeringarna
enligt följande:
• Region Skåne kan vid större åtgärder med stor regional nytta bidra med upp till 25 procent av totalkostnaden för den del som överstiger fem miljoner
kronor. Åtgärden kan till exempel avse anläggningar
med stor andel resande från andra kommuner.
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• Region Skåne kan bidra med upp till 50 procent av
totalkostnaden till åtgärder med stor trafikekonomisk
nytta men som för vissa resandegrupper ger stora negativa konsekvenser.
• Region Skåne bidrar med 25 procent av totalkostnaden för nya väderskydd som följer den standard Region Skåne fastställer.
Kommunerna står för den del av kostnaden som inte
täcks av bidrag från staten eller från Region Skåne.
Två exempel på samfinansieringslösningar som har
tillämpats i Skåne är:
• Lundalänken. Byggnationen av bussgatan utgjordes
av en samfinansieringslösning mellan staten och regionen som del av Malmöhusöverenskommelsen. Trafikhuvudmannen, Malmöhustrafiken, garanterade
den regionala delen av finansieringen gentemot staten. Malmöhustrafiken gjorde i sin tur ett avtal med
Lunds kommun.
• Finansieringslösningen av Citytunneln utgörs av en
samfinansiering mellan staten och regionen för det
speciella projektet. Regionen drev inledningsvis på
projektet som senare blev så kallat utpekat projekt i
Banverkets framtidsplan.
Offentlig Privat Samverkan (OPS)
Några få exempel på infrastrukturprojekt finns där
finansiering från den privata sektorn har samverkat
med offentliga (statliga) medel. Vald anbudsgivare
(koncessionsinnehavare) får då ansvara för både utformning, byggande, finansiering och drift. Funk-
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Saltsjöbanan
Danvikstull

Hornstull

.
tionsentreprenad innebär att beställaren ställer vissa
Liljeholmen

kvalitetskrav på den infrastruktur som entreprenören
ska bygga och underhålla.
Entreprenören får en viss ersättning för detta. Prestationsbaserad ersättning avser så kallade skuggtullar vilket betyder att den som bygger, underhåller
och
Årstaberg
ansvarar för exempelvis en spårväg får ersättning som
står i proportion till exempelvis spårvägens trafikflöde.
Eisenbahn mit S-Bahnhof
Koncession innebär
att privata intressenter under en
Tvärbanan
given tidsperiod får driva och utveckla en viss del av
transportinfrastrukturen. Design Finance Build Operate (DFBO) är en form av koncession och innebär att
när investeringen har betalats återgår systemet till offentlig ägo och drift.
Arlandabanan är ett exempel på en lösning där en
koncession av DFBO-typ har använts. Som ersättning
för finansieringen får det privata företaget rätt till
drift av tåglinjen och biljettintäkterna till 2040. Därefter övergår ägandet av banan till staten.
För Öresundsbron har också en koncessionslösning
valts. De ansvariga bolagen ägs dock i detta fall av
den svenska och den danska staten.
SL har under 2007 beslutat att bygga ut spårvägen
i Stockholms innerstad. Djurgårdslinjen ska förlängas från Norrmalmstorg till Centralen och vidare till
Hornsberg, och spårvägstrafiken integreras i SL-trafiken.
Den framtida spårvägen kommer att finansieras och
drivas genom en så kallad Offentlig-Privat Samverkan. Upphandlingen rör en 15–25 år lång koncession för byggande, underhåll och drift (se vidare under Finansiering av spårvägar i Sverige, avsnittet om
Stockholm).
OPS-lösningar medför dock inte att det tillkommer
medel för att finansiera infrastrukturen. OPS-lösning-

.

.

Südbahnhof

ar anses dock kunna leda till effektivitetsvinster genom att det skapas incitament för tidigare färdigställande, undvikande av fördyrningar och ett större
Sickla
Udde
helhetsperspektiv
där även driftskostnaderna ingår.
Skanstull

.

Den framtida spårvägen i Stockholms
innerstad kommer
att finansieras och
drivas genom en
så kallad OffentligPrivat Samverkan,
OPS.

Exploateringsöverskott/Staffanstorpsmodellen
I vissa fall kan markägare exploatera högre markvärden till följd av att man får tillgång till bättre infra- ©TJ Grafik 2007
struktur.
utgör ett exempel
U-Bahn 1Södertunneln i Helsingborg
S-Bahntunnel
Citybanan (Geplant)
2 finansierig av en kommun. Den framtida
påU-Bahn
en egen
U-Bahn 3
järnvägstunneln
är planerad att löpa från Knutpunkten söderut, under Södra hamnenområdet, för att ansluta till Västkustbanan vid Ramlösa station.
Byggnation är planerad att påbörjas 2011 och tunneln beräknas bli 1,35 km lång. I projektet ingår även
förberedelser för att senare kunna anlägga en tunnel
till Helsingör.
Banverket har sagt nej till en finansiering av projektet då det inte förbättrar för järnvägen. Helsingborgs
stad anser dock projektet vara ytterst viktigt för stadens utveckling och har därför beslutat att själv finansiera den största delen av projektet.
Projektet är avsett att öka attraktiviteten för stadsdelen Söder, för det vid hamnen belägna Campus Helsingborg, och vara positivt för staden som helhet.
Kostnaden är beräknad till cirka 1,975 miljarder kronor.
Helsingborgs stad finansierar projektet dels med
exploateringsintäkter genom försäljning av byggrätter och exploateringsavgifter i Södra hamnen, dels
med delar av vinsterna från stadens helägda bolag
Öresundskraft och Helsingborgs hamn.
Staffanstorp har sedan tidigare tagit ut en avgift
per byggrätt i exploateringsområden. Kritik har dock
framförts för att kostnaden per byggrätt tas ut sent
i processen och inte när marken förvärvas. Staffans-
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har sådana nyinvesteringar genomförts i Göteborg,
Stockholm och Norrköping.
Många storstadsregioner anser sig sakna resurser
att genomföra olika infrastrukturprojekt. Storstadsregioner tenderar att tillämpa en finansieringsfördelning mellan olika politiska nivåer som bygger på nyttoprincipen.
I praktiken är nyttoprincipen ofta svårtillämpad i
en storstadsregion. I Stockholms innerstad används
transportsystemet av pendlare och transitresenärer
från regionen, Mälardalen, andra delar av landet och
andra länder.
I rapporten Trafikpolitik – samspelet mellan stat och
region ställs frågan: Vad är en regional järnväg när
spåren används av både pendeltåg, regionaltåg och
fjärrtåg?

Skånegatan i
Göteborg klar för
spårvägstrafik.

torp har därför utvecklat ett annat förfarande som nu
har börjat tillämpas. I den nya ”Staffanstorpsmodellen” avtalas i samband med att begäran om planläggning, om bidrag ifrån entreprenören om exempelvis
100 000 kronor per byggrätt innan man börjar planlägga. Exploateringsöverskottet används sedan för att
finansiera infrastruktur i kommunen, således även utanför exploateringsområdet.

Finansiering av spårvägar i Sverige
Allmänt
I Sverige i dag ägs och underhålls all spårinfrastruktur för spårtrafik (i Stockholm, Norrköping och Göteborg) av förvaltningar eller bolag som tillhör kommunen eller landstinget. Finansiering av nyinvesteringar
genomförs av kommuner och landsting, oftast tillsammans med någon form av statligt stöd.
Ibland är det statliga stödet i form av särskilda statsbidrag, ibland som en del av en större överenskommelse mellan kommun/region/stat. De senaste tio åren
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Norrköpings kommun
Kollektivtrafiknämnden ansvarar för all kollektivtrafik inom kommunen. I verksamheten ingår ansvar för
spårvagns- och linjebusstrafiken inom kommunen.
Kollektivtrafiknämnden beställer antalet linjer och turer hos länets trafikhuvudman Östgötatrafiken.
I ansvaret ingår även att medverka i kommunens
planarbete och att arbeta med utvecklingsfrågor för
framtidens kollektivtrafik.
Landstinget beställer regional trafik, trafik mellan
kommuncentra som passerar kommungräns. Respektive kommun beställer trafik i den egna kommunen.
Varje beställare ersätter Östgötatrafiken för den beställda trafiken till bolagets självkostnad.
Entreprenörerna som kör trafiken tillhandahåller bussar och taxifordon. Spårvagnar, som går i tätortstrafiken i Norrköping, ägs av Norrköpings kommun.
Spårvägen i Norrköping förlängdes under 2006 med
en kort sträcka som ett led i en framtida utbyggnad
till Ringdansen. I Norrköping planeras även en förlängning av spårvägsnätet söderut.
I den första etappen utvidgas spårvägsnätet mot Hageby. Senare planeras en utbyggnad till Ringdansen
och möjligen också till Söderköping. Den nya spårvägen kommer att ersätta viss busstrafik.
Göteborgs stad
Trafiknämnden är den myndighet som har det övergripande ansvaret för kollektivtrafikförsörjningen i
Göteborg. Trafikkontoret är Trafiknämndens administrativa organisation. Huvudman för spårvägstrafiken är fortfarande Trafiknämnden, men planering
och samordning med övrig kollektivtrafik sker i Västtrafik Göteborgsområdet AB.
Trafikkontoret driver spårvägstrafiken på uppdrag
av Västtrafik och svarar för banan och spårvagnshållplatserna inom Göteborg. Trafikkontoret har också
ansvaret för informationssystemet och för den nya
kollektivtrafikringen, Kringen. Västtrafik upphandlar
all busstrafik i konkurrens enligt lagen om offentlig
upphandling. Spårvägstrafiken är ännu inte konkurrensutsatt.
Göteborgs Spårvägar AB ägs av Göteborgs stad. Göteborgs Trafik AB är ett helägt dotterbolag.

De fyra nya spårvägslinjer som successivt färdigställdes runt Göteborgs centrum under åren 2002 och
2003 samt den trafikomläggning som genomfördes
sommaren 2004 har haft relativt stor betydelse för utvecklingen de senaste åren.
I Göteborg görs fortsatt en omfattande satsning på
spårvägsinfrastrukturen för att utveckla kollektivtrafiken i staden. Genom projekt Kringen skapas bättre tvärförbindelser genom staden. En allmän upprustning och tillgänglighetsanpassning av hållplatser och
stråk genomförs också.
Stockholmsregionen
I Stockholms län har Stockholms läns landsting ett
samlat ansvar för all kollektivtrafik i länet för att
samordningen över kommunernas gränser ska kunna
komma till stånd. Detta var innebörden i den så kal�lade Hörjelöverenskommelsen från år 1964.
Länstrafikbolaget AB Storstockholms Lokaltrafik
(SL), blev det första i sitt slag och är än idag unikt genom att det är helägt av landstinget.
Det normala i Sverige är annars att landstinget endast äger respektive länstrafikbolag till hälften, medan kommunerna i länet tillsammans äger resterande
hälft.
Det är landstingspolitikerna i Stockholms läns
landsting som utser SL:s styrelse. Landstingsskatten
kommer SL till del i form av ett villkorat aktieägartillskott, medlen är således öronmärkta av ägaren landstinget.

Behovet av tillskott från skattemedel har stadigt
sjunkit under 1990-talet men ökar nu något. År 1990
finansierades 70 procent av SL:s verksamhet med
skattemedel. År 2000 var det knappt 50 procent.
Lokala spårutbyggnadsprojekt
Innerstaden
SL har under år 2007 beslutat att bygga ut spårvägen
i Stockholms innerstad, Spårväg City. Museispårvägen mellan Norrmalmstorg och Waldemarsudde, vars
trafik drivs under namnet Djurgårdslinjen, ska förlängas från Norrmalmstorg till Centralen och vidare
till Hornsberg, och reguljär spårvägstrafik med moderna vagnar ska integreras i SL-trafiken.
Även en ny gren till Ropsten, där vagnhallen ska
byggas, planeras få spårvägstrafik på något som kan
komma att kallas Värtanlinjen. Den framtida spårvägen, som således får två linjer, kommer att finansieras
och drivas genom en så kallad Offentlig Privat Samverkan (OPS).
Upphandlingen rör en 15–25-årig koncession att
bygga, underhålla och driva spårvägen. Den museala spårvägstrafiken till Djurgården, som är av stort
historiskt och turistiskt intresse, ska kunna fortsätta
genom ett trepartsavtal mellan SL, koncessionsinnehavaren och AB Stockholms Spårvägar (SS) som är
trafikutövare för museispårvagnarna.
I en studie från SL anges att en utbyggnad av Djurgårdslinjen för modern reguljär spårvägstrafik blir
samhällsekonomiskt lönsam.

Spårvägen i Norrköping ska enligt
planerna förlängas
och även få ytterligare nyleveranser
av moderna spårvagnar så att dessa
veteraner från 1967
kan ersättas.
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Tvärbanan var i trafik när stadsdelen
Hammarby sjöstad
var klar för inflyttning runt 2002.

Lönsam sägs också en omställning av nuvarande
stombusslinje 4 till spårvägstrafik vara, enligt samma
studie. Denna linje, som i allt väsentligt körs såsom
gamla spårvägslinje 4 före nedläggningen 1967, skulle således kunna stå på tur som nästa spårvägsutbyggnadsprojekt i innerstaden.
Förorterna
Tvärbanan
Tvärbanan är en förortsspårväg i det halvcentrala bandet utanför Stockholms innerstad. Den invigdes i sin
första etapp mellan Alvik och Gullmarsplan år 2000.
Då var den ett av få överlevande projekt i den så kal�lade Dennisöverenskommelsen från år 1992. Den är
en modern spårväg, byggd mer som en förortsjärnväg med stor andel egen banvall, men markerar ändå
spårvägens succéfyllda återtåg i Stockholmsområdet
efter att i ett halvsekel ha varit satt på undantag.
Idag är Tvärbanan förlängd från Gullmarsplan via
Hammarby sjöstad till en provisorisk ändhållplats vid
Sickla udde. Fortsatt utbyggnad planeras därifrån till
Slussen på en sträcka som ska vara gemensam med
Saltsjöbanan (se nedan).
I den andra änden, från Alvik och norrut, planeras
Tvärbanan få en första gren till Sundbyberg och Solna (Solna station) och en möjlig senare gren till Kista
och Sollentuna med ändhållplats vid någon station på
Ostkustbanan (Sollentuna eller Helenelund).
I de ursprungliga planerna för Tvärbanan från
1980-talet (som då kallades ”Snabbspårvägen”) skis-
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sade man på en hästskoliknande lösning, där Tvärbanan på sin Solnagren skulle fortsätta från Solna
station till Bergshamra. Senare har Universitetet och
Ropsten också nämnts som möjliga och mer troliga
målpunkter.
Sedan våren 2007 planerar således SL att förlänga
Tvärbanan från Alvik norrut mot Sundbyberg och
Solna. Från Alvik skulle banan gå i en tunnel (ca 700
m) under Traneberg och vidare över Ulvsundsjön.
Därifrån fortsätter spåren via Ulvsunda industriområde, passerar Bromma stormarknad och når Sundbyberg vid Bällsta bro.
Genom Sundbyberg dras spåren i Landsvägen, där
vagnarna körs i gatan såsom i Gröndal. Efter Sundbybergs station fortsätter spåren över en ny bro över
järnvägen till det som idag kallas Solna Business
Park.
Vidare genom Solna är sträckningen inte klarlagd
annat än att den ska vara en del av det nya Solna
Centrum. Tvärbanan ska ha sin ändhållplats vid Solna station, nära den nya blivande nationalarenan för
fotboll och andra evenemang. Ändhållplatsen utformas så att man lätta kan bygga vidare österut.
Tvärbanan norrut från Alvik mot Solna:
Bandel: Alvik–Solna station
Trafik: femminutertrafik, restid 16 minuter
Vagnar: 27 nya spårvagnar typ A32
Banlängd: 7 km
Den nya banans byggstart: 2009

Den nya banan klar: sommaren 2013
Kostnad: fem miljarder kronor inklusive bana, fordon och ny depå i Ulvsunda.
Saltsjöbanan
Saltsjöbanan har svarat för spårburen kollektivtrafik
till och från Saltsjöbaden och Solsidan i över hundra år. Från början trafikerades sträckan med motorvagnar och manövervagnar i ett för dåtiden mycket
modernt upplägg. Idag körs trafiken med modifierade
tunnelbanevagnar. Såväl bana som vagnar är mogna
för omfattande upprustning.
SL:s planer är att konvertera Saltsjöbanan från järnväg till modern förortsspårväg med tvärbanestandard.
Idag har Tvärbanan i sin östra del en provisorisk ändhållplats vid Sickla udde i Hammarby sjöstad.
Vid Lugnets trafikplats kopplas Tvärbanan samman
med Saltsjöbanan. De båda banorna får en gemensam
sträckning över Danvikstorg (nuvarande Henriksdal
och blivande stor bytespunkt för Saltsjöbanan, Tvärbanan och bussar), kanalen vid Danvikstull och in till
Slussen.
En ny gemensam station planeras i Katarinaberget
med anslutning till södra uppgången vid Slussens Tbanestation. Det nya läget kommer att avlasta den
norra stationsingången mot Södermalmstorg. Dessutom får bussarna till Nacka och Värmdö större utrymmen när det nuvarande spåret för Saltsjöbanan kan
tas bort.
Sträckan Saltsjöbaden–Slussen får tiominuterstra-

fik under högtrafik och tjugominuterstrafik under övrig tid. Vagnarna blir av samma typ som Tvärbanans
vagnar, A32, som körs i trevagnarståg. Restiden mellan ändhållplatserna beräknas bli samma som idag,
ca 29 minuter.
Sträckan mellan Nacka station på Saltsjöbanan och
Sickla Udde på Tvärbanan är mycket komplicerad att
bygga, eftersom den ska samordnas med en ombyggnad av nuvarande Värmdöleden vid trafikplats Lugnet.
Från Sickla och utåt kommer Saltsjöbanan att ha
samma sträckning som idag, men plattformarna anpassas till de nya instegsförhållandena med moderna
låggolvsspårvagnar.
I moderniseringen av Saltsjöbanan ingår också att
bygga ny depå i Igelboda. Eftersom vagnparken blir
gemensam för Tvärbanan och Saltsjöbanan kan visst
underhåll också ske i nya Ulvsundadepån på Solnagrenen av Tvärbanan.

Tåg på Saltsjöbanan
passerar Fåfängan.

Saltsjöbanan idag:
Bandelar: Saltsjöbaden–Slussen och Igelboda–Solsidan (grenbana)
Trafik: 20-minutertrafik, restid 29 minuter
Vagnar: 30 st modifierade t-banevagnar
Banlängd: 18,6 km
Antal påstigande: 18 000 per dag
Den nya banans byggstart: 2009/2010
Den nya banan klar: hösten 2013
Kostnad: 3 miljarder kronor.
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Ropsten 1966 med
Lidingötåg och
godsvagnstransport
mot Lidingö.

Lidingöbanan
Lidingöbanan är en förortsspårväg, till största delen
enkelspårig, som trafikeras Stockholm och Lidingö på
sträckan Ropsten–Gåshaga brygga. Trafiken bedrivs
som spårväg med linjenummer 21.
Banans ursprungliga sträckning år 1914 var Herserud–Skärsätra, successivt förlängd till Gåshaga nedre (nuvarande Gåshaga brygga) respektive Torsvik.
Sträckan Torsvik–Ropsten öppnades 1925,
På sträckan Ropsten–Humlegården nyttjades dåvarande Stockholms Spårvägars spår och reglemente.
Vid högertrafikomläggningen 1967 upphörde trafiken till Humlegården och en ny ändstation öppnades
i Ropsten, i anslutning till den samtidigt öppnade tunnelbanestationen.
Banan hade fram till 1970-talet omfattande godstrafik till bland annat AGA och till LIVA:s margarinfabrik i Gåshaga. Dessutom fanns en större oljedepå i
Rasta, med daglig växling. ”Rastaspåret” utgick från
en växel strax väster om Talluddens hållplats. För
godstrafiken fanns två tvåaxliga ellok.
Godstrafiken minskade under 1970-talet för att helt
upphöra 1982, då de största kunderna, oljedepåerna
och margarinfabriken, avvecklades, och AGA redan
tidigare hade upphört att nyttja banan som transportväg.
Spårförbindelsen till Banverkets spår i Värtan är inte juridiskt bruten men väl i praktiken. Lidingöbron
är numera inte användbar för godståg. Den har dock
nyligen förklarats fullt användbar i sin nuvarande
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funktion. Trots att banan för det mesta är enkelspårig är turtätheten relativt hög, var tionde minut per
riktning.
Det innebär 12 tåg i timmen, en trafikmängd som
en enkelspårig järnväg med normal fjärrtågstrafik inte kommer nära. Pendeltågen har det på enkelspår på
något håll, på bekostnad av lägre medelhastighet.
Banan har upprustats grundligt under 1990-talet,
dock till samma standard som tidigare. Någon anpassning för att kunna köra med moderna låggolvsspårvagnar som på Tvärbanan och Nockebybanan
har inte gjorts. Persontrafiken sköts sedan 1946 med
vagnar av samma typ som de äldre A30/B30 på Nockebybanan. Dessa moderniserades omkring 1990 och
är idag Sveriges äldsta spårvagnar i icke museal trafik.
År 1993 togs ett automatiskt signalsäkerhetssystem
i drift för Lidingöbanan. I slutet av 1980-talet hade
även nya likriktarstationer byggts i Baggeby, AGA
och Brevik, vilka ersatte tidigare likriktarstationer på
i stort sett samma platser.
Dessutom har Lidingöbanan förlängts till platsen
för Gåshaga nedre i samband med bygget av bostadsområdet Gåshaga strand. Ändhållplatsen heter dock
numera Gåshaga brygga.
Idag är läget förhållandevis ljust för Lidingöbanan.
Spårvägstrafiken är på frammarsch i Stockholmsregionen, Tvärbanan byggs ut och Nockebybanan är färdigupprustad.
Enligt tidigare planer skulle de gamla vagnarna från

1940-talet (visserligen renoverade under 1988–1994)
inom några år ersättas av A32, dvs samma typ av moderna låggolvsvagnar som trafikerar de övriga förortslinjerna idag.
I samband med etablering av Spårväg City har
nämnts att Lidingöbanan skulle kunna dela vagnpark med den nya linjen. Denna skulle i så fall kopplas samman med Lidingöbanan via nya spår i Värtahamnen och Ropsten. En gemensam vagnhall skulle
byggas Frihamnsområdet.
Lidingöbanan idag:
Bandel: Ropsten–Gåshaga brygga
Trafik: 20-minuterstrafik, i högtrafik 10 minuter
Antal hållplatser: 14
Vagnar: 19 st vagnar, varav 14 typ A30B, 5 typ B30B
Banlängd: 9,2 km
Antal påstigande: 11 000 per dag.
Nockebybanan
Nockebybanan är idag en nyligen upprustad förortsspårväg som i princip har samma sträckning som när
den fullbordades år 1929. Sträckan från Alvik till
Stockholms centrum vid Tegelbacken är sedan 1952
ersatt med tunnelbana.
Nockebybanan har vänstertrafik på sträckan Alvik–Alléparken för att ge rätt riktning på bytesresor
vid Alviks tunnelbanestation, där omstigning kan ske
över plattform mellan tunnelbana och spårvagnar.
Nockebybanan har inte direkt spårförbindelse med

Tvärbanan, men båda banorna har anslutning till
Brommadepån.
De vagnar av äldre typ (A30 och B30) som fortfarande används på vissa turer är byggda i mitten av
1940-talet och moderniserades till dagens utförande
under 1980-talet. De moderna vagnar som ibland trafikerar banan är samma som på Tvärbanan, A32, levererade från 1999. Det planerades att från hösten
2008 ha enbart nya vagnar i trafik på Nockebybanan, en följd av nyleverans av sju vagnar under 2008.
Drifsättning av dessa är dock försenad.
Det har tidigare funnits planer på att ersätta Nocke
bybanan med en bussväg. En framgångsrik opinionsbildning på 1980-talet stoppade detta förslag och banan rustades istället upp under 1990-talet. Med de
nya vagnarna får banan helt modern standard och nyinvesteringsbehoven är ringa de närmaste tjugo åren.

Alvik är ändhållplats för linje 12,
Nockebybanan, med
byte över plattform
till T-banan.

Nockebybanan idag:
Bandel: Alvik–Nockeby
Trafik: 20-minutertrafik, restid 29 minuter
Vagnar: 9 st vagnar typ A32
Banlängd: 5,7 km
Antal påstigande: 9 000 per dag.
Roslagsbanan
Roslagsbanan är en smalspårig järnväg i Stockholms
nordöstra förorter, trafikerad av lokaltåg. Spårvidden är 891 mm (tre svenska fot). Banan utgår från
Stockholms östra och delar sig på tre grenar: mot res-
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Roslagsbanans ändstation Stockholms
östra.

pektive Näsbypark, Österskär och Kårsta. Banan är
partiellt dubbelspårig (mellan Stockholms östra och
Galoppfältet i Täby på Österskärsgrenen), i övrigt enkelspårig. Den sammanlagda längden är 65 kilometer
och det finns 39 stationer.
Trafiken på banan bedrivs med motorvagnståg av
typ X10p, byggda 1988–1995. Banan är elektrifierad
med 1 500 V likspänning.
I lågtrafik är grundutbudet halvtimmestrafik på de
tre linjerna, dock med timmestrafik på sträckan Ormsta–Kårsta. Det körs fyra tåg i timmen på sträckan
Stockholms östra–Österskär, i högtrafik tätare. Under
eftermiddagsrusningen avgår 15 tåg i timmen från
Stockholms östra, varav tre tåg mot Näsbypark, sex
tåg mot Österskär och sex tåg mot Lindholmen och
Kårsta.
Under 2000-talets första årtionde diskuteras att
komplettera Roslagsbanan med en ny järnväg på
sträckan (Stockholm–) Solna–Danderyd–Täby–Arninge, eventuellt förlängd Åkersberga–Norrtälje, avsedd för pendeltågstrafik och kallad Roslagspilen.
Tågen skulle alltså fungera som andra pendeltåg i
regionen och passera Stockholms city. En sådan järnväg kan byggas först efter det att Citybanan står klar
någon gång efter 2017. Den skulle således bli klar tidigast 2025, troligare 2030. Enligt rådande diskussioner skulle Roslagsbanan vara kvar. Om sträckan
Arninge–Åkersberga byggs som ny järnväg kommer
emellertid motsvarande sträcka på Roslagsbanan troligtvis att läggas ned.
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Som ett av utredningsalternativen för järnvägen i
Roslagen finns dock ett alternativ där man bygger ut
hela banan till dubbelspår, ökar tillåten hastighet på
banan till 120 km/h och kör väsentligt längre tåg än
idag.
Trots att banan alltjämt skulle vara smalspårig skulle den få en transportkapacitet liknande den som pendeltågen har, men till halva investeringskostnaden.
Med ett nytt läge för ändstationen i Stockholm city i
stället för vid Stockholms östra skulle resandet på banan öka väsentligt.
Banans ställning är säkrad då befolkningsutvecklingen i Roslagen medfört att det nu krävs både tåg
och bussar för att uppfylla transportbehovet. Redan
nu byggs sträckan Galoppfältet–Viggbyholm ut till
dubbelspår. Under 2007 beslutade också SL:s styrelse
att bygga dubbelspår på sträckorna Roslags Näsby–
Ormsta och Rydbo–Åkersberga.
Roslagsbanan idag:
Bandelar: Stockholms östra–Kårsta, Roslags Näsby–
Österåker (grenbana), Djursholms Ösby–Näsbypark
(grenbana)
Trafik: 30-minutertrafik, 10- eller 20-minuterstrafik
under högtrafik
Vagnar: 105 st vagnar, varav 35 motorvagnar, 35 manövervagnar och 35 mellanvagnar
Banlängd: 65 km, varav dubbelspår 14 km
Antal stationer: 30
Antal påstigande: 40 000 per dag.

Spårvägstrafik i Europa

De nordiska länderna
Finland och Norge har ett finansieringssystem som
är förhållandevis likt det svenska. I Danmark ligger
dock en större andel av finansieringen på regional nivå. Där utgörs ca en tredjedel av investeringsmedlen
av centrala statliga medel och resten finansieras av regionala myndigheter.
Investeringar i järnvägsinfrastruktur är finansierade
av den centrala statliga budgeten medan utgifter för
drift och underhåll delvis täcks av infrastrukturavgifter som betalas av järnvägsoperatörerna. Investeringar i ny rullande materiel kan delvis finansieras av den
statliga budgeten.
Övriga Europa
I många storstäder i Europa föreskriver lagen vilka finansieringsandelar som ska tillämpas för infrastrukturprojekt, vilket underlättar förhandlingar mellan
staden och staten. Investeringarnas finansiering diskuteras utifrån en klar princip att finansieringsansvaret är delat.
I länder utan fördelningsprinciper är ofta den statliga nivån ansvarig för finansieringen av alla större
transportinvesteringar.
De statliga budgeterna står för huvudfinansieringen av de flesta infrastrukturprojekt i EU. I mindre
utvecklade regioner är också European Investment

Bank, European Regional Developement Fund och
The Cohesion Fund stora bidragsgivare.
Beslut om investeringar i så kallade TEN-projekt
fattas på nationell nivå i de olika medlemsländerna
och finansiering via statliga nationella budgetar står
för huvuddelen av TEN-investeringarna. TEN betyder Trans European Network.
För trettio år sedan hade staten huvudansvaret för
att finansiera nya transportinvesteringar i nästan alla
storstadsregioner. Nu tillämpas en mängd olika strategier på storstadsnivå i många av Europas och världens storstäder. Regionerna har samtidigt fått ett allt
större ansvar för finansieringen och driften av transportinfrastruktur av regional karaktär och ofta även
ett samordningsansvar för lokala transportinvesteringar. De alternativa finansieringslösningarna används ofta som styrmedel för att påverka transportefterfrågan och för att föra över resande från biltrafik
till andra transportslag samtidigt som investeringar
görs i kollektivtrafik. Bakgrunden är lokala trafikproblem med trängsel och dålig miljö.
Samtidigt är möjligheterna små att erhålla statliga
eller regionala medel till kostsamma lösningar för att
exempelvis rusta upp och bygga ut kollektivtrafiken.
Nya finansieringslösningar tycks ofta innebära en ny
ansvarsfördelning mellan staten, regionerna och kommunerna i kombination med en utvidgning av budgeten genom ökade insatser från resenärer och företag.

Spårvägslinje T4
under byggnation i
Vénissieux utanför
Lyon hösten 2007
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Strömförsörjningstekniken med
tredje skena, system
APS, som finns i
Bordeaux, innebar
en sammanlagd
merkostnad i investering på omkring
tre procent för hela
spårvägssystemet.

I till exempel Tyskland har decentraliseringen av
ansvaret för den regionala kollektivtrafiken också
medfört att finansieringskällorna som är kopplade till
kollektivtrafiken har decentraliserats.
I Zürich berörs kantonens myndighet för kollektivtrafik av tre beslutsnivåer; staten, kantonen och den
kommunala nivån. Den statliga nivån har i praktiken
inget inflytande.
I många europeiska länder har den spårburna trafiken i storstäderna överförts till respektive region/
kommun och blivit inkorporerad i den transportansvariga myndigheten på regional eller lokal nivå.
Federala länder såsom Tyskland och Schweiz var
bland de första att utveckla en regionalisering av
ansvaret för transporterna i tätorterna. De nordiska
länderna och länderna kring Medelhavet har först nyligen börjat förändra sin modell.
I det praktiska arbetet har lokala Metropolitan
Transport Organisation Authorities skapats som
ansvarar för planering, drift samt finansiering av
transportsystemet.
Exempel på innovativa finansieringsmodeller:
Korsfinansiering
Vanlig lösning i Tyskland där kollektivtrafiken ingår i
samma bolag som vatten, el och gas. Vinster från delar av bolaget täcker förluster i andra delar.
• EU tillåter inte att drift korsfinansieras.
• EU godkänner att investeringar och underhåll av infrastruktur korsfinansieras.
• Effekten är att bolaget inte betalar skatt på delar av
vinsten.
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Kommunal fastighetsskatt
Att betala för tillhandahållandet av offentlig service
genom fastighetsskatt är relativt vanligt i Europa, Asien och Nordamerika. Till största delen är dock fastighetsskatten knuten till den allmänna statskassan men
fastighetsskatt som är öronmärkt för kollektivtrafiken finns exempelvis i Spanien (Barcelona).
Den 1 januari 2008 ersattes i Sverige den statliga
fastighetsskatten med en kommunal fastighetsavgift
enligt Lag om kommunal fastighetsavgift. Medel från
de nya avgifterna kommer att tillfalla kommunerna,
men statsbidragen kommer att minska med motsvarande belopp.
När lägre taxeringsvärden stiger, eller när ytterligare bostäder tillkommer, eller avgifterna stiger till följd
av indexeringen, kommer avgifterna till kommunerna
att bli större. Till exempel om ett hus, som i dag har
lägre fastighetsavgift än maxgränsen på 6 000 kronor,
får höjt taxeringsvärde och därmed högre avgift. Dessa medel kommer att tillfalla kommunerna utan att
statsbidragen sänks.
Kommunerna kan inte ändra avgiften, utan det är
riksdagen som fattar beslut om avgiftens storlek efter
förslag från regeringen. För närvarande ligger schablonavgiften på cirka 1 300 kronor per invånare.
Exploateringsavgifter
När det allmänna bygger ut en attraktiv kollektivtrafik ökar marken i närheten i värde. Denna markvärdesstegring förs på något sätt över till den som exploaterar marken.
Genom att ta ut en exploateringsavgift kan istället
delar av denna värdeökning tillfalla det allmänna och
kan bland annat bekosta infrastrukturen. Exempel på

exploateringsavgifter finns över hela världen. I Europa finns system med exploateringsavgifter i till exempel Hamburg.
Försäljning av mark
Köpenhamns nya Metro finansieras med intäkter
från bland annat markförsäljning i den nya stadsdelen Örestad. Vid utbyggnaden av Metron skapades ett
bolag som erhöll stora kommunala markområden i
Örestad.
Bolaget lånade medel för infrastrukturinvesteringen, och lånet återbetalas via markförsäljning och biljettintäkter. Metrons byggkostnader finansieras av lån
som beräknas vara återbetalda om 25–30 år. Budgeten för hela projektet har stigit påtagligt men eftersom markförsäljningen har gått bättre än förväntat
har avbetalningarna kunnat ske i avsedd takt. I andra
fall har privata eller offentliga aktörer med särintressen i en investering bekostat hela eller delar av kostnaderna.
Versement transport (Frankrike)
Detta är lokal skatt som tas ut på lönesumman från
företag med fler än nio anställda. Skatten kan vara
mellan 1,00 och 1,75 procent och gällde tills nyligen
för orter med över 100 000 invånare. Numera är skatten användbar även för orter med över 30 000 invånare.
Systemet används i över 400 städer i Frankrike och

den täcker uppskattningsvis 75 procent av kollektivtrafikens underskott. Samtidigt har den möjliggjort
satsningar på nya moderna spårvägssystem i landet.
Liknande system finns exempelvis i Wien. Tanken
bakom skatten är att de anställda drar nytta av en väl
fungerande kollektivtrafik genom att få tillgång till en
större arbetsmarknad.

Spårbyggnation för
blivande linje T4 i
Lyon.

Lokala skatter på exempelvis bränsle, inkomst eller
försäljning
Detta är lokal skatt som tas ut för att finansiera kollektivtrafiken. En variant finns i Tyskland där en del
av skatten på oljeprodukter går direkt till investeringar i kollektivtrafiken. I Nottingham tas en skatt ut på
parkering vid arbetsplatser. Pengarna går till investeringar och drift av kollektivtrafiken. Bland annat har
nya spårvägslinjer byggt.
Trängselavgifter
Trängselavgifter kan användas i de större städerna för
att finansiera insatser i transportsystemet såsom lätt
spårtrafik. I Bergen kommer ”bompengen” bland annat används för att betala ny spårväg. Föregångare
internationellt är London och Stockholm. En särskild
del av avgiften bör gå direkt till kollektivtrafiken.
Parkeringsavgifter
Inkomster från parkeringsavgifter kan specialdestineras till kollektivtrafiken. Denna typ av finansiering
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Ny trådbuss i Zürich.
I Schweiz ligger
såväl drift som
infrastruktur under
samma huvudman,
således kantonen.
Kantonen lägger
över ansvaret på
staden. Bidrag till
regional kollektivtrafik utgår med 57
procent från staten.

finns till exempel i England och i den schweiziska staden Schaffhausen med grannkommunen Neuhausen.
Fördelen med denna typ av avgift är att den även verkar som ett styrmedel.
Fördela investeringskostnaderna över en längre tidsperiod
Ett sätt att fördela investeringskostnaderna över en
längre tidsperiod är att låna upp pengar. Denna metod har exempelvis använts i Mulhouse, Frankrike,
där en helt ny spårväg invigdes i maj 2006. Det statliga bidraget till finansieringen var här begränsat.
Frankrike, exempel Lyon – huvudman Sytral
Kollektivtrafiken i Lyon finansieras med hjälp av olika intäktsposter. Grovt räknat kommer vardera en
femtedel från biljettintäkter, Versement transport, och
bidrag från staden Lyon och regionen. De statliga bidragen uppgår till ca sju procent och resten, ca 30
procent, finansieras via lån. Det statliga stödet är således marginellt.
Av Sytrals budget går 36 procent till drift inklusive
fordon och resten till investeringar av infrastruktur,
inklusive kapitalkostnad och avskrivningar.
Schweiz, exempel Zürich – huvudman kantonen
I Schweiz ligger såväl drift som infrastruktur under
samma huvudman, dvs kantonen. Kantonen lägger i
sin tur över ansvaret för kollektivtrafiken i tätorterna på staden. Bidrag till regional kollektivtrafik utgår med 57 procent från staten. Resterande del finansieras med 50 procent från kantonen och 50 procent
från berörda kommuner. Mellan kommuner fördelas
kostnaden efter storlek och andel av trafiken.
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Spanien, exempel Parla
Stad i regionen Madrid med 100 000 invånare, utbyggnad pågår och man räknar med 130 000 invånare inom snar framtid. I Parla har en ny spårväg
byggts (9,5 km med nio vagnar). Planeringsprocessen har gått mycket snabbt. En förstudie genomfördes 2004 och i maj 2007 invigdes banan. Av finansieringen kom en tredjedel från markförsäljning.
Spanien, exempel Madrid
I Madrid har ett privat företag fått kontrakt att både
bygga och trafikera snabbspårvägen under 30 år. Trafikhuvudmannen ersätter bolaget per gjord resa medan bolaget svarar för alla kostnader, inklusive fordonen.
TIF i England
TIF står för Transport Innovative Fund och är ett särskilt statligt program där städer och regioner får ansöka om medel särskilt för att, under förutsättning att
trängselavgifter prövas, lösa trafikproblem med hjälp
av innovativa transportlösningar som initialt kräver
stora investeringar, till exempel modern spårväg.
Projekten kan omfatta infrastrukturinvesteringar i
form av bussprioritet, nya vägar, nya spårvägar eller
förbättrade vägkorsningar. Andra projekt inriktas på
att försöka ändra beteenden genom att understödja
kloka färdmdelsval och skapa bättre framkomlighet
för bussar.
Frankrike, exempel Strasbourg
Som i andra franska städer har Versement transport
införts Strasbourg för att finansiera investeringar
och drift av kollektivtrafiksystemet. Avgiften betalas

till Compagnie des Transports Strasbourgeois, CTS.
Kostnaden för den första spårvägslinjen I Strasbourg
betalades med följande poster:
• Lån tagna av den lokala CTS (52 procent)
• Medel från Versement transport (24 procent)
• Statliga garantier (15 procent)
• Kommunförbundet Communauté urbaine de Strasbourg, CUS (8 procent).
Frankrike, exempel Nantes
Även spårvägen i Nantes är ett exempel där finansieringen kom ifrån många olika källor:
• Kommunala bidrag
• Medel från Versement transport (30 procent);
• Statliga garantier
• Lån.
Driftfinansiering och organisation
När större utbyggnader planeras i Tyskland delfinansieras de vanligtvis med medel från staten enligt trafikfinansieringslagen Gemeindeverkehrsfinanzierungsge
setz, GVFG.
Lagen föreskriver vilka finansieringsandelar som
ska tillämpas för infrastrukturprojekt varför inga förhandlingar krävs mellan staden och staten. Kollektivtrafikens infrastruktur finansieras som en tumregel av
staten med 60 procent och 15–25 procent från delstaten. Underhållet betalas dock lokalt utan stöd från
staten eller regionen. Detta har fått till följd att underhållet av banorna är eftersatt. Infrastrukturen slits ner
tills den måste ersättas med ny som är bidragsberättigad enligt GVFG.

Exempel på länder där denna organisatoriska uppdelning finns är:
• Frankrike och Tyskland – trafikhuvudman som
täcker flera städer och kommuner
• Schweiz – kantonen (regionen)
• Spanien – kommunen/staden.
Nederländerna, exempel Suppletie
Suppletie-systemet i Nederländerna är incitamentsskapande och uppmuntrar till en ökning av kollektivtrafiken. Systemet innebär en fördelning av statliga
subventioner till 35 trafikhuvudmän. Grundförutsättningen är en ersättning från staten på 1,5 per inkörd
euro. Trafikhuvudmännen skriver avtal med operatörer och bestämmer över finansieringsmodellen för
driften.

Spårvägen i Saarbrücken, Saarbahn,
invigdes 1997. När
större utbyggnader planeras i
Tyskland delfinansieras de vanligtvis
med medel från
staten enligt trafik
finansieringslagen
GVFG.

Frankrike, Nantes
I Frankrike återfinns ansvaret för organisation och finansiering av kollektivtrafik på den lokala nivån. En
kommun har antingen en egen lokal transportmyndighet eller en gemensam myndighet tillsammans med
en grupp av kommuner.
Den lokala myndigheten ansvarar för byggnation
och finansiering av ny och existerande infrastruktur.
Driften av trafiken, vilken kan vara offentlig eller privat, kontrolleras av denna myndighet.
I exempelvis Nantes har Syndicat intercomunal à
vocation multiple de l’agglomération nantaise, Siman,
ansvaret för den lokala kollektivtrafiken. I Nantes delegerades byggandet och driften av spårvägsystemet
till ett separat bolag med ett blandat ägande, Semitan,
där Siman äger 65 procent av kapitalet.
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Systemen värderade för
svenska förhållanden
Svenskt och nor
diskt klimat skiljer
sig rätt väsentligt
från det varmare i
sydliga Europa.
Särskilt vintertid
utsätts kollektivtrafiken i vårt land ofta
för påfrestningar.
Vinterbild från Tvärbanan i Hammarby
sjöstad.

I

detta avsnitt sammanfattas egenskaperna hos de
aktuella trafiksystemen och en ansats görs att värdera dem för svenska förhållanden. Värderingarna sammanfattas i tabellen på sid 175.
Särskild vikt läggs vid egenskaper och funktioner
som inte, eller endast obetydligt, har berörts i tidigare kapitel.
Informationen är sannolikt mest relevant för den
medelstora svenska staden, med en befolkning mellan
100 000 och 300 000 invånare.
Det hindrar inte att såväl större som mindre städer
och regioner kan ha nytta av den sammanställda informationen. Detta gäller i tillämpliga delar även för
motsvarande städer och regioner i övriga nordiska
länder.
Det kan vara lämpligt att inleda med att betrakta
svenskt och nordiskt klimat, som skiljer sig en del
från det varmare i sydliga Europa.
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Särskilt vintertid har nämligen kollektivtrafiken i
vårt land ofta utsatts för påfrestningar; när vädret är
dåligt ökar dessutom belastningen på kollektivtrafiken eftersom många vanligtvis bilåkande medborgare
då avstår från bilresor. Det gäller därför för kollektivtrafikens medarbetare att alltid se till att beredskapen
för väderdramatik är god.
För att bättre förstå relationerna inkluderas här
även uppgifter beträffande regionaltåg, pendeltåg och
lokaltåg, trots att dessa enligt bokens inledande definitioner är tunga trafiksystem.

Klimatkänslighet

Regionaltåg, pendeltåg och lokaltåg
Spårtrafiktekniken är väl beprövad och några klimatproblem vintertid borde inte vara aktuella. När sådana ändå uppstår är nog orsaken snarast att söka i
bristfällig planering och alltför låg beredskap.

Uppvärmda växlar och god beredskap med bland
annat snöröjning borde vara sjävklarheter, så som är
fallet vid flygplatser. Intressant är att snö och is normalt inte påverkar framkomligheten nämnvärt.
Däremot riskerar höstens lövfällning, och ett generellt fuktigt klimat, att periodvis göra spåren mycket hala.
Kombispårvagn
Samma som ovan.
Spårvagn
Samma som ovan.
Systemstyrd buss (bussbana)
En kritisk faktor är när adhesionen mellan bana och
gummihjul minskar till följd av exempelvis ishalka.
Då ökar belastningen på eventuella styrhjul och risk
för urspårning ökar.
Mekaniskt styrda bussbanesystem kräver därför i
det närmaste isfri färdväg. Optiskt styrda system kräver god läsbarhet av styrlinjerna. Saknas sådan, måste föraren överta styrningen. För magnetiskt styrda
bussbanesystem saknas ännu vintererfarheter i kommersiell drift.

Trådbuss
För vägbanans beskaffenhet gäller samma som för
konventionell buss, med reservation för att den elektriska motorns mycket kraftiga vridmoment lättare
kan ge upphov till slirning vid start på halt underlag.
Kontaktledningen måste vara fri från is och rimfrost
för att säkra en god energiöverföring. Det finns flera
vedertagna tekniker för att säkerställa detta. I Landskrona används en med särskilda strömavtagarstänger utrustad tjänstelastbil för att begjuta körtrådarna
med frostskyddsvätska. Detta görs rutinmässigt före
dagens trafikstart när temperatur och luftfuktighet indikerar risk för rimfrost på kontakttrådar.

När vädret är dåligt
ökar belastningen
på kollektivtrafiken
eftersom många
vanligtvis bilåkande
medborgare då
avstår från bilresor
som annars gärna
genomförs när vädret, som på bilden,
är utan anmärkning.

Konventionell buss
Som för konventionell, tung vägtrafik. Extra riskmoment utgör polering av snö till isgata vid hållplatser.
Spårtaxi
Det återstår att verifiera spårtaxisystems vintertålighet.

Användbarhet och mångsidighet

Rubriken avser möjligheter för planeraren att utnyttja trafiksystemet i olika miljöer, särskilt beträffande
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Vid kraftiga snöfall
påverkas all trafik.
Bussar utgör inget
undantag, med
ett tillkommande
riskmoment som
utgörs av polering
av snö till isgata vid
hållplatser.

anpassning till stadsmiljön. Med detta avses hur väl
transportslaget kan tillföra element och funktioner
som efterfrågas i stadsmiljöer för att samverkan mellan boende, verksamheter och fritid ska fungera.
Regionaltåg, pendeltåg och lokaltåg
Dessa trafikmedel påverkar stadsmiljön så som en
konventionell järnväg gör, dragen genom den aktuella tätorten. Det innebär bland annat risk för barriäreffekter. Stora ytor som används för järnvägsändamål
kan vara attraktiv för annan användning. Anpassningsmöjligheterna varierar.
Regionaltåg, pendeltåg och lokaltåg får här lågt värde i tabellen på sid 175 eftersom trafiken är bunden
till korridorer avsedda för järnvägsspår. Erfarenheten
visar att det är mycket svårt att dra fram nya järnvägsspår i områden där järnväg tidigare inte funnits.
Kombispårvagn
Kombispårvagn får högre värde än tåg eftersom den
förutom att kunna trafikera de flesta spårvägsmiljöer
också kan framföras på järnvägsnätet. I tätort framförs kombispårvagn som spårvagn, se nedan. Utanför
tätort används järnvägsspår.
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Spårvagn
Spårvägstrafik har mycket god anpassningsmöjlighet
till stadsmiljön och moderna spårvägssystem utnyttjas medvetet för att förhöja kvaliteten i denna.
Spårvagn får högt värde eftersom den kan framföras
i alla tänkbara miljöer, såsom gator, gågator parker,
torg, egen banvall, genom rondeller osv.
Systemstyrd buss (bussbana)
Av nödvändighet måste bussbaserade fordon rulla på
hårdgjord bana i form av betong eller undantagsvis
asfalt. Det går att minska omfattningen till två löpbanor för hjulen, ca 2 x 60 cm bredd. Runt om och emellan denna hårdgjorda yta kan gräs växa, men trots
detta blir intrycket av en bussbana i gräs inte lika attraktiv som ett konventionellt grässpår för spårväg.
Sämre attraktiva anpassningsmöjligheter erbjuds än
vid konventionell spårväg.
Systemstyrd buss (bussbana) och trådbuss får högre
värde än tåg men lägre värde än spårvagn. Det förklaras med att en bussbana kan anläggas nästan som en
spårväg, men inte riktigt så elegant som en sådan.
De gummihjulsförsedda bussarna måste alltid rulla
på en betong- eller asfaltbana medan spårvägens spår
kan läggas i omgivande markmaterial som kan varieras i större utsträckning.

Med spårvägsintroduktion följer ofta att biltrafiken reduceras. Med minskad biltrafik minskar behovet av parkeringsplatser. Då kan sådana omvandlas till plats för uteserveringar, som i Le Mans, på bilden ovan.
Spårvägen i Freiburg får anses väl anpassad till den känsliga miljön i stadens centrum, här nedan vid den viktiga knutpunkten Bertoldsbrunnen.
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I Genève försågs
en ledtrådbuss
med ytterligare en
vagnsdel för att gå
i provtrafik en tid.
Dubbelledtrådbussar kombinerar hög
passagerarkapacitet
med gynnsam energiförbrukning.

Trådbuss
Trådbuss kan liksom spårvagn framföras i blandtrafik eller som en systemstyrd buss på bana. Till trådbussen hör dess kontaktledningsanläggning som kan
utformas efter enbart tekniska krav, eller med hänsyn
också till estetiska önskemål. Det finns exempel på
hur stolpar och utliggare utformats för att skapa en
särskild identitet för en trådbussanläggning.
Anpassningsmöjligheter är som för systemstyrd buss
och som för konventionell buss, men det finns även
potential till väsentligt bättre anpassning om kraft
läggs på en estetisk kontaktledningsutformning.
Trådbuss får ett högre värde än konventionell buss
tack vare att den elektriska driften möjliggör trafikering av känsliga miljöer, en följd av att fordonen bullrar mindre än förbränningsmotordrivna och inte har
några lokala utsläpp.

tät och klassisk stadsmiljö ställer stora krav på ingenjörer och arkiktekter.
Spårtaxi får ett högre värde än konventionell buss
tack vare systemets möjligheter att finnas överallt där
människor behöver det, men lägre värde än spårvagn
på grund av sämre tillgänglighet och det starka visuella intrånget, som begränsar användbarheten.

Energiförbrukning

Konventionell buss
Konventionell busstrafik tillför oftast endast obetydligt med positiva egenskaper till stadsmiljön. Tvärtom
är denna trafikform rätt anonym. Konventionell buss
får ett lägre värde eftersom den är bunden till gaturummet enligt vägtrafikförordningen och därmed har
samma begränsningar som övrig fordonstrafik.

Generellt gäller att till respektive fordon tillförd energi förvaltas väsentligt bättre i ett eldrivet fordon än i
ett med förbränningsmotor. Vanlig verkningsgrad för
en elektrisk motor är ca 90 procent, hos en dieselmotor knappt 40 procent och hos en så kallad ottomotor
(bensin- och gasmotorer) ca 33 procent.
En nackdel är om fordon i lokaltrafik är tunga. Täta starter och stopp med tunga fordon ökar förbrukningen signifikant, jämfört med samma körförlopp
med lättare fordon.
Att kunna lagra och återanvända den energi som frigörs vid bromsning kan minska den totala energiförbrukningen med minst 20 procent. Sådan teknik är
sedan decennier regel vid eldrivna trafiksystem, men
kommer nu också hos förbränningsmotordrivna, i
form av olika hybridtekniker.

Spårtaxi
Det finns många idéer om hur ett spårtaxisystem kan
se ut, men endast några få demonstrationsanläggningar. Att integrera en i högläge anordnad spårtaxibana i

Generellt gäller att eftersträva så få ryck i de tre dimensionerna som möjligt för att erbjuda en komfortabel resa. Även det inre bullret påverkar komforten.
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Passagerarkomfort

Sammanvägning av väsentliga egenskaper för tillgängliga lokala och regionala kollektivtransportsystem
Tabellegenskaper för angivna
aktuella trafikslag.
Värdering 1 till 5.
1 = Ogynnsam
5 = Gynnsam

Regionaltåg

Pendeltåg/
lokaltåg

kombisPåRvagn/
duo
(37 m)

sPåRvagn
(30-32 m)

systemstyRd buss
bussbana
(låggolvsledbuss 18 m)

tRådbuss
(låggolvsledbuss 18 m)

konventionell
buss

sPåRtaxi

anmäRkning

* Om eget spår

(låggolvsledbuss 18 m)

PassagerarkaPacitet/h

4

5*

4

4

3

3

2

2

kaPacitet

4

5

4

4

2

2

2

1

användbarhet/
mångsidighet

2

2

5

4

3

2

2

3

Flexibilitet

1

1

2

1

2

2

4

1

sPeciFikt utrymmesbehov*

4

5

3

4

4

4

4

1

* Utrymme i fh t
pass.kap.

anPasning till stadsmiljö

–

–

–/4

4

3

3

3

2

långsiktighet/strukturbildande
egenskaPer

5

5

5

5

3

4

1

3

energiFörbrukning

4

4

4

4

2(5*)

3

1

4

* om eldrift

utsläPP av klimatPåverkande gaser

5

5

5*

5

2 (5*)

5

2

5

* om eldrift

utsläPP kväveoxider och Partiklar

5

4

4

5

4

4

2

4

buller

4

3

4*

4

2

4

2

3

väder-/klimatkänslighet

4

3

4

4

3

3

3

3

PassagerarkomFort

4

4

5

5

3

4

3

2

driFtkostnader

4

5

2

1-2

3

3

4

?

investerings-

1

1

1

2

2

3

5

2

kostnader

* om eldrift

Värderingstabell baserat på detta och tidigare kapitel i denna bok, med tillägg av uppgifter avseende regionaltåg och pendeltåg, för att göra bilden
komplett. Värdering på en skala 1 till 5, där värdet 5 är gynnsamt och 1 ogynnsamt.

Spårtrafikens möjligheter till ryck är tekniskt begränsade till främst längsled, även om sidoryck kan förekomma hos spårvagnar i samband med exempelvis
färd genom växlar.
Tyvärr har komforten försämrats genom införande
av låggolvstekniken, både hos bussar och spårvagnar.
Dessutom minskar därmed möjligheterna att dämpa
buller från drivsystem och i förekommande fall från
spåranläggning.
För alla trafikslag gäller att föraren har stort inflytande på passagerarkomforten. Gedigen utbildning i
komfortabel körning är väsentlig. Därmed uppnås oftast även energiekonomisk drift.
Regionaltåg och pendeltåg/lokaltåg
har i regel god komfort, som hos konventionell järnväg.
Kombispårvagn
Komforten är bättre än hos modern spårvagn, tack
vare att konstruktionen medger hastigheter av minst
100 km/h.

Systemstyrd buss (bussbana)
Det ställs stora krav på jämn och slät färdväg, annars blir komforten inte bättre än hos en konventionell buss. Stabil gång i sidled tack vare spårstyrning,
där sådan är aktuell. Finns styrhjul hörs dessa oftast
som ett lätt mekaniskt slammer inne i fordonet.
Trådbuss
har generellt god komfort vad gäller jämn och steglös
acceleration. Dock kan denna vara problematisk för
stående passagerare om accelerationspotentialen utnyttjas till fullo. Förarens skicklighet avgör graden av
ryck i de tre dimensionerna. Sidoacceleration är som
hos konventionell buss.
Konventionell buss
Komforten hänger samman med bussens fjädringskonstruktion och vägbanans beskaffenhet. Förarens
skicklighet har stor betydelse.
Spårtaxi
Oklart, men de låga hastigheterna på banan (40–60
km/h) kan vara en positiv faktor för denna egenskap.

Spårvagn
har i regel god komfort, men moderna låggolvsspårvagnar är starkt beroende av att spåranläggningen
håller god kvalitet. Stabil gång i sidled tack vare spårens styrande egenskaper.
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Diskussion och slutsatser
Tillämpningar

D

enna bok behandlar moderna sätt för människor att i stadsmiljöer förflytta sig rationellt, kostnadseffektivt, miljöanpassat och
klimatsmart.
Titeln Persontransporter i långa banor indikerar att
förflyttningen sker effektivast under ordnade former i
någon form av strukturerade system.
Undertiteln Lätta kollektivtransportsystem med
strukturerande egenskaper anger att systemen är lät�ta i jämförelse med konventionell järnväg, är avsedda för kollektivt resande och har egenskaper som är
strukturerande, således påverkar bebyggelsestrukturen i koncentrerande riktning och bidrar till att hålla
samman staden.
Det är underförstått, men tål ändå att påpekas, att
långsiktighet är viktig för att uppnå den strukturerande effekten, liksom att systemet tar hand om ett stort
och kanske eftersatt resbehov.
Utan ett stort resandeunderlag får systemet svårt att
erbjuda hög standard avseende turtäthet och restid.
Tydlighet och synlighet är också viktiga att eftersträva.
Med genomgången av tillgängliga system och deras
egenskaper vill vi medverka till att svenska och nordiska utredare, planerare och beslutsfattare lättare kan
bedöma vilka system som kan vara önskvärda och användbara i respektive stad och region.
Vi har valt att redovisa ett sammandrag av tre tilllämpningsstudier som inom Den Goda Stadens ramar
har utförts för respektive Norrköping, Jönköping och
Uppsala.

Motsvarande tillämpningsstudier skulle lika väl
kunna utföras för bland andra Malmö, Lund, Helsingborg, Borås, Växjö, Linköping, Karlstad, Örebro,
Västerås, Södertälje, Gävle, Sundsvall och Umeå.

Tillämpning för Norrköping

Visionen för Norrköping innebär att kollektivtrafiken
helt ska bedrivas på ett långsiktig hållbart sätt. Eldrivna fordon ska svara för minst tre fjärdedelar av
alla resor i tätorten. Elfordon som hämtar elkraft från
en kontaktledning behöver inte medföra något energiförråd. Elektriciteten kan ha ursprung i vindkraft,
vattenkraft, kärnkraft, kolkraft etc. Detta är egalt för
framdriften av fordonet.
Därmed blir trafiksystemet inte lika sårbart som vid
beroende av ett visst energislag. Vidare bidrar denna
typ av energitillförsel till att kollektivtransportsystemet får önskvärda strukturerande egenskaper.
Av tillgängliga lätta system är spårväg det mest naturliga att vidareutveckla för Norrköping eftersom
där redan finns ett väl fungerande system. Ett beslut
om en omfattande utbyggnad förbereds också inom
kommunen när detta skrivs.
Spårvägslinje 2 byggs ut till Ringdansen med möjlighet att förlängas vidare till Ensjön respektive Söderköping, exempelvis för kombispårvagnar.
Spårvägslinje 3 får en gren 3H till evenemangsområdet vid sportfältet och sporthallarna.
En trådbusslinje 1 kompletterar spårvägssystemet
från Vrinnevisjukhuset i söder till Herstaberg i norr
via Kungsgatan och det planerade nya Resecentrum.

Tillämpning för Jönköping

I ett appendix till
denna bok redovisas
ett sammandrag
av de tre tillämpningsstudier som
bokförfattarna inom
Den Goda Stadens
ram har utfört för
respektive Norrköping, Jönköping och
Uppsala.

176 Persontransporter i långa banor

Tillämpningen för Jönköping innebär också att kollektivtrafiken i staden i sin helhet ska bedrivas på ett
långsiktig hållbart sätt. Eldrivna fordon ska på sikt
svara för minst tre fjärdedelar av alla resor i tätorten.
Argumenten är desamma som redovisats för Norrköping.
Av tillgängliga lätta system är spårväg trafikerad
med kombispårvagnar samt trådbuss det mest naturliga att vidareutveckla för Jönköping. Den Goda Staden-kopplingen till detta föreslås bli att tillämpa best
international practice på järnvägen i Tabergsdalen.
Detta innebär att järnvägen från Månsarp i söder till
Jönköpings centrum ställs om till förortsspårväg.
Sträckan, som är enkelspårig, byggs ut med ett antal
hållplatser och nya mötesplatser för att medge 20-minuterstrafik med kombispårvagnar.
I en andra etapp föreslås en kompletterande utbyggnad mellan Jönköping och Huskvarna så att de tunga
kollektivtrafikstråken blir spårburna och elektrisk
drivna.
Två kvarvarande stombusslinjer konverteras till

trådbussdrift. Med eldrift garanteras absolut utsläppsfrihet i gaturummet, där många människor vistas. Trådbussar går dessutom mycket tyst, till skillnad
mot dagens förbränningsmotordrivna bussar.
Den elektriska motorn är mycket energieffektiv.
Förbrukningsmätningar vid trådbussanläggningen i
Landskrona visar att en trådbuss där kräver ungefär
hälften av den energi som en dieseldriven buss utnyttjar vid samma trafikuppgift.
Till bilden hör dock topografin i Landskrona, som
är synnerligen beskedlig. Vid trafik i mer backig omgivning, som i Jönköping, förbättras förbrukningsförhållandet ytterligare.

Tillämpning för Uppsala

Kommunens tillväxt anges i översiktsplanen innebära en ökning från 185 000 till ca 235 000 invånare år 2020 och 250 000–270 000 invånare år 2030.
Tillsammans med miljömålen innebär detta att stadens kollektivtrafik snarast bör dimensioneras för ca
250 000 passagerare per vardag.
Det är både möjligt och nödvändigt för Uppsala att
besluta om att kollektivtrafiken i sin helhet ska bedrivas på ett långsiktig hållbart sätt.
Eldrivna fordon kan svara för minst tre fjärdedelar
av alla kollektivresor inom staden. Argumenten för
detta är desamma som gäller för Norrköping och Jönköping. De borde vara giltiga för de flesta större tätorter och regioner i Norden.
Uppsala har god potential för att snarast etablera ett
första stråk för högklassig persontransport i form av
en ”rosett” med två öglor.
Stråket är lämplig för spårvägstrafik som kan köras
i två linjer med gemensamma vagnar.

I det framtida Uppsala bedömer vi att det finns underlag för sex till åtta högkvalitativa kollektivtrafiklinjer, trafikerade med spårvagn eller trådbuss, beroende på passagerarunderlaget.
Ett spårtaxissystem skulle också kunna vara ett
användbart komplement till spårväg och trådbuss i
Uppsala. Etableringen skulle kunna inledas förslagsvis i Boländerna och Fyrislund. Efterhand kan systemet expanderas söderut till att också betjäna Bergsbrunna, Sävja och Ultuna och därmed överbrygga
järnvägens kraftiga barriäreffekt.
Norrut kan spårtaxisystemet förbinda Salabackar,
Gränby Centrum, Nyby, Gamla Upsala station och
kanske flygplatsen. Härigenom skulle goda tvärförbindelser kunna skapas för resenärer som inte vill eller behöver passera centrum.

Nya spårvägar
omges ofta av
utsmyckningar av
olika slag, som på
bilden från ändhållplatsen Odysseum i
Montpellier.

Urban persontransportplan
Med inspiration från franska principer skulle Uppsala
kunna anta en urban persontransportplan med följande utvecklingsstrategier för utpekade områden:
1 minska biltrafiken i staden för att uppfylla 		
miljömålen
2 identifiera stråk för högklassig kollektivtrafik
3 dimensionera kollektivtrafiken i förhållande till
förväntat trafikarbete
4 bibehålla eller öka användning av mjuka 		
transport slag (gång och cykel)
5 parkering på offentlig eller privat mark
6 etablera bilpooler.
I denna boks appendix finns de tre tillämpningsstudierna utförligare redovisade med kartor och bilder.
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Appendix

Den goda staden

I Den Goda Staden förenas en tillgänglig och
hållbar kollektivtrafik med en god urban miljö.

En kombispårvagn (duospårvagn, tramtrain) är en spårvagn som kan trafikera
även det vanliga järnvägsnätet . Den stora
vinsten är färre byten för resenärerna.
Man kan således från periferin resa till
stadens centrala delar utan byten.
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Inom det nationella projektet har fyra
övergripande teman definierats:
Övergripande stadsutveckling
Kollektivtrafik
Hållbart resande
Stadskärneutveckling
Inom ramen för detta bokprojekt har tre
fallstudier utarbetats vilka presenteras på
följande sidor.

Som en hybridform mellan traditionella
bussar och spårvagnar har det också utvecklats olika typer av bussar som går på egen
bana med mer eller mindre sofistikerade
styrsystem.

Spårbilar är en del av ett förarlöst lokaltrafiksystem på banor, vanligen ovan
mark. Resenärerna åker i eldrivna vagnar
(kabiner) i ett finmaskigt bannätverk från
påstigningsplats till avstigningsplats, utan
stopp vid mellanliggande hållplatser. Systemet kallas också spårtaxi.

© Vectus

Den Goda Staden är ett nationellt projekt
där tre utvalda städer, Jönköping, Uppsala och Norrköping driver egna projekt
i samverkan med Banverket, Boverket,
Vägverket och SKL. Inom projektet arbetar
man gemensamt med stadsutveckling och
trafikplanering för att skapa goda förutsättningar för städerna att utvecklas och
växa i takt med människors behov.

V I S I O N F Ö R N O R R KÖ P I N G

Tillämpning Norrköping
Norrköping står inför stora förändringar tack vare en positiv utveckling. Fler företag
visar intresse för att etablera sig i kommunen, mycket tack vare stadens strategiskt
goda läge för alla slag av transporter.
Men för att kunna motsvara behoven och skapa bra framtida livsmiljöer i Norrköping måste alla aktörer samverka i ett tidigt skede och gemensamt planera bebyggelse, infrastruktur och stadsmiljö.
Därför behöver Norrköping som Den Goda Staden en vision även för en långsiktigt
hållbar kollektivtrafik.

F

orskning och utveckling av långsiktigt hållbara lätta persontransportsystem har varit intensiv under senare år. Ny kunskap om sådana system, nya internationella erfarenheter och
nya initiativ görs nu tillgängliga för Norrköping genom ett delprojekt inom ramen för projektet Den Goda Staden. Arbetet speglar
den senaste utvecklingen och resulterar i denna översikt i bokform
över tillgängliga strukturerande lätta kollektivtransportsystem och
deras lämplighet för nordiska förhållanden. Särskilda tillämpningar
för Jönköping och Uppsala återfinns på följande sidor.
Arbetet omfattar för dagen och inom 10–15 år kommersiellt tillgängliga system:
Spårväg, som är sinnebilden för ett lätt, strukturerande kollektivtransportsystem
Kombispårväg, som genom kombinationen av spårvägsfordon
delvis på järnvägsspår för in lätta egenskaper i det annars tunga
järnvägssystemet
Systemstyrda bussar, där bussar körs helt eller delvis på egen bana, skild från annan trafik, således med helt eller delvis strukturerande egenskaper
Trådbussystem, som innebär elektriskt drivna bussar med energi

Tillämpning för Norrköping

Visionen för Norrköping innebär att kollektivtrafiken i Norrköping i sin helhet ska bedrivas på ett långsiktig hållbart sätt.
Eldrivna fordon ska svara för minst tre fjärdedelar av alla
resor i tätorten. Elfordon som hämtar elkraft från kontaktledning behöver inte medföra något energiförråd. Elektriciteten
kan ha ursprung i vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, kolkraft
etc. Detta är egalt för framdriften av fordonet.

som tillförs efter hand genom kontaktledning, således har strukturerande egenskaper
Spårtaxi, spårbilar på lätta automatbanor med strukturerande
egenskaper.
Ett kollektivtransportsystem med strukturerande egenskaper får
dessa genom att vara ett påtagligt inslag i stadsbilden, även när ett
fordon inte rör sig vid en given plats i systemet. Att sannolikheten
för att en spårvagn snart kommer är förhållandevis stor om man befinner sig vid en gata där spårvägsspår finns. Motsvarande sannolikhet finns exempelvis i anslutning till kontaktledning för trådbuss,
till bussbana eller balkbana för spårbil. Mot bakgrund av en alltmer
ökande miljöbelastning och trängsel måste över tiden merparten av
tätortsresorna i framtiden sker med kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken måste även lösa trafikbehoven till staden från
dess ytterområden. Goda bytesmöjligheter måste skapas för dem
som bor på landsbygden och måste använda bilen en viss del av resan.
Vårt mål inom projektet är att kollektivtrafiken ska vara en naturlig del av vardagen och att den ska vara huvudalternativet när vi förflyttar oss.

Därmed blir trafiksystemet inte lika sårbart som vid beroende
av ett visst energisystem.
Vidare bidrar denna typ av energitillförsel till att kollektivtransportsystemet får önskvärda strukturerande egenskaper.

Tillämpning

Av tillgängliga lätta system är spårväg det mest naturliga att
vidareutveckla för Norrköping. Ett beslut om en sådan ut-

Vision för Norrköping
Antalet resor med kollektivtrafiken i Norrköpings tätort ska från 2015 till minst 75 procent ske
med eldrivna fordon, där elkraften hämtas i den takt som den efterfrågas. Övrig kollektivtrafik
ska bedrivas med fordon som nyttjar förnyelsebara bränslen.
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veckling är föredömligt redan fattat i och med förlängningen
av linje 2 i stadens sydöstra delar via Ljura–Hageby–Navestad
till Ringdansen.

Vidare föreslås en kortare utbyggnad i sydväst från Folkets
Park till Himmelstalundshallen för att kunna kollektivtrafikförsörja utvidgade verksamheter på sportfältområdet. Utbyggnaden föreslås vara klar till det år som de nya sporthallarna
står färdiga.

A

Den Goda Staden-kopplingen till detta föreslås bli att tillämpa Best international practice på den kvarvarande och i princip beslutade utbyggnadssträckan. Detta kan göras genom att
dela in sträckan i förslagsvis tre avsnitt utifrån omgivningens
respektive förutsättningar och egenskaper.
Del 1 Ljura–Söderleden
Del 2 Söderleden–bortom Hageby Centrum
Del 3 Bortom Hageby Centrum–Ringdansen
Genomförandet sker i den takt som redan planerad utbyggnad sätts igång.
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Mot
Söderköping

Ensjön

Kartan visar Norrköpings eldrivna kollektivtrafik som den är tänkt enligt vision 2015. Spårvägslinje 2 är utbyggd till Ringdansen med möjlighet
att förlängas till Ensjön respektive Söderköping (exempelvis såsom kombispårväg). Spårvägslinje 3 har utökats med en gren 3H till sportfältet
och sporthallarna. Trådbusslinje 1 förbinder Vrinnesjukhuset i söder med Herstaberg i norr via Kungsgatan och Resecentrum.
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Slutligen föreslås etablering av en ny trådbusslinje 1 i relationen Vrinnevi–Ingelsta via Kungsgatan, Resecentrum och det
nya Butängen. Genomförandeår föreslås bli 2015 eller i anslutning till att Ostlänken är klar att trafikera Norrköpings
järnvägsstation och framtida resecentrum. Ett nytt resecentrum ger förutsättningar för fler resande, som i sin tur ger
Butängen nya utvecklingsmöjligheter.

Ett nytt strukturerande kollektivtrafikstråk ger nytt liv åt
Butängen och förbinder den nya innerstadsdelen med handelsområdet Ingelsta i norr, resecentrum, universitetet, Idrottsparken samt Vrinnevisjukhuset i söder. Trådbusslinjen innebär en
såväl effektiv som attraktiv kollektivtrafik för resande i Norrköping.

Respektive delförslag kommenteras nedan.

vårdcentral. Här planeras en framtida förtätning och det finns
goda möjligheter att skapa en levande togmiljö. En spårvägshållplats kan få ett utmärkt läge intill entrén till vårdcentralen.
Från Hageby vårdcentral fortsätter spårvägen längs Hagebygatan mot Hageby centrum, som får en i centrumbildningen integrerad hållplats. Innan spårvägen angör Hageby centrum passerar den Lidaleden, i en punkt som kan sägas utgöra
entré till området.
Efter Hageby centrum kan bebyggelsen i framtiden förtätas
och spårvägen kan därför få ytterligare en hållplats före Pressargatan-Mamregatan. I den tänkta etappindelningen finns
en provisorisk ändhållplats i slinga planerad till området efter
OKQ8, trafikplats Brånnestad.
Rekommendation: Spårvägen anläggs på egen bana i gräs
längs större delen av sträckan. Från infarten vid Lidavägen till
ca 50 m bortom hållplatsen vid Hageby centrum används sten
för att estetiskt markera centrumbildningen och samhörigheten med kollektivtrafiken. Korsningen vid Lidavägen kan med
fördel utformas som en cirkulationsplats och förses med motsvarande vattenkonst som visas i inspirtationsbild från Oslo
(Se ”Förlängning av linje 2 mot Ringdansen”, upplaga 3, sidan 13).

Spårvägsutbyggnad enligt
Best International Practice
Stadens planering och utveckling bör präglas av ett behovsinriktat synsätt så att målsättningen att skapa trivsamma bostads- och verksamhetsområden kan uppfyllas.
I Ljura kommer nya moderna flerfamiljshus att byggas.
Området kommer också att få en ny infrastruktur med en gatubild i form av en lokalgata utan genomfartstrafik. Kollektivtrafiken kommer att vara ett påtagligt inslag i gaturummet.
Hageby genomgår en omdaning. Området har idag mycket
genomfartstrafik, via både Lidaleden och Hagebygatan. Genomfartstrafiken kommer att reduceras kraftigt och Hagebygatan kommer att bli till en lokal gata med starkt begränsad
genomfartstrafik.
Hageby är den stora centrumbildningen i området och kan
med en väl integrerad kollektivtrafik bredda sitt upptagningsområde, ja till och med bli en attraktion och ett besöksmål i
sig.
Området vid Ringdansen/Navestad kommer att kunna närma sig de centrala delarna av staden via en utbyggd spårväg
där hastigheten kan vara väsentligt högre än i innerstaden.

Del 1 Ljura–bortom Söderleden

Karaktär: Nytt bostadsområde runt lokalgata.
Över Ljurafältet går spårvägen genom den allé och det nya
bostadsområde som planeras här. Utefter Ljuragatan planeras två nya hållplatser som kommer att trafikförsörja såväl
det nya som det befintliga Ljuraområdet. Över Söderleden går
spårvägen på en nybyggd kollektivtrafikbro.
Rekommendation: Spårvägen anläggs på egen bana, med
ytmaterial i gräs. En alléplantering omkring spårvägen förstärker kollektivtrafikstråkets visuella identitet. Gräs ger en
bullerdämpande effekt. Vid korsningspunkter där fotgängare,
cyklister och bilister rör sig varieras material och nivåer för
att förstärka alla trafikanters uppmärksamhet.
Kollektivtrafikbron bör få hårdgjord yta för att kunna trafikeras av utryckningsfordon.

Del 2 Bortom Söderleden–bortom Hageby Centrum

Karaktär: Anslutning till kommersiellt centrum
Efter Söderleden fortsätter spårvägen till området vid Hageby

Del 3 Bortom Hageby Centrum–Ringdansen

Karaktär: Snabbspårväg.
Efter trafikplats Brånnestad går spårvägen vidare söderut intill Navestadsgatan. Två hållplatslägen, Atriumhusen respektive Brånnestad södra passeras innan spårvägen når sin ändhållplats vid Ringdansen centrum.
Rekommendation: Spårvägen bör här kunna trafikeras i högre hastighet för att ge korta restider. Därför föreslås spårområdet signalera detta genom att vignolräler på sliprar används
större delen av sträckan. Detta är också den mest kostnadseffektiva lösningen.
Mellan bostadsområdens Silverringen och Guldringen används åter gräs med goda bebyggelsenära egenskaper inklusive bullerdämpning.

Ny spåranslutning till sportfältet

För sträckan till sportfältet föreslås en utbyggnad med enkelspår. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att få spårburen kollektivtrafik till området enligt visionen ovan utan att investera
i överstandard.
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Ny trådbusslinje 1

I Norrköping finns idag de båda spårvägslinjerna 2 och 3 som
tillhör de mest belastade kollektivtrafiklinjerna i staden. Senast när spårvägslinje 2 har byggts ut till Ringdansen kan dagens hårdast belastade busslinje, nr 113, ersättas med spårvägstrafik. Den därefter hårdast belastade busslinjen är då nr
117/118 som förbinder bland annat stadsdelen Vilbergen och
Vrinnevisjukhuset med centrum och Ingelsta.
Linjen bedöms kort efter starten kunna få ca 1 500 000 passagerare per år, vilket kvalificerar den som Norrköpings mest
utnyttjade busslinje.

1

Herstaberg

Ingelsta

Varför trådbuss?

Med eldrift garanteras absolut utsläppsfrihet i gaturummet,
där många människor vistas, således en lokal, positiv hälsoFridvalla
effekt. Trådbussar går dessutom mycket
till skillnad mot
3
2 tyst,
förbränningsmotordrivna bussar. Elektriciteten kan som bekant genereras på många olika sätt, varför så kallad grön Vidablick
el är
en angelägen möjlighet.
Den elektriska motorn är mycket energieffektiv. Modern
styr- och reglerutrustning för elektriska fordon ger små förluster.
Energiförbrukningsmätningar vid trådbussanläggningen i
Landskrona visar att en trådbuss där kräver ungefär hälften
av den energi som en dieseldriven buss utnyttjar, vid samma
trafikuppgift.
Till bilden hör dock topografin i Landskrona, som är synnerligen beskedlig. Vid trafik i mer backig omgivning, som i
Norrköping, förbättras förbrukningsförhållandet ännu mer
till trådbussens fördel; exempelvis kan vid bromsning ström
återmatas till nätet och där komma andra fordon till godo.
För trådbussar gäller fördelen att bränsle inte behöver medföras; energi överförs från kontaktledningen
i det ögonblick
3H Himmelstalund
den behövs. Istället för att medföra bränsle för en dags stadstrafik kan detta utrymme och denna vikt användas för att
transportera passagerare. I praktiken visar det sig att det är
lättare att åstadkomma tilltalande inredning i bussar när utrymmeskrävande bränsletankar inte behövs (gäller flytande
bränslen, gastankar placeras normalt på busstaket).
Med lämplig marknadsföring av det nya trafikmedlet kan
etableringar av företag och affärsrörelser utmed den nya linSMHI
jen påverkas i positiv riktning. Kontaktledningsanläggningen
signalerar att här kommer tät och effektiv kollektivtrafik att 3
finnas under överskådlig framtid.
Folkets
En trådbusslinje får en strukturerande effekt som är starkaPark
re än för en konventionell dieselbusslinje, dock inte så stark
3
som för en spårvägslinje.

1

Butängen
1

2

Resecentrum

3
Norr
Tull

Linjesträckningen

Trådbusslinje 1 förbinder Vrinnevisjukhuset i söder med Ingelsta
handelsområde i norr och betjänar däremellan ett stort antal boende,
resande och verksamma i exempelvis Vilbergen, vid universitetet, till
och från Resecentrum samt i den nyutvecklade stadsdelen Butängen.

2
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3

3
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Vagnha

2
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Söder
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Trådbusslinjen, som i förslaget har givits linjenummer 1, utgår
från Vrinnevisjukhuset, löper i vägslingan Vilbergsgatan runt
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Trådbusslinje 1
från Vrinnevisjukhuset
och Vilbergen

tan

2
Alternativ sträcka för
trådbusslinje 1
via Söder Tull

Vilbergen, svänger norrut in på Gamla Övägen, för att svänga
vänster in på Albrektsvägen, betjänar Idrottsparken, fortsätter
över Södra Promenaden samt återger Kungsgatan dess forna
status som kollektivtrafikstråk av rang, synliggjort genom elegant utformad kontaktledningsupphängning. Kungsgatan följs
fram till Norra Promenaden, som därefter följs till Resecentrum. Denna sträcka är ca 6,2 km.
Alternativt går linjen via det planerade kollektivtrafikstråket genom Vilbergen och fortsätter i Gamla Övägen till Hörngatan, viker vänster i Nygatan och höger i Kungsgatan. Denna
sträcka är ca 6,6 km.
Vid det framtida omdanade Resecentrum viker trådbusslinjen norrut och passerar antingen i vägport under eller på viadukt över järnvägsspåren, möjliggör ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom Butängen, vilket underlättar omdanandet
av denna stadsdel samt fortsätter via Ingelsta handelsområde
till Herstaberg, som är ett framtida exploateringsområde.Denna sträcka är ca 4,3 km. Sammanlagd linjelängd blir således
10,5–10,9 km beroende på alternativen.

en

enad

Prom

Trådbusslinje 1 föreslås få någon av dessa sträckningar genom centrum: Antingen rakt mot Kungsgatan från Albrektsvägen eller via Hörngatan-Nygatan för bättre koppling till
Söder Tull. Kungsgatan var en gång huvudstråk för spårvägslinje 1, därav förslaget till linjenummer. Vid Resecentrum
passerar trådbusslinjen antingen över eller under järnvägsspåren beroende på vilket läge som den nya stationslösningen får.

Kontaktledningen blir till stor del stolpburen i de båda ytterändarna, medan sträckan genom centrum kan utnyttja
väggfästen, på samma sätt som spårvägens kontaktledning.
Stolpar för trådbusslinjen ska också utnyttjas för gatubelysningen så att mängden stolpar inte blir onödigt stor. På några platser korsas spårvägslinjer, vilket dock inte innebär några
tekniska svårigheter. Det går också bra att låta trådbussar och
spårvagnar trafikera samma kollektivkörfält.
Det är lämpligt att trådbussarna garageras och får service
och underhåll i vagnhallen vid Stohagsgatan. Personalen där
har utan tvekan kompetens för att sköta såväl den moderna kraftelektroniken i trådbussarna som den konventionellla
busstekniken som de också innehåller.
På motsvarande sätt finns i Norrköping kompetens att sköta både kontaktledning och strömmatning för trådbuss. Den
specialkompetens som krävs för kontaktledningen är inte svår
att upparbeta.
Man kan avstå att montera anslutningsledning mellan trafiklinjen och vagnhallen. Det finns flera möjligheter att kunna
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köra trådbussar utan tillgång till kontaktledningström; också enklare system för kortare sträckor och för enstaka in- och
utfarter.

Busstyp och trafikering

Trådbusslinjen förutses få tiominuterstrafik med ledbussar i
låggolvsutförande med flera dubbeldörrar för att garantera
snabb på- och avstigning. Om resehastigheten kan antas vara ca 18 km/h kan ett varv (17,8 km) klaras på ca en timme.
För trafiken skulle då 7–8 bussar krävas. Med vagnreserv eftersträvas en vagnpark på tio ledtrådbussar. Bussarna bör få
högsta möjliga komfort med bland annat klimatanläggning.
Den nya trådbusslinjen ska utformas som så kallad stombusslinje med stor andel egna körfält, signalprioritet vid trafiksignaler, dynamisk trafikantinformation, välutrustade hållplatser med upphöjda plattformskanter för snabb på- och
avstigning.
I marknadsföringen skapas en unik identitet för linje 1. Den
får inte ses som en vanlig stadsbusslinje, snarare något som
påminner om en spårvägslinje, fast med gummihjulsfordon.
Det lockar att ge trådbussarna en tydlig och egen identitet i
färg och form. Linjen bedöms kort efter starten kunna få ca
1 500 000 passagerare per år, vilket kvalificerar den som Norrköpings mest utnyttjade busslinje.

Investeringskostnader

En översiktlig kostnadsberäkning ger vid handen att 10,5–
10,9 km dubbelspårig kontaktledning skulle kosta ca 60 miljoner kr, beräknat på aktuell kostnad i Landskrona (3 km för
16,8 miljoner kr), som dock har kontaktledningen helt stolpburen.

Trådbussens kontaktledning ger linjens dess strukturerande effekt på omgivningen. Genom att utnyttja
kontaktledningens bärande stolpar som ett positivt
designelement kan kollektivtrafiken ge stadsbilden
ett attraktivt tillskott.

Trådbusslinje 1 föreslås bli trafikerad med moderna
ledbussar, som vid behov ges eget körfält för bästa
framkomlighet.
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I Norrköpings centrum kan längre sträckor upphängas i
husväggar, men i gengäld tillkommer en del specialkonstruktioner vid korsning med spårväg.
Det är realistiskt att räkna med en ströminmatning åtminstone varje kilometer, dock kan en matarstation betjäna flera
inmatningspunkter. Det är inte sannolikt att dagens matarstationer för spårvägen också skulle ha kapacitet att även mata
den nya trådbusslinjen. Därför beräknas fyra nya matarstationer tillkomma, à 3,6 miljoner kronor, summa 14,4 miljoner kronor.
Det är svårt att ange pris på ledtrådbussar, eftersom sådana ännu inte finns på den svenska marknaden. Sannolikt kan
man anta dubbelt pris jämfört med en motsvarande dieseldriven buss, således runt sex miljoner kr per buss eller ca 60 miljoner kronor.
Bussarna förses med anordning för körning även utan kontaktledningsström (batteri eller bensin-/dieselgenerator).
För trådbussprojektet skulle således investeringar för sammanlagt ca 60 + 14,4 + 60 = 135 miljoner kronor krävas. Till detta kommer hållplats-, prioritets- och
trafikantinformationsutrustning, samt anpassningar i vagnhallen. Eventuell anslutningsledning till vagnhallen ingår inte
heller.
Vid smala gator är trådbussen förträfflig tack vare avgasfrihet och
låga bullernivåer, Den kommer väl till sin rätt i trånga passager, på
gågator, ja, överallt där det är gott om folk tätt intill.

Trådbusslinje 1 får hög framkomlighet genom en stor andel reserverat körfält i gaturummet och eget kollektivtrafikstråk i Vilbergen,
Butängen och Herstaberg.
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Hållplatser
Den välkomnande hållplatsen är sinnebilden för en god kollektivtrafik. En
spårvagnshållplats har stora möjligheter
att gestaltas attraktivt och funktionellt
som vidstående inspirationsbilder visar.
Den övre är från Mulhouse, där de
karakteristiska bågarna välkomnar och
omfamnar spårvägens resenärer. Inspiration för exempelvis Ljurafältet.
Den under är från Braunschweig
Hauptbahnhof, där det skyddande taket över hållplatsområdet både signalerar områdets karaktär och trafikbolagets ansvar för resenärens välbefinnande
under hela resan. Inspiration för Hageby Centrum.

Uteliv
I den moderna staden hör spårvagnar
och uteliv ihop. Inspirationen nedan
lämnas från Grenoble till Hageby torg
och Hageby Centrum.
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Tyst och vackert
De eldrivna spårvagnarna är tysta och
fria från lokala emissioner. Detta inspirerar till att låta dem rulla fram antingen i pastoral grönska eller till att föra in
gröna element i det annars stensatta eller asfalterade gaturummet. Spårvagnen
blir på det sättet sinnebilden för hur stadens invånare visar omsorg om sin närmiljö samtidigt som de tar ansvar för
den globala miljön.
Den övre bilden från Basel kan inspirera till hur spårvagnstrafiken kan te sig
i avsnittet från Ljura till bortom Hageby Centrum.
Den undre bilden är från St Etienne
och visar hur även den hårdgjorda gatu
miljön kan få mjuka inslag genom en
kombination av bortsanerad biltrafik
och prioriterad spårvägstrafik.

Konst i gaturummet

Den ständigt återkommande rörliga
spårvagnen samspelar väl med den fasta
installationen här i Grenoble. Lite inspiration till att göra något i vid korsningen med Lidavägen.

Det oundvikliga bytet
Buss och spårvagn måste samspela för
att även landsbygdens resenärer ska
få bra tillgång till kollektivtrafik. Det
oundvikliga bytet ska ske så smidigt
som möjligt rakt över plattformen och
helst skyddat för vädrets makter.
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Tillämpning Jönköping
Jönköping står inför stora förändringar tack vare en positiv utveckling. Fler företag
visar intresse för att etablera sig i kommunen, mycket tack vare stadskärnans
strategiskt goda läge för de flesta slag av kommunikationer. Men för att kunna
motsvara behoven och skapa bra framtida livsmiljöer i Jönköping måste stadens
trafiksystem utvecklas.
Kommunen har undertecknat Aalborg-åtagandena för en hållbar stadsutveckling.
Detta innebär bland annat att arbeta för minskad individuell trafik och ökad,
långsiktigt hållbar kollektivtrafik.

I Den Goda Staden förenas en tillgänglig och
hållbar kollektivtrafik med en god urban miljö.

Vision för Jönköping
Antalet resor med kollektivtrafiken i Jönköping ska från 2020 till minst 75 procent ske med
eldrivna fordon, till vilka elkraften hämtas i den takt som den efterfrågas. Övrig kollektivtrafik
ska bedrivas med fordon som nyttjar förnyelsebara bränslen.
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Tillämpning för Jönköping

Tillämpningen för Jönköping innebär att kollektivtrafiken i
staden i sin helhet ska bedrivas på ett långsiktig hållbart sätt.
Eldrivna fordon ska på sikt svara för minst tre fjärdedelar
av alla resor i tätorten. Elfordon som hämtar elkraft från kontaktledning behöver inte medföra något energiförråd. Elektriciteten kan ha ursprung i vindkraft, vattenkraft, kärnkraft,
kolkraft etc. Detta är egalt för framdriften av fordonet.
Därmed blir trafiksystemet inte lika sårbart som vid beroende
av ett visst energisystem.

Om den regionala trafiken flyttas från banan i Tabergsdalen kan detta
spår med enkla medel utnyttjas för spårburen lokaltrafik mellan
Månsarp och Jönköping. Detta kommer att stärka områdena kring
Taberg och Norrahammar.
Förutsättningarna för en utbyggnad av spårtrafiken i Tabergsdalen
är mycket goda. Bebyggelsen ligger till mer än 90 procent inom lämp-

Vidare bidrar denna typ av energitillförsel till att kollektivtransportsystemet får önskvärda strukturerande egenskaper.

Tillämpning

Av tillgängliga lätta system är spårväg och trådbuss det mest
naturliga att vidareutveckla för Jönköping.

A

Den Goda Staden-kopplingen till detta föreslås bli att tillämpa Best international practice på järnvägen i Tabergsdalen.
Detta kan göras genom att omställa järnvägen från Månsarp

ligt gång- eller cykelavstånd från järnvägen. Genom att etablera ett
tiotal nya hållplatser kan drygt 90 procent av befolkningen få tillgång
till spårtrafiken.
Nya mötesplatser byggs i Taberg och Norrahammar. I Jönköpings
tätort placeras nya hållplatser så att de ger ökad tillgänglighet till
arbetsplatser och service.
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i söder till Jönköpings centrum till förortsspårväg. Sträckan,
som är enkelspårig, byggs ut med ett antal hållplatser och nya
mötesplatser för att medge 20-minuterstrafik. Inledningsvis
kan trafiken bedrivas med dieselelektriska spårvagnar av motsvarande typ som ses på bilden sid 191.

B

I en andra etapp föreslås en kompletterande utbyggnad mellan Jönköping och Huskvarna så att de tunga kollektivtrafikstråken blir spårburna och elektrisk drivna.

C

Två kvarvarande stombusslinjer konverteras till trådbussdrift.
Genomförandet föreslås ske 2015 eller det år som nuvarande
ekonomiska livslängd för befinliga stombussar löper ut.

Spårvägsutbyggnad enligt
Best International Practice
Det planeras en utbyggnad av ny järnvägsanslutning mellan
Torsvik och banan Jönköping–Nässjö. Ett par av alternativen
till detta berör Tenhult. Skulle detta förverkligas öppnas helt
nya förutsättningar för en förbättrad spårburen persontrafik i
Tabergsdalen. Järnvägen skulle snabbt och till förhållandevis
låg kostnad kunna förändras till en förortsspårväg som erbjuder en attraktiv förbindelse med de centrala delarna av Jönköping. Genom att leda om spåren via Råslätt kan också detta
bostadsområde få attraktiv spårburen trafik.
På sikt är det också viktigt att skapa motsvarande goda förbindelser i stråket mellan östra Jönköping och Huskvarna.
Den regionala trafiken på spår bedöms vara mycket viktig för
hållbar framtida utveckling för Jönköping.

Närmare Jönköpings tätort kan banan behöva dubbelspår, exempelvis mellan Rocksjön och Jönköping C eller över Söder. Denna del skulle
då trafikeras som spårväg längs dagens bussvägar. Därutöver byggs förlängda mötesplatser mellan Ryhov och Rocksjön samt på den tidigare
godsbangården.
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Kombispårvagnar som i dieselelektrisk drift kan framföras också på icke elektrifierade linjer, som denna vagn som är i trafik i Nordhausen med
omgivningar, är ett koncept som skulle kunna övervägas för trafiken på järnvägen i Tabergsdalen. I staden framförs den som konventionell
elektrisk spårvagn.

En utveckling av spårtrafiken i Tabergsdalen är inte ett tekniskt infrastrukturprojekt utan ett stadsbyggnadsprojekt i en
del av Jönköping som har mycket stor utvecklingspotential.
Liknande projekt i andra europeiska länder visar att värdet
på mark och fastigheter ökar när spårtrafik introduceras.

Resenärerna kommer att bli fler

En utvecklad spårtrafik med bättre anpassade, accelerationssnabba spårvagnar med utmärkta bromsegenskaper innebär
kortare restider, som kommer att attrahera fler resenärer. En
fördubbling kan förväntas när hela Tabergsdalen från Månsarp till Hovslätt ligger inom 45 minuters dörr-till-dörr-resa
till eller från Jönköping.
Nedlagda verksamhetsområden kommer att kunna återutvecklas och bebyggelsen förtätas kring hållplatserna, allt detta
i ett område med stora natur- och boendevärden.
En satsning på attraktiv spårburen kollektivtrafik i Tabergsdalen skulle kunna innebära att dagens dryga miljon årsresor
ökar till det dubbla, två miljoner. Kortare restid och ökat turutbud ökar alltid resandet. Tyska förebilder visar ofta på resandeökningar i storleksordningen fem till tio gånger när man
ersätter en traditionell glestrafikerad järnväg med kombispårvagnar och ökad turtäthet.
Med fler invånare i Tabergsdalen som väljer att resa kollektivt till Jönköping minskar antalet bilar i centrala Jönköping.
Beräkningar visar en potential om 2 500 bilresor per dag som
kan ersättas med kollektivtrafik.

Eftersom banan redan finns är investeringsbehovet inte så
stort. Totalt bedöms infrastrukturen för den nya spårtrafiken
kosta ca 60 miljoner kronor.
Den nya spårtrafiken kan öppnas i samband med att den
nya linjen Månsarp–Torsvik–Tenhult öppnas för trafik.

Nya trådbusslinjer

I Jönköping finns idag goda stombusslinjer med tät trafik. För
den långsiktiga hållbarhet som kommer att krävas av kollektivtrafiken i tätorten föreslås åtminstone två av dem att omställas till elektrisk drift via tråd.

Varför trådbuss?

Med eldrift garanteras absolut utsläppsfrihet i gaturummet,
där många människor vistas, således en lokal, positiv hälsoeffekt. Trådbussar går dessutom mycket tyst, till skillnad mot
förbränningsmotordrivna bussar. Elektriciteten kan som bekant genereras på många olika sätt, varför så kallad grön el är
en angelägen möjlighet.
Den elektriska motorn är mycket energieffektiv. Modern
styr- och reglerutrustning för elektriska fordon ger små förluster. Förbrukningsmätningar vid trådbussanläggningen i
Landskrona visar att en trådbuss där kräver ungefär hälften
av den energi som en dieseldriven buss utnyttjar vid samma
trafikuppgift. Till bilden hör dock topografin i Landskrona,
som är synnerligen beskedlig. Vid trafik i mer backig omgivning, som i Jönköping, förbättras förbrukningsförhållandet
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Tr å d b u s s l i n j e r
Man kan eventuellt avstå från
att montera anslutningsledning
mellan trafiklinjen och vagnhallen. Det finns flera möjligheter att
framföra trådbussar utan tillgång
till kontaktledningström; också enklare principer för kortare
sträckor och för enstaka transporter till och från depå.

Busstyp och trafikering

Trådbusslinjerna förutses få tiominuterstrafik med ledbussar i låggolvsutförande med flera dubbeldörrar för att garantera snabb
på- och avstigning.
De nya trådbusslinjerna ska alltjämt vara så kallade stombusslinjer
med stor andel egna körfält, signalprioritet vid trafiksignaler, dynamisk trafikantinformation, välutrustade hållplatser med upphöjda
plattformskanter för snabb på- och
avstigning.
I marknadsföringen skapas en
unik identitet för den nya eldriften.
Ledtrådbuss kan övervägas för de två stombusslinjer som återstår efter spårvägsintroduktion i
Trådbussarna får inte ses som en
Jönköping.
vanlig stadsbusslinje, snarare något
som påminner om en spårvägslinje,
ännu mer till trådbussens fördel; exempelvis kan vid bromsfast med gummihjulsfordon. Det lockar att ge trådbussarna
ning ström återmatas till nätet och där komma andra fordon
och spårvagnarna en tydlig och egen identitet i färg och form.
till godo.
Investeringskostnader
För trådbussar gäller fördelen att bränsle inte måste medföras; energi överförs från kontaktledningen i det ögonblick den En översiktlig kostnadsberäkning ger vid handen att en kilometer dubbelspårig, stolpburen kontaktledning kostar ca sex
behövs. Istället för att medföra bränsle för en dags stadstrafik
miljoner kr, inklusive strömförsörjning, beräknat på aktuell
kan detta utrymme och denna vikt användas för att transporkostnad i Landskrona (3 km för 16,8 miljoner kronor). I Jöntera passagerare. I praktiken visar det sig att det är lättare att
köpings tätort kan dock längre sträckor upphängas i husvägåstadkomma tilltalande inredning i bussar när utrymmeskrävande bränsletankar inte behövs (gäller flytande bränslen, gas- gar, men i gengäld tillkommer en del specialkonstruktioner
vid korsning med den föreslagna spårvägen.
tankar placeras normalt på busstaket).
Ströminmatning planeras för åtminstone varje kilometer,
Med lämplig marknadsföring av det nya trafikmedlet kan
dock kan en matarstation betjäna flera inmatningspunkter.
etablering av företag och affärsrörelser utmed den nya linjen
Det är rimligt att en blivande matarstation för den föreslagna
påverkas i positiv riktning. Kontaktledningsanläggningen sigspårvägen också dimensioneras för att mata de nya trådbussnalerar att här kommer tät och effektiv kollektivtrafik att finlinjerna.
nas under överskådlig framtid. En trådbusslinje får en strukDet är svårt att ange pris på ledtrådbussar, eftersom sådaturerande effekt som är starkare än för en konventionell
na ännu inte finns på den svenska marknaden. Man kan andieselbusslinje, dock inte så stark som för en spårvägslinje.
ta dubbelt pris jämfört med en motsvarande dieseldriven buss,
Kontaktledningen blir till stor del stolpburen i de båda ytsåledes runt sex miljoner kronor per buss.
terändarna, medan sträckan genom centrum kan utnyttja
Intressant är att trådbusspriser i Europa sjunkit med 10–15
väggfästen, på samma sätt som för den kommande spårväprocent de senaste åren genom ökande konkurrens från fler
gens kontaktledning. Stolpar för trådbusslinjen ska också uttillverkare. En ny marknadsbild har uppstått som en följd av
nyttjas för gatubelysningen så att mängden stolpar inte blir
onödigt stor. Om spårvägslinjer måste korsas innebär inte det- att nya EU-länder tillkommit i östra Europa, med stor trådbusstradion och en väsentligt lägre prisnivå.
ta några tekniska svårigheter. Det går också bra att låta trådTrådbussarna förses med anordning för körning även utan
bussar och spårvagnar trafikera samma kollektivkörfält.
kontaktledningsström (batteri eller bensin-/dieselgenerator),
Det är lämpligt att trådbussarna garageras och får service
dock med lägre hastighet än under kontaktledning.
och underhåll i vagnhall gemensam med spårvagnarna. PerExakt hur trådbusslinjerna ska etableras och hur många
sonalen kan ha kompetens för att sköta såväl den moderna
ledtrådbussar som kan bli aktuella får bli föremål för närmakraftelektroniken i trådbussar och spårvagnar liksom konre framtida studier.
taktledning och strömmatning.
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Uppsala står inför stora förändringar tack vare en positiv utveckling. Översiktsplanen för Uppsala stad visar betydande bebyggelsetillskott och förtätningar av bostads- och verksamhetsområden. Potentialen för etableringar bedöms vara fortsatt
mycket stor, bland annat genom resurserna inom forskning och utbildning samt det
strategiskt goda läget i förhållande till Mälardalen och Arlanda. För att motsvara behoven och skapa bra framtida livsmiljöer i Uppsala måste alla aktörer samverka i ett
tidigt skede och gemensamt planera bebyggelse, infrastruktur och stadsmiljö.
Därför behöver Uppsala som Den Goda Staden en vision för en långsiktigt hållbar
kollektivtrafik. Förslagen som presenteras här, med tidshorisonterna 2012, 2020 och
2030, utgår från kommunens aktuella översiktsplan.

Tillämpning för Uppsala

Kommunens tillväxt anges i översiktsplanen innebära en ökning från 185 000 till ca 235 000 invånare 2020, och till
250 000–270 000 invånare 2030. Samtidigt relateras minskningen av miljöbelastningarna till situationen som den var
1990.
Det är både möjligt och nödvändigt för Uppsala att besluta
om att kollektivtrafiken i sin helhet ska bedrivas på ett långsiktig hållbart sätt.
Eldrivna fordon kan svara för minst tre fjärdedelar av alla
kollektivresor inom staden. Elfordon som hämtar elkraft från
kontaktledning måste inte medföra något energiförråd. Elektriciteten kan ha ursprung i vindkraft, vattenkraft, kärnkraft,
kolkraft etc. Detta är egalt för framdriften av fordonet.
Därmed blir trafiksystemet inte lika sårbart som vid beroende av ett visst energislag. Vidare bidrar denna typ av energitillförsel till att kollektivtransportsystemet får önskvärda
strukturerande egenskaper.

Med Lyon som förebild

Lyon är Frankrikes andra stad. Även om staden är betydligt
större än Uppsala kan kollektivtrafiken organiseras och produceras på motsvarande ambitiösa sätt. Det bor ca 1,2 miljoner invånare i Communauté urbaine du Grand Lyon, som
omfattar 55 kommuner. I själva staden bor 567 000 invånare.
Kollektivtrafiken organiseras av Syndicat mixte des transports
pour le Rhône et l’agglomeration lyonnaise (Sytral), som är så
kallad autorité organisatrice (trafikhuvudman).

Lyon skulle kunna vara lämplig förebild vid planering av framtida kollektivtrafik i Uppsala.

Trafikområdet sammanfaller med Grand Lyon. Kollektivtrafiken utförs av bolaget Keolis, under namnet Transports en
commun lyonnais, TCL.

möjlig framtid för uppsala
Antalet resor med kollektivtrafiken i Uppsala stad kan från 2030 till minst 75 procent ske med
elektriskt drivna fordon, där energin hämtas från fönyelsebara källor. Övrig kollektivtrafik kan
bedrivas med fordon som drivs av förnyelsebara bränslen. Minst 50 procent av arbetsresorna i
kommunen ska ske med kollektiva färdmedel.
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I Lyon används spårväg för att klara trafikuppgiften i staden på ett miljömässigt, effektivt och för passagerarna lättillgängligt sätt. Den mycket
speciella formgivningen på Lyons spårvagnar skapar uppmärksamhet också utanför staden.

Urban transportplan

Uppsala skulle kunna bli den första staden i Sverige som utarbetar urban transportplan, en Plan des déplacements urbains,
PDU. En sådan övergripande trafikplan måste alla franska
städer med över 100 000 invånare i trafikområdet utarbeta.
Med urban transportplan skulle Uppsala kunna ange utvecklingsstrategier för några viktiga områden. För det första,
hur ska man minska stadens biltrafik? Hur ska man samtidigt
öka kollektivtrafikens andel av arbetsresorna och användandet av ”mjuka” färdsätt, som gång och cykel?
Vidare, hur ska stadens huvudgator utnyttjas på bästa sätt?
Hur ska parkeringen ordnas, oavsett om denna sker på stadens mark eller på privat? Kan varutransporterna samordnas
med syfte att minska trafik och påverkan på miljön?

Börja med de tunga stråken

I Lyon identifierades elva tunga stråk på vilka kollektivtrafiken borde förbättras. Man avstod i det första steget från att
diskutera vilka trafikslag som skulle användas, även om modern spårväg nog kunde underförstås för flera av förbindelserna.
I ett fall var det tydligt att en förbättrad kollektivtrafik bäst
skulle etableras med en kort förlängning av en tunnelbanelinje. Tunnelbana är inte aktuellt i Uppsala, men järnvägen skulle kunna ha en större roll inte bara för långpendlingen utan
även för lokala relationer mellan Resecentrum, Bergsbrunna,
Gamla Uppsla, Börjetull och Stenhagen.
Generellt gäller att de förbättrade förbindelserna bör eta-
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bleras i markplan och på så långt som möjligt separerat utrymme, dock inte inhägnat.

Bestäm sedan trafikformen

I ett andra steg kan man diskutera trafikformer. I Lyon föreslogs att fem tunga relationer skulle trafikeras med spårvagnar.
Tre linjer har hittills öppnats.
En fjärde spårvägslinje är under byggnad medan den femte
linjen etableras som trådbuss, så kallad C-linje. Det innebär
högkvalitativ trådbusstrafik med stort inslag av egna körfält,
signalprioritet, väl utrustade hållplatser med information i realtid, hög turtäthet och speciella ledtrådbussar med utpräglad
identitet.
Inalles får Lyon tre C-linjer, den första öppnades i oktober
2006, den andra hösten 2007 och den tredje blir klar 2010.
Begreppet C-linje syftar på trådbussmodellens namn: Cristalis. På linjekartor och i informationsmaterial finns numera
bokstavsbeteckningarna M för Métro, T för Tram och C för
Cristalis.

Lyon nära 70 procent eldrift.
Hur blir det i Uppsala?

Nästan 70 procent av resorna med trafikbolaget i Lyon sker
idag med elektriskt drivna färdmedel, således tunnelbana,
spårvagn eller trådbuss.
De båda första nya spårvägslinjerna, T1 och T2, driftsattes
i etapper mellan 2001 och 2005 och är nu sammanlagt 24 km
långa. De transporterar dagligen 135 000 passagerare. Den 4

I N S P I R AT I O N F R Å N LYO N

Också på smala gator har spårvägen i Lyon egen färdväg. För biltrafiken återstår endast ett körfält.

december 2006 öppnades den tredje spårvägslinjen, T3, som
är 14,6 km lång och inledningsvis nyttjades av 20 000 passagerare per vardag. En fjärde spårvägslinje, T4, är under byggnad. En särskild snabbspårvägslinje kommer inom några år
att förbinda flygplatsen med centrum. Linjen använder samma bana som T3 men passerar flertalet mellanliggande sta-

tioner utan att stanna. Lyon har åtta trådbusslinjer som trafikeras med 110 moderna trådbussar. Övig kollektivtrafik i
regionen sköts av ca tusen bussar på knappt hundra linjer.
Vart Uppsala skulle kunna sikta diskuteras på följande sidor.

Urban persontransportplan för Uppsala

Anger utvecklingsstrategier för dessa ämnesområden:
1 minska biltrafiken i staden för atta uppfylla miljömål
2 identifierar stråk för högklassig kollektivtrafik
3 dimensionerar kollektivtrafiken i förhållande till förväntat trafikarbete
4 bibehåller eller ökar användning av mjuka transportslag som gång och cykel
5 ser över parkering på offentlig och privat mark
6 etablerar bilpooler
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Vi bedömer att Uppsala har god potential för att etablera ett första
stråk för högklassig persontransport i form av en ”rosett” med
två öglor. Stråket är lämplig för spårvägstrafik som kan köras i två
linjer med gemensamma vagnar. Denna lösning medför en attraktiv
möjlighet att resa ”på tvären” i öglornas periferi. Linje 1 börjar i Östra
Gottsunda och går till Stora torget och Resecentrum via Rosendal
(nya bostäder, på sikt även institutioner och företag). Efter city fortsätter linjen till Fyrislund (ca 11 000 verksamma) via Kungsängen och
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Boländernas stora handelsområde. Vagnarna skyltas om till linje 2
och går till city via Fyrislundsgatan, ett expanderande Gränby centrum
och Vaksalagatan. Efter Resecentrum fortsätter linjen mot Akademiska sjukhuset, Polacksbacken (ca 20 000 verksamma), Ulleråker, Ultuna
och Sunnersta till ändhållplatsen i Östra Gottsunda, där vagnarna åter
skyltas linje 1 mot Fyrislund via city. På motsvarande sätt går vagnarna
åt andra hållet på linje 2 och blir linje 1 i Fyrislund.

KO L L E K T I V T R A F I K E N L I G T B E S T P R A C T I C E

Kollektivtrafikutbyggnad enligt
Best International Practice
Uppsalas planering och utveckling fram till år 2030 bör präglas av ett behovsinriktat synsätt så att målsättningen att skapa
trivsamma bostads- och verksamhetsområden kan uppfyllas.
Utifrån den översiksplan som gäller för Uppsala bedömer vi
att staden behöver sju till nio högklassiga kollektivtrafikstråk
för att klara av ca 200 000 resor per vardag, vilket motsvarar ca 320 000 passagerare över linjenätet. Stråken representerar möjligt underlag för spårväg, vilket bör uppgå till minst
15 000 resor per linje och vardag.
Fyra nya pendeltågstationer planeras, vilka måste matas via
det lokala linjenätet för att investeringarna i järnvägens infrastruktur ska komma till sin rätt.
Stråken förbinder befintlig och ny bebyggelse radiellt mot
city samt är ofta tvärgående mellan bostäder, arbetsplatser,
handel och framtida pendeltågstationer.
Till 2020 bedöms åtminstone fyra av stråken behöva trafikeras av spårvägslinjer för att klara kapacitetsbehovet och
driftkostnaderna. Övriga kan vara stomlinjer trafikerade med
trådbussar. Dessa kan senare vid behov omställas till spårväg.

Möjlig vidareutveckling i Uppsala

Linjerna som trafikerar rosetten och dess öglor på kartan till
vänster har en sträckning som kunde vara möjliga år 2012.
Tanken är att öglorna trafikeras av två linjer, en i varje riktning. Vilka områden som berörs kommenteras i texten under
kartan. Alternativt kan delar av berörda områden försörjas
med spårtaxi såsom kartan på sid 199 visar.
Dessa linjer har potential att förlängas runt 2020. Den ena
öglan förlängs i Fyrislund och trafikerar Boländerna med tillsammans ca 25 000 verksamma och 100 000 kvadratmeter ny
handelsyta samt får ökat underlag i Rosendal med ca 8 000
verksamma.
På sikt kan dessa stråk utvecklas i relationerna:
• Stenhagen–Sävja, båda med möjliga pendeltågstationer
utgör en nordväst-sydostdiagonal
• Nyby–Ultuna
• Gamla Uppsala (pendeltågstation)–Flogsta–Eriksberg–
Slavsta
• Gottsunda–Kungsängen–Tunabackar–Ärna
• Börjetull (pendeltågstation)–Norra Årsta.
Till 2030 planeras stora bebyggelsetillskott i bland annat
Nordvästra staden (ca 6 000 bostäder), Norra Stenhagen
och Bergsbrunna vilka motiverar kompletterande stråk,
exempelvis:
• Förlängning Stenhagen station–Librobäck
• Förlängning Börjetull station–Ärna
• Tvärförbindelse Ultuna–Bergsbrunna station.

Spårväg, trådbuss, spårtaxi?

Med eldrift garanteras absolut utsläppsfrihet i gaturummet,
där många människor vistas, således en lokal, positiv hälsoeffekt. Såväl spårvagnar, trådbussar som spårtaxi går dessutom
betydligt tystare jämfört med förbränningsmotordrivna bussar.
Den elektriska motorn är mycket energieffektiv. Modern
styr- och reglerutrustning för elektriska fordon ger små förluster. Energiförbrukningsmätningar vid trådbussanläggningen i Landskrona visar således att en trådbuss där kräver ungefär hälften av den energi som en dieseldriven buss utnyttjar,
vid samma trafikuppgift.
Till bilden hör dock topografin i Landskrona, som är synnerligen beskedlig. Vid trafik i mer backig omgivning, som i
delar av Uppsala, förbättras förbrukningsförhållandet ännu
mer till trådbussens fördel. Vid bromsning återmatas ström
till nätet och kan där användas av andra fordon i sysatemet.
För spårvagnar, trådbussar och spårtaxi gäller fördelen att
bränsle inte behöver medföras; energi överförs i det ögonblick
den behövs. Istället för att medföra bränsle för en dags stadstrafik kan detta utrymme och denna vikt användas för att
transportera passagerare.
Med lämplig marknadsföring av den nya kollektivtrafiken
kan etableringar av företag och affärsrörelser utmed de nya
stråken påverkas i positiv riktning.
Kontaktledningsanläggningen eller banan signalerar att här
kommer tät och effektiv kollektivtrafik att finnas under överskådlig framtid. En trådbusslinje kan antas ha en strukturerande effekt som är starkare än för en konventionell busslinje,
dock inte så stark som för en spårvägslinje.

Ytanspråk, trängsel, och trafikarbete

Ett bussbaserat system som svarar mot kapacitetsbehovet
skulle medför en fördubbling av bussrörelserna till 2020 och
en tredubbling till 2030 (från dagens ca 200 bussar per timme
i city till ca 400 respektive 600). Som vi har skisserat stråken,
kan en spårvägslinje ofta ersätta två till fyra busslinjer.
Trafikarbetet uttryckt i antal vagnkilometer ökar exponentiellt med stadens utvidgning beroende på såväl ökade reslängder som ökat resandeunderlag. Översiktsplanens
bebyggelsetillskott medför, trots förtätning, en betydande
stadsutvidgning efter 2012.
Detta, tillsammans med förväntningar om avsevärt mindre bilanvändning, utgör huvudanledningen till behovet av ett
högkvalitativt kollektivtrafiksystem enligt ovan.

Med dessa stråk för högkvalitativ kollektivtrafik skulle Uppsala kunna få ett kollektivtrafiksystem som i kvalitet, attraktivitet och långsiktig hållbarhet skulle kunna mäta sig med Lyons. Exakt hur stråken ska förläggas och trafikeras ankommer
inte på denna idéskrift att föreslå. Omfattande detaljplanearbete och modifieringar av fördjupade översiktsplaner kan behövas för att uppnå bästa möjliga lösningar för kollektivtrafiken och stadsutvecklingen.
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I det framtida Uppsala bedöms det finnas underlag för sex till åtta
högkvalitativa kollektivtrafiklinjer (spårväg eller trådbuss, där underlaget beräknas motivera det).
De ursprungliga stråken i ”rosetten” förlängs i Fyrislund mot Kumla
(nytt verksamhetsområde) och trafikerar Boländerna samt får ökat
underlag i Rosendal.
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Nya stråk förbinder Stenhagen med Sävja; Nyby med Ultuna; Gamla
Uppsala station med Flogsta, Eriksberg och Slavsta; Gottsunda med
Ärna (via Kungsängen) samt Librobäck (via Börjetull station) med
Årsta.
Exakt hur stråken bör förläggas och trafikeras får utvecklas i kommande studier.

S PÅ R TA X I – E T T L O K A LT KO M P L E M E N T

Spårväg eller spårtaxi?

I Sverige pågår för närvarande utveckling och utvärdering av
två system för spårtaxi (Personal Rapid Transit, PRT). Det
svenska företaget SkyCab har fått Banverkets stöd att utveckla en pilotanläggning och planerar en testbana i Hofors. Det
koreanska företaget Vectus har med privat fiansiering etablerat en testanläggning i Uppsala.

Varför spårtaxi?

Spårtaxis teoretiska styrka ligger i frånvaro av tidtabell och
linjenät, vilket innebär att en plats i en spårtaxi kan disponeras så snart den är ledig (läs: för att resa från aktuell station
till önskad målstation utan byte eller mellanliggande hållplatsuppehåll).
Tillgängliga skisser från utvecklingsprojekten antyder att
varje vagn kan ta upp till fyra resenärer.
Väntetiden kan i praktiken variera från noll, dvs att ledig
vagn står inne, till att sådan måste rekvireras från nätet. Systemets kapacitet bygger på summan av passagerare per vagn,
intervall mellan vagnar (tidlucka) för alla resrelationer samt
vagnarnas hastighet. Kapaciteten bestäms av de vagnar som
vid varje tillfälle utför en transportuppgift.
För att uppnå denna kapacitet i ett spårtaxisystem förutsätts ett antal disponibla vagnar, dels i form av en buffert (lediga vagnar i rätt position), dels tomma vagnar under omdisposition på nätet. Antalet buffertvagnar och inställelsetiden
för vagnar under omdisposition avgör vilken kapacitet respektive vilken väntetid som kan erbjudas. Minsta tillåten tidlucka mellan vagnarna blir avgörande för utfallet av en sådan
beräkning.
Regelverket för automatbanor i olika länder tillåter mellan
36 sekunders och 60 sekunders tidlucka mellan fordonen. Företagen själva talar om möjliga tidluckor på ett par sekunder.
En spårtaxi antas kunna färdas på sin bana i 40–60 km/h.
Med detta som utgångspunkt bedöms inte ett spårtaxisystem som något realistiskt heltäckande alternativ till spårväg i
Uppsala, eftersom det som eftersträvas är ett kapacitetsstarkt
system för ca 200 000 dagliga resor med god hastighet för
längre resrelationer. Detta bedöms inte som möjligt att uppfylla effektivt med spårtaxi.
Det finns emellertid ett stort intresse av att göra oberoende och noggranna kapacitetsberäkningar utifrån vilka faktiska tidluckor som kommer att medges mellan vagnarna vid ett
myndighetsgodkännande.

Efterhand kan systemet expanderas söderut till att 2020 också betjäna Bergsbrunna, Sävja och Ultuna och därmed överbrygga järnvägens kraftiga barriäreffekt.
Norrut kan spårtaxisystemet förbinda Salabackar, Gränby
centrum, Nyby, Gamla Upsala station och kanske flygplatsen.
Härigenom skulle goda tvärförbindelser kunna skapas för resenärer som inte önskar eller behöver passera centrum.
I arbetet med denna tillämpningsstudie för Uppsala har Lars
Bagge medverkat.

Komplementärt system

Ett spårtaxissystem skulle emellertid kunna vara ett användbart komplement till spårväg och trådbuss i Uppsala. På kartan ovan visas med blå markeringar hur ett spårtaxisystem
kan komplettera de röda kollektivtrafikstråken.
Början kan förslagsvis ske i Boländerna och Fyrislund 2012.

© Vectus

En kabin från företaget Vectus sägs rymma fyra personer och anges
kunna köras i 60 km/h med en tidlucka på 2,5 sekunder på den anlagda balkbanan 4-5 m över marken. God framkomlighet men sämre
tillgänglighet jämfört med spårväg i markplanet blir resultatet.
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Trådbussar är en väl beprövad
och mogen trafikform, som är
både lätt och strukturerande.
Särskilt lämpliga för linjer med
hög passagerarbelastning i
kuperade områden, som på bilden
i Lausanne, Schweiz.
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Lätta kollektivtransportsystem med strukturerande egenskaper

Denna bok behandlar moderna sätt att i stadsmiljöer förflytta sig rationellt, kostnadseffektivt, miljöanpassat och klimatsmart. Titeln
Persontransporter i långa banor indikerar att förflyttningen sker effektivast under ordnade former i någon form av strukturerade
system. Undertiteln Lätta kollektivtransportsystem med strukturerande egenskaper anger att systemen har egenskaper som påverkar
bebyggelsestrukturen i koncentrerande riktning och bidrar till att hålla samman stadsmiljön.
Långsiktighet är en viktig faktor för att uppnå den strukturerande effekten, liksom att systemet tar hand om ett stort och kanske
eftersatt resbehov. Utan ett stort resandeunderlag får systemet svårt att erbjuda hög standard med avseende på turtäthet och restid.
Tydlighet och synlighet är också viktigt att eftersträva.
Denna genomgång av tillgängliga system och deras egenskaper bidrar till att svenska utredare, planerare och beslutsfattare lättare
kan bedöma vilka system som kan vara önskvärda och användbara i respektive stad och region.
I boken redovisas också sammandrag av tre tillämpningsstudier som av författarna har utförts för respektive Norrköping, Jönköping
och Uppsala inom ramarna för projektet Den Goda Staden. Motsvarande tillämpningsstudier skulle lika väl kunna utföras för
exempelvis Malmö, Lund, Helsingborg, Borås, Växjö, Linköping, Karlstad, Örebro, Västerås, Södertälje, Gävle, Sundsvall och Umeå.
I boken presenteras:
l Spårväg, som är sinnebilden för ett lätt och strukturerande kollektivtransportsystem
l Kombispårväg (duospårväg, tram-train), som med specialbyggda spårvägsfordon för in lätta egenskaper i det tunga järnvägssystemet
l Systemstyrda bussar, som framförs helt eller delvis på egen bana, skild från annan trafik, ofta med strukturerande egenskaper
l Trådbussystem, som utgörs av elektriskt drivna bussar med energi som successivt tillförs genom kontaktledning, vilket ger dem 		
strukturerande egenskaper
l Spårtaxi, som är lätta spårbilar på automatbanor med vissa strukturerande egenskaper.
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