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6   Spårväg

Thomas Johansson och Thomas Lange har på uppdrag av Banverket tagit fram föreliggande rapport 
som handlar om vad man bör tänka på när man har bestämt sig för att satsa på spårväg – hur man ska 
planera, projektera, finansiera och driftsätta spårväg. 

I uppdraget ingår att ta fram två rapporter, där denna rapport är den andra. Den första rapporten, Person-
transporter i långa banor, gavs ut 2008 och beskriver lätta kollektivtransportsystem. 

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 syfte med 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. 

Författarna till rapporten står själva för både bedömningar och slutsatser.
Banverkets kontaktpersoner för Den Goda Staden är Anki Ingelström och Elina Brodén.

Vid framtagandet av underlaget för denna bok, som har pågått huvudsakligen under 2008 och 2009, har 
vi haft stor hjälp vid värderingen av materialets relevans genom en referensgrupp bestående av följande 
personer, i bokstavsordning per efternamn:

Ann-Charlotte Alvehag, SL, Stockholm 

PG Andersson, Trivector AB, Lund

Elina Brodén, Banverket, Borlänge

Bernt Nielsen, konsult, Göteborg

Jan Zetterberg, JCB Trafikkonsult, Stockholm

I samband med produktionen av den föregående boken Persontransporter i långa banor hade vi stort utby-
te av att genomföra flera av våra studie- och undersökningsresor tillsammans med förre tv-producenten Kåge 
Gimtell, Gimtell Media, Malmö. Till den boken biläggs en  DVD-film som beskriver ett urval av de städer som 
kommenteras. Boken kan beställas via Banverkets hemsida.

Stockholm och Malmköping i december 2009

Banverkets förord

Författarnas förord

Thomas Johansson    Thomas Lange

Katarina Norén
Enhetschef Samhälle och planering
Banverket
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Denna bok ska ses som en uppföljning av vårt 
tidigare arbete Persontransporter i långa 
banor, utgiven av Banverket inom ramen för 

projektet Den Goda Staden (ISBN 978-91-633-3638-
6).

Syftet är att den som har studerat alternativen för 
persontransporter i långa banor, och har kommit 
fram till att spårväg verkar vara mest intressant för 
den egna kommunen eller regionen, skall få en snabb, 
effektiv och lättillgänglig guidning i konsten att eta-
blera en spårväg.

Bokens fulla titel är Spårväg. Guide för etablering. 
Internationella erfarenheter för nordiska förhållan-
den. 

Efter decennier av spårvägsförnekelse i Norden har 
spårvägen likt anden i flaskan nu kommit ut. 

Under arbetet med dessa böcker har byggnation 
av spårvägar påbörjats i Bergen, Norrköping och i 
Stockholm både för Tvärbana Norr Solnagrenen och 
för Spårväg City.

Vid tidpunkten för utgivning pågår utredningar 
och förberedelser för ny spårväg åtminstone i Upp-
sala, Stockholm, Norrköping, Linköping, Jönköping, 
Helsingborg, Lund, Malmö, Bergen, Stavanger och 
Århus. 

Det finns all anledning för planerare, utredare, kon-
sulter och beslutsfattare att reflektera över just de 
internationella erfarenheterna. Den moderna spårvä-
gen har knappast mer än spårvidden gemensam med 
den äldre spårvägen. Kapaciteten är överlägsen bus-
sens. Tillgängligheten är total. Energieffektiviteten 
och den långsiktiga hållbarheten gör den partipoli-
tiskt gångbar från höger till vänster. 

Men den moderna spårvägen har även egenska-
per som går utöver att transportera många männis-
kor i givna relationer; den är ett verktyg för medve-
ten stadsförnyelse. 

Vi ser i sammanhanget två särskilt bekymmersam-
ma utvecklingstendenser. 

Den ena är att spårvägen inte får sitt berättigade 
utrymme i gaturummet; den får det utrymme som blir 
över när bilen har fått sitt. I så fall kan vi avslöja att 
det kommer att bli väldigt dyrt att ha moderna spår-
vagnar stående i bilköerna!

Den andra är att man försöker bygga spårväg med 
järnvägen som förebild. I så fall kommer man att byg-
ga nya barriärer i stället för att på ett smidigt sätt inte-
grera spårvägen i stadsbilden och som på så många 
platser i övriga Europa låta spårvagnar trafikera 
exempelvis zoner med gågator.

Spårväg är inte järnväg, inte tunnelbana och inte 
buss. Spårväg är spårväg och ska utnyttjas som sådan. 
Ta del av de internationella erfarenheter som presen-
teras i denna bok och gör det bästa utifrån de loka-
la förutsättningarna på varje plats, i varje stråk och i 
varje region.

Läsaren kommer att finna många exempel från 
Frankrike. Det beror på att där finns så många spår-
vägsystem som har nyinrättats de senaste tio–femton 
åren. Liksom i Sverige avvecklades nästan helt samtli-
ga spårvägar i den ursprungliga generationen.  

Man har därför kunnat etablera nya spårvägar i 
modern form, helt utan någon form av belastning av 
traditioner och principer från förr.

Spårvägsetableringar i Frankrike är också nära 
kopplade till restriktioner för biltrafiken, stadsförny-
else och upprustning av gaturum.

Några av de utländska exempel som beskrivs över-
ensstämmer för närvarande inte helt med svenska 
bestämmelser. Vi ser emellertid inte detta som ett hin-
der för att de ska omnämnas. 

Om läsaren finner exemplen eftersträvansvärda 
kan det finnas anledning att försöka påverka svenska 
regelverk i önskad riktning.

Boken innehåller få rekommendationer av typ: ”Gör 
så här!” Det beror på att i ett internationellt perspek-
tiv är metoder för att exempelvis bygga spårvägsspår, 
montera kontaktledning, etablera depåer med mera 
synnerligen varierande.

De lokala förutsättningarna varierar stort. I ett 
bestående spårvägssystem finns också tidigare erfa-
renheter som påverkar.

Spårväg är därmed ett flexibelt trafikmedel som kan 
etableras på många olika sätt. Hur detta ska gå till 
måste värderas i varje enskilt fall.

Introduktion
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Varför modern spårväg?

Varför modern spårväg?
Året 1832 brukar räknas som spårvagnens 

födelseår. Då rullade den första hästspårvag-
nen på New Yorks gator. Den absoluta höjd-

punkten för trafikmedlet uppnåddes under 1920-talet 
med över 3 000 system i Europa, Amerika och Aus-
tralien.

Sedan kom konkurrens från bilismen. Runt 1980 
fanns endast ca 300 system kvar i trafik i världen. 
Antalet har nu stigit till ca 400 och till dem sällar sig 
ytterligare omkring hundra som är under byggnad 
eller planeras.

I Europa var i de flesta länder spårvägen som tra-
fikform aldrig uträknad, även om åtskilliga system 
avvecklades efter andra världskriget. Transportupp-
gifterna övertogs av bussar, men framförallt av bilar.

Tyskland behöll de flesta spårvägarna, modernisera-
de dem och byggde ibland nya tunnelsträckor centralt 
i städerna. Frankrike avvecklade dock samtliga 120 
system, utom tre rudimentära linjerester som överlev-
de. Storbritannien avvecklade alla system utom ett. 

Av Sveriges en gång 13 spårvägar återstod endast 
nätet i Göteborg, två linjer i Norrköping och några 
spridda rester i Stockholm.

Över hela världen noteras nu ett ökande intresse för 
spårvägar, dock i den moderna formen. Utvecklingen 
inleddes paradoxalt nog i billandet USA, redan i bör-
jan av 1980-talet. 

Ett antal attraktiva egenskaper hos spårvägar har de 
senaste decennierna uppmärksammats i ökande grad, 
vilket förklarar trafikmedlets renässans.

Hög kapacitet
Den världsomfattande urbaniseringen innebär att 
allt fler människor flyttar till stora städer vilket ger 
trängselproblem. Denna utveckling kräver effektiva 
transportsystem varvid spårvägar är särskilt lämpliga 
eftersom fordonen är yteffektiva. 

Med spårvägsintroduktion ökas transportkapacite-
ten i gatunätet radikalt. Spårvagnar för trafik på eller 
i anslutning till allmänna vägnätet kan byggas i bred-
den 2,65 meter.

Spårstyrningen gör att spårvägens bana kan göras 
förhållandevis smal; någon ”vingelmån”, som krävs 
för icke spårstyrda fordon, är inte aktuell. 

En dubbelspårig spårväg kan rymmas inom total 
bredd av omkring sex meter, oavsett hastighet. För 
en dubbelriktad bussbana gäller i regel 7,5 meter om 
hastigheten är över 50 km/h. 

I förorter kan spårvagnar snabbt förflytta många 

Den moderna 
spårvägen är inte 
endast ett kollektiv-
trafiksystem, utan 
även ofta en del i en 
helhetslösning för 
stadens samtliga 
transportfrågor, 
kopplade till stads-
miljöförbättringar. 
Bilden visar Place 
Masséna i centrum 
av Nice, där ny 
spårväg invigdes i 
november 2007.

Kapaciteter för olika färdsätt på en typisk stadsgata. 
Spårvagn ger hög kapacitet med förhållandevis litet krav på 
gatuutrymme per transporterad passagerare.

Källa: TØI, Fakta om kollektivtransport

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
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Varför modern spårväg?

passagerare över längre sträckor. Med 800–900 
meters hållplatsavstånd och 80 km/h som högsta till-
låten hastighet erbjuds rask och attraktiv resa. 

Samma spårvagn fortsätter därefter in i tättbebygg-
da områden, på eget spårreservat, med högsta tillåten 
hastighet 50 km/h. I centrum passeras gågatustråk i 
blygsammare 15 km/h.

Även om hastigheterna varierar och ibland är låg, 
blir medelhastigheten god, 20–25 km/h är vanligt vid 
spårvägssystem som byggts på rätt sätt, vilket inne-
bär full prioritet i trafiksignaler och stor andel reser-
verat utrymme. I princip stannar spårvagnen endast 
vid hållplatser.

Anläggningskostnaden för spårväg bedöms vara 
20–25 procent av anläggningskostnaden för tunnel-
bana. 

Spårväg är ett masstransportmedel: nya spårvägslin-
jer med 10–12 km längd och sexminuterstrafik i rus-
ningstid har sällan under 45 000 passagerare per var-
dag.

God energieffektivitet
Energiförbrukning per platskilometer är gynnsamt 
låg för spårvagn. En anledning är det låga rullmot-
ståndet mellan stålhjul och stålräls. En annan är den 
elektriska motorns höga verkningsgrad. Moderna 
spårvagnar återmatar elkraft vid bromsning, varvid 
andra vagnar inom samma matarsektion kan utnytt-
ja denna. 

Spårvagn är ett attraktivt alternativ till bil, många 
väljer då att resa kollektivt och fordonen kan fram-
föras välfyllda. Förbrukning per passagerarkilometer 
påverkas därmed positivt genom att antalet passage-
rare blir stort. 

Hög attraktivitet
Spårvägar i den moderna tillämpningen bidrar till att 
skapa attraktiva städer som är motsatsen till städer 
som baserar transportlösningar på biltrafik.

Med spårvägar ges stor frihet att utforma en attrak-
tiv infrastruktur för kollektivtrafiken. Mest tilltalande 
är grässpår, som ger ett estetiskt mervärde, förutom 
att ljudet från spårvagnarna dämpas med 5–6 dB(A). 
Dessutom minskar de hårdgjorda ytorna i staden.

Den moderna spårvägen utgör ingen barriär i gatu-
miljön. Endast undantagsvis monteras staket eller 
andra avspärrningar invid spåren. 

Tvärtom, spåranläggningen hålls öppen och till-
gänglig; tack vare spåren syns tydligt var man kan 
förvänta sig att en spårvagn kan komma att passera.

Ofta påvisad, men svår att vetenskapligt bevisa, är 
den så kallade spårfaktorn, som innebär att en ökning 
av antalet passagerare oftast kan registreras när en 
kollektivtrafikservice ställs om från buss- till spår-
vägstrafik. Svårigheten beror på att förutsättningarna 
i övrigt oftast också ändras.

Ett genomsnittligt erfarenhetsbaserat värde för spår-
faktorn är 25 procent passagerarökning, som inte kan 
förklaras med annat än en ökad attraktivitet vid byte 
från väg- till spårbaserat färdmedel. Erfarenheten 
visar också att ny spårtrafik lättare attraherar tidiga-
re bilister.

Hög komfort
Passagerarkomforten är hög i en spårvagn. Spåren ger 
en stadig och säker gång, utan oväntade sidoaccele-
rationer. 

Speciellt uppskattat av stående passagerare är att 
spårvagnarna inte gör några sidoavvikelser vid infart 
till hållplats, samtidigt som bromsning sker. Dessa 
kombinerade rörelseförändringar är svåra att parera 
för stående.

Färden på spår innebär också att samtliga spårfor-
don på aktuell sträcka följer en väl definierad bana 
(monotracé), från första till sista hjul(axel). Detta 
är en av förklaringarna till att spårvagnar med för-
del kan användas i gågatustråk; fotgängare ser tydligt 
tack vare spåren var spårfordonet kommer att fram-
föras.

Vidare medger spårstyrningen att ett exakt och i 
förväg definierat avstånd mellan plattformskant och 
dörröppning alltid kan garanteras och kraven på till-
gänglighet uppfyllas. 

Plant insteg är med utveckling av låggolvsspårvag-
nar regel vid modern spårvägstrafik. 

Hög flexibilitet
Spårvagnar är flexibla så till vida att de kan fram-
föras i blandtrafik, på reserverat utrymme i gata, på 
egen banvall, i tunnel, på viadukter, genom fontäner 
och på gräsmatta. Specialbyggda spårvagnar kan ock-
så trafikera järnvägslinjer i regionen och erbjuda peri-
fera orter direktförbindelse med centrum.

Moderna spårvagnar trafikerar kurvor ner till 18 
meters radie, ibland ännu snävare vid behov. Backar 
upp till tio procents lutning är möjliga, för vissa sys-
tem ännu mer.

Goda miljöegenskaper
Den elektriska driften innebär att inga utsläpp av 
skadliga ämnen sker i gaturummet. Med elektrisk 
drift ges stor frihet att välja primär energikälla; elek-
triciteten är endast en energibärare. 

En spårvagn är normalt tyst; kurvgnissel kan be -
mäst ras med rätt teknik.

Stadsbyggnad
Moderna spårvägar är inte endast en fråga om kollek-
tivtrafik, utan även ofta en del i en helhetslösning för 
stadens samtliga transportfrågor, kopplade till stads-
miljöomvandling, med gaturenovering från fasad till 
fasad i de aktuella stråken. 

Med spårvägsintroduktion skapas ett trafiksystem 
som tydligt visar att över lång tid kommer här att fin-
nas ett attraktivt kollektivtransportsystem med hög 
kapacitet. 

Man brukar tala om att trafiksystemet signalerar 
”permanens”. Jämför: ”Lagt spår ligger”.

Detta ger i sin tur positiva följder för utveckling av 
arbetsplatser, bostäder och aktiviteter utmed sträck-
ningen.

Utmed spårvägar är värdet på fastigheter och loka-
ler ofta högre än där spårtrafik inte finns. Utveckling 
av denna värdestegring kan dock ta olika lång tid och 
kan vara svår att påvisa som en speciell spårfaktor.
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Regelverk för att planera och anlägga

Den som vill anlägga en spårväg har att föl-
ja lagen (1995:1649) om byggande av järn-
väg, som trädde i kraft 1996. Väglagstift-

ningen fick sin nuvarande form 1971 och ändrades 
1987 genom anpassning till lagen (1987:12) om hus-
hållning med naturresurser m m och plan- och bygg-
lagen (1987:10). Förändringar i båda lagarna gjordes 
1999 för att anpassa dem till miljöbalken. 

Både järnvägs- och väglagstiftningen innebär att det 
är rätt komplicerat med spår- och vägbyggen i vårt 
land. Riksdagen har velat skapa en stark koppling till 
annan samhälls planering och till miljölagstiftningen. 

Planeringsprocessen ska se till att planeringen av 
spår och vägar blir tillräckligt uppmärksammad i den 
regio nala planeringen och i kommunernas planering. 
Den ska vidare ge goda möjligheter till insyn för all-
mänheten och ge möjlighet för dem som berörs i olika 
skeden att kunna påverka processen. 

Nackdelen med detta goda är att planeringsproces-
sen för byggande av transportinfrastruktur har blivit 
komplicerad och att ledtiderna i många fall är alltför 
långa, vilket bland annat kan leda till kraftigt ökade 
samhällsekonomiska kostnader. 

När detta skrivs hösten 2009 arbetar en kommit-
té inom Näringsdepartementet för att effektivisera, 
påskynda och förkorta planeringsprocessen för byg-
gande av transportinfrastruktur. Den ska redovisa sitt 
arbete den 31 augusti 2010. Så tidigast 2012 kan ett 
nytt förenklat regelverk få genomslag,

Innevarande regelverk
I arbetet med spårvägsplanering ska således lagen om 
byggande av järnväg följas och parallellt med den-
na löper miljöbalken, vilken bland annat säger att 
exploa tören ska skaffa den kunskap som behövs för 
att driva ett projekt och vidta de försiktighetsmått 
som krävs.

Miljöbalken säger även att i arbetet med en förstu-
die ska tidigt samråd genomföras. Detta för att så 
tidigt som möjligt i planeringen betona viktiga aspek-
ter i projektet och informera myndigheter och allmän-
heten.

Men en kommun har även att följa Plan- och bygg-
lagen, vilket innebär att ett spårvägsprojekt också 
måste förhålla sig till dess regelverk och processer. 

Förstudien
Förstudien är det första formella steget i planerings-
processen. Den är översiktlig och ska ringa in pro-
blemområden och utvecklingsmöjligheter i stora 
drag. I förstudiearbetet prövas de tänkbara lösningar-
nas styrkor och svagheter för att finna genomförbara 
lösningar. En översiktlig beskrivning av lösningarnas 
miljöpåverkan ska också göras.

Om man i förstudien finner att en i och för sig lovan-
de lösning anses omöjlig att genomföra, till exempel 
på grund av alltför stor miljöpåverkan, väljs den bort 
med tydligt formulerade argument för varför detta 
har skett. Därmed kan mindre lämpliga lösningar eli-
mineras från den fortsatta planeringsprocessen.

I förstudien anger man om en järnvägsutredning 
behövs eller om man kan upprätta en järnvägsplan 
direkt. Tidigt samråd med allmänheten, näringslivet, 
föreningar, länsstyrelsen och kommuner genomförs.

Förstudien är ett formellt dokument som länsstyrel-
sen använder för att besluta om projektet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Detta får konse-
kvenser längre fram i processen.

Järnvägsutredningen
Järnvägsutredningen är det andra formella steget i 
planeringsprocessen. I järnvägsutredningen utvärde-
ras de i förstudien utpekade genomförbara lösningar-
na. Syfte är att ta fram underlag för beslut om vilken 
lösning som ska genomföras. Alternativen ska redo-
visas tydligt och transparent så att man kan jämföra 
dem sinsemellan. De ska också jämföras med alter-
nativet att inte alls genomföra den aktuella spårut-
byggnaden.

Till järnvägsutredningen hör en formell miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) som ska godkännas sepa-
rat av länsstyrelsen.

I järnvägsutredningen är det, liksom i förstudien, 
viktigt att skapa en dialog med länsstyrelsen, kommu-
ner och allmänheten med flera. I järnvägsutredningen 
genomförs också ett utökat samråd med centrala verk 
och myndigheter om länsstyrelsen i förstudien beslu-
tade att projektet skulle medföra betydande miljöpå-
verkan.

Samrådsprocessen är till för att skaffa komplette-
rande kunskap på det lokala och regionala planet. 
Omvärldens syn på projektet ska inhämtas och doku-
menteras. Efter järnvägsutredningen beslutas vilket 
alternativ som ska ligga till grund för upprättande av 
järnvägsplan i det fall att en ny spårväg ska byggas.

Järnvägsplanen
Järnvägsplanen preciserar i detalj utformningen och 
lokaliseringen av den valda spårsträckningen med 
tillhörande hållplats- och säkerhetsanläggningar. Den 

Regelverket för att 
planera och anlägga

Fyra steg i planeringen
Lagen om byggande av järnväg Plan- och bygglagen

Förstudie Översiktsplan

Järnvägsutredning Planprogram

Järnvägsplan Detaljplan

Bygghandling Bygglovshandling
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anger hur mycket mark som behövs. Den ska ock-
så innehålla en av länsstyrelsen godkänd miljökon-
sekvensbeskrivning. Samråd i detta skede berör de 
sakägare som finns med i fastighetsförteckningen, 
kommuner, länsstyrelser och övriga myndigheter och 
andra som kan ha väsentligt intresse i saken.

Planering under byggskedet
Den slutliga bygghandlingen tas nu fram. Här bestäms 
slutligen projektets tekniska utformning. Denna mås-
te överensstämma med järnvägsplanen. Endast obe-
tydliga avvikelser tillåts. För miljöarbetet upprättas 
en miljöledningsplan som sedan styr verksamheten.

Tillåtlighetsprövning
Efter järnvägsutredningen och innan järnvägspla-
nen upprättas ska regeringen medge tillåtlighet för en 
nybyggnation om spårsträckan är längre än fem kilo-
meter (17 kap miljöbalken).

De lagar som främst berör planering och byggande 
av järnväg är:
• Lag om byggande av järnväg
• Miljöbalken
• Plan- och bygglagen

Överlappning, konsekvenser av inkonsekvenser
Lagen om byggande av järnväg anger att det är obli-
gatoriskt att genomföra en järnvägsutredning när 
det i förstudien klarlagts att alternativa sträckningar 
behöver studeras. Med alternativa sträckningar avses 
i järnvägssammanhang olika terrängkorridorer. Den 

slutliga järnvägslinjen ska rymmas inom korridoren 
för det alternativ som beslutas komma till utförande. 

Detta är inte aktuellt för ett spårvägsprojekt. Spår-
vägen är en urban företeelse och olika sträckningar 
handlar mindre om över vilka ängar och åkrar man 
ska dra spåren, snarare om de ska läggas i Storga-
tan eller Nygatan. Och såväl Storgatan som Nyga-
tan ingår rimligen i kommunens detaljplan, där det 
angetts att utrymmet upplåts för olika slag av trafik

Frågor som regleras i lag om byggande av järnväg 
omfattas också av miljöbalken eftersom både spår, 
anläggande av spår och den framtida trafiken påver-
kar miljön. 

Lag om byggande av järnväg och miljöbalken gäl-
ler således parallellt (man kan läsa vidare om detta 
på sidan 182 i proposition 1997/98:90 ”Följdlagstift-
ning till miljöbalken m m”). Detta innebär att miljö-
balkens allmänna hänsynsregler och hushållningsbe-
stämmelser samt regler om miljökvalitetsnormer ska 
tillämpas vid utformning av järnvägsutredningar.

I miljöbalken finns också regler om miljökon-
sekvensbeskrivningar (MKB). Planeringsprocessen i 
lag om byggande av järnväg har anpassats till detta. 

De olika momenten i järnvägsutredningsprocessen 
motsvarar reglerna i miljöbalken om utökat samråd 
etc vid förfarandet med MKB. 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som 
täcker hela kommunens yta. Vanligen kompletteras 
den heltäckande översiktsplanen med fördjupning-
ar för speciella områden. Översiktsplanen ska enligt 
PBL visa hur man avser att använda mark- och vat-

Järnvägs- och 
väglagstiftningen 
innebär att det är 
förhållandevis kom-
plicerat att bygga 
spårvägar och vägar   
i Sverige. Riksdagen 
har önskat att skapa 
en stark koppling 
till annan samhälls-
planering och till 
miljölagstiftningen. 
Bild från spår-
vägsbyggnation i 
Gröndal, Stockholm, 
1999.
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tenområden samt hur den bebyggelsen ska utvecklas 
eller bevaras. Varje spårprojekt måste analyseras uti-
från den helhetssyn som den kommunala översikts-
planen anger.

Mer om samråd
Den som vill anlägga en spårväg ska enligt miljöbal-
ken och lag om byggande av järnväg tidigt samråda 
med länsstyrelsen, kommuner, ideella föreningar och 
allmänheten. Detta sker normalt i förstudien. 

Efter samråden ska länsstyrelsen besluta om åtgär-
derna kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
I så fall ska ett utökat samråd med miljökonsekvens-
bedömning genomföras enligt miljöbalken. Detta 
samråd innefattar även övriga statliga myndigheter, 
kommuner, allmänhet och organisationer och sker i 
järnvägsutredningen, eller om ingen järnvägsutred-
ning behövs, i järnvägsplanen.

Nya direktiv för förenklingar
En parlamentarisk kommitté tillsattes av regering-
en i mars 2009 för att ”analysera planeringsproces-
sen för byggande av transportinfrastruktur och före-
slå sådana ändringar i väglagen (1971:948) och lagen 
(1995:1649) om byggande av järnväg som innebär att 
processen effektiviseras”. 

Det är meningen att kommittén även ska stude-
ra hur miljökonsekvensbeskrivning och tillåtlighets-
prövning enligt miljöbalken samt frågor om sam-
ordning med övrig fysisk planering enligt plan- och 
bygglagen (1987:10) ska kunna förenklas. 

Andemeningen är att transportinfrastrukturprojekt 
ska kunna genomdrivas effektivare utan att demokra-
tiskt inflytande och rättssäkerhet för enskilda urhol-
kas. 

Direktiven är tydliga. Kommittén ska utarbeta de 
författningsförslag som behövs för att bland annat 
• förkorta ledtiderna fram till färdig anläggning, 
• förbättra samverkan mellan berörda aktörer, 
• förbättra samordningen med övrig fysisk planering, 
och 
• förtydliga kopplingar till den ekonomiska plane-
ringen för transportinfrastruktur. 

Bakgrund till direktiven
Regeringen skriver att en väl fungerande infrastruk-
tur är en grundförutsättning för att bedriva företags-
verksamhet, skapa fler jobb och för att åstadkomma 
en långsiktigt hållbar tillväxt och välfärd i alla delar 
av landet. 

I samhället finns ett ökande krav på att snabbt och 
effektivt genomföra förbättringar av transportinfra-
strukturen. Infrastrukturplaneringen behöver effektivi-
seras, eftersom planeringsprocessen för transportinfra-
struktur har blivit komplicerad och ledtiderna i många 
fall blivit alltför långa, vilket bland annat kan leda till 
ökade samhällsekonomiska kostnader. 

Att effektivisera planeringsprocessen 
Ett förändrat eller nytt regelverk för den fysiska pla-
neringen av transportinfrastruktur ska utformas så 
att det bidrar till att de transportpolitiska målen upp-

nås och stödjer tillämpningen av den så kallade fyr-
stegsprincipen. 

Fyrstegsprincipen innebär att möjliga förbättringar 
i transportsystemet ska prövas stegvis. Först prövas 
åtgärder som kan påverka transportbehovet och valet 
av transportsätt. 

I ett andra steg studeras åtgärder som ger effekti-
vare utnyttjande av befintliga trafikanläggningar och 
fordon. 

I steg tre undersöks möjligheterna att genomföra 
begränsade ombyggnader av bland annat vägar och 
spår, medan behovet av nyinvesteringar och större 
ombyggnadsåtgärder övervägs i steg fyra. 

Kommittén ska se över planeringsprocessen och före-
slå sådana ändringar i väglagen och lagen om byggan-
de av järnväg att processen effektiviseras, exempel-
vis genom kortare ledtider och förbättrad samverkan 
och samordning. Översynen ska även omfatta frågor 
om miljökonsekvensbeskrivning och tillåtlighetspröv-
ning enligt miljöbalken samt frågor om samordning 
med övrig fysisk planering enligt plan- och byggla-
gen. Kommittén ska beakta förenklingsperspektivet i 
samtliga förslag som kommittén lämnar. 

Hur förkorta ledtider till färdig anläggning? 
Beslutsprocesserna för transportinfrastruktur måste 
vara effektiva och ändamålsenliga. Det är viktigt att 
prövningen är snabb och underlättar att samhällseko-
nomiskt effektiv infrastruktur kan etableras utan att 
det tar alltför lång tid. 

Samtidigt är det nödvändigt att besluten är demo-
kratiskt förankrade och att de som påverkas av dem 
har möjlighet att framföra synpunkter och vid behov 
kan överklaga vid de tillfällen då frågor som berör 
dem avgörs. 

Förslag till förenklingar med liknande syfte har pre-
senterats av Miljöbalkskommittén (M 1999:03), som 
hade i uppdrag att undersöka möjligheterna att effek-
tivisera och förenkla miljöprövningen utan att hälso- 
och miljöskyddskraven åsidosätts, se SOU 2003:124. 

I propositionen Framtidens resor och transpor-
ter – infrastruktur för hållbar tillväxt (proposition 
2008/09:35) framhåller regeringen bland annat att 
planeringsprocessen för byggande av transportinfra-
struktur bör effektiviseras i syfte att korta ledtiderna 
fram till färdig anläggning. 

Det finns flera exempel på spår- och vägprojekt där 
planeringsarbetet och beslutsprocessen tagit 6–8 år. 
Om angelägna investeringar försenas i onödan inne-
bär detta ökade kostnader. 

Kommittén ska därför analysera beslutsprocesserna 
enligt väglagen, lagen om byggande av järnväg, plan- 
och bygglagen samt miljöbalken och föreslå ändring-
ar för att korta ledtiderna. 

Vidare ska kommittén analysera reglerna för över-
klaganderätt och överklagandemöjligheter i berörda 
lagar och föreslå ändringar. 

Syftet är även här att få en snabbare och effektivare 
beslutsprocess samtidigt som den demokratiska för-
ankringen och möjligheterna till medinflytande inte 
minskar eller rättssäkerheten äventyras.
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Hur förbättra samverkan mellan aktörer? 
Planering av trafikanläggningar sker på olika sätt 
beroende på vilket trafikslag det är fråga om. För 
spår och väg finns en planering som delvis överlap-
par den kommunala fysiska planeringen som sker 
enligt plan- och bygglagen. Den statliga planeringen 
för inriktning och investeringar i trafikanläggningar 
läggs fast genom beslut av riksdag, centrala myndig-
heter respektive länsstyrelser eller regionala självsty-
relseorgan. 

Denna planering är inte kopplad till den kommuna-
la fysiska planeringen. Sambanden är däremot tydliga 
när det gäller planering och prövning av enskilda tra-
fikanläggningar och objekt. 

Objektens genomförande förbereds genom kommu-
nal planering, sektorsplanering och projektplanering 
inklusive miljökonsekvensbeskrivning. 

Prövningen enligt trafiklagarna betonar den tek-
niska funktionen, medan plan- och bygglagen beto-
nar användningen av mark- och vattenområden och 
bebyggelsens utveckling samt miljöbalkens hänsyn till 
miljön. 

Dubbelprövningen, där flera myndigheter prö-
var samma fråga enligt olika lagstiftningar men med 
många gemensamma regler, innebär problem i flera 
avseenden. 

De nuvarande processerna blir oförutsebara, tidsö-
dande och resurskrävande. Någon tydlig nytta är svår 
att se, varken i form av ökat eller mer aktivt deltagan-
de från allmänhet eller andra aktörer eller i form av 
förbättrade projekt, beslut eller ökad hänsyn till häl-
sa och miljö. 

Kan man undvika dubbelprövning sparas tid och 
pengar liksom att man kan undvika oklarheter med 
dubbla besked och risken för att något ändå faller 
mellan stolarna.

Regeringen tillkallade 2002 en parlamentariskt sam-
mansatt kommitté (M2002:05) med uppdrag att se 
över plan- och bygglagstiftningen (direktiv 2002:97). 

Denna kommitté, PBL-kommittén, har redovisat 
förslag till lagändringar i flera betänkanden, bland 
annat i slutbetänkandet Får jag lov? Om planering 
och byggande (SOU 2005:77). 

Vidare tillsatte regeringen i september 2007 en sär-
skild utredare (M2007:6) med uppdrag att se över vis-
sa frågor i plan- och bygglagen (direktiv 2007:136), 
bland annat för bestämmelserna om detaljplanelägg-
ning. Utredningen antog namnet Byggprocessutred-
ningen och överlämnade i juni 2008 sitt betänkande 
Bygg – helt enkelt! (SOU 2008:68). 

Regeringen beredde under våren 2009 bland annat 
de förslag till ändringar som har lämnats av PBL-
kommittén och Byggprocessutredningen och som 
inte tidigare har tagits om hand. Regeringen planerar 
en proposition med förslag till förändrad plan- och 
bygglagstiftning senare under 2009. 

PBL-kommittén och Byggprocessutredningen har 
dock inte lämnat förslag i frågan om samordning mel-
lan plan- och bygglagen och trafiklagarna. Däremot 
har PBL-kommittén i en särskild underlagsrapport 
(Samordning PBL och trafiklagarna, augusti 2004) 
utrett möjligheterna till samordning mellan plan- och 

bygglagen och trafiklagarna. Kommittén har konsta-
terat att samordningen i dag brister i vissa fall och 
att det ofta förekommer dubbel planering eller dubbel 
prövning. De regler som ska tillämpas är enligt kom-
mittén delvis gemensamma, men det finns också skil-
da materiella krav. 

Kommittén konstaterar att analysen i underlagsrap-
porten visade att en ökad samordning mellan lagar-
na kräver en särskild utredning med djupa politiska 
och juridiska analyser, inte minst mot bakgrund av de 
skillnader som finns mellan lagarna när det gäller pro-
cedurer och aktörer samt materiella krav. 

Den nya kommittén ska därför se hur berörd lag-
stiftning lägger hinder i vägen för en ökad samverkan 
mellan olika aktörer och en god samordning mellan 
trafikinfrastrukturplanering och övrig fysisk plane-
ring. Den ska föreslå de förändringar som i så fall 
behövs samt föreslå former för att undvika prövning 
av samma fråga i flera olika planeringssystem (dub-
belprövning). 

Hur förtydliga kopplingar till den 
ekonomiska planeringen för 

transportinfrastruktur? 
De lagstadgade processerna för fysisk planering av 
väg- och järnvägsutbyggnad är skilda från den eko-
nomiska planeringsprocessen för transportinfrastruk-
tur, som utgörs av inriktnings- och åtgärdsplanering-
en. Formerna för inriktnings- och åtgärdsplaneringen 
är beslutade av riksdagen och reglerade i förordning. 
Processerna har dock starka kopplingar. 

Om processen för fysisk planering av transportin-
frastruktur blir alltför utdragen i tiden kan förutsätt-
ningarna i omvärlden förändras, vilket påverkar för-
utsättningarna för finansiering och investeringarnas 
samhällsekonomiska lönsamhet. 

Samtidigt kan oklarheter om finansiering fördröja 
den fysiska planeringen. Därför borde tydligare kopp-
lingar mellan den ekonomiska och den fysiska plane-
ringen också kunna bidra till att effektivisera proces-
sen för den fysiska transportinfrastrukturplaneringen. 

Kommittén ska därför undersöka kopplingar mel-
lan den fysiska planeringen för transportinfrastruktur 
och den ekonomiska planeringen för transportinfra-
struktur och föreslå hur dessa samband kan förtyd-
ligas. 

Uppdragets genomförande 
Utredningsarbetet ska bedrivas på ett öppet och 
inbjudande sätt. Dialog bör föras med berörda kom-
mittéer, utredningar och myndigheter samt med orga-
nisationer liksom med regionala och lokala aktörer. 
Relevanta internationella erfarenheter och jämförel-
ser bör tas till vara. 

Kommittén ska löpande informera Regeringskans-
liet (Näringsdepartementet) om sitt arbete. 

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag till Näringsde-
partementet senast den 31 augusti 2010. 
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Det finns en mycket stor mängd konstruktions-
principer för spårvägsspår. Några lånar vissa 
lösningar från järnvägens byggmetoder, med-

an andra har ytterst litet gemensamt med dessa. 
Förutsättningarna för de båda spårtrafikslagen är 

oftast ytterst olika. För järnvägar gäller höga hastig-
heter och höga axellaster, 200–300 km/h och 20–25 
ton eller mer, medan för spårvägar motsvarande vär-
den är 50–100 km/h och 7–12 ton.

Andra skillnader rör kurvradier, sällan under 500–
1 000 m för järnvägar, ofta 20–25 m för spårvägar, 
ibland ännu snävare. 

Spårvägar drivs ofta i tät stadsmiljö, med korta 
avstånd till närliggande hus. Därför är risk för buller 
och vibrationer särskilt stora vid spårvägsdrift, inte 
minst på grund av snäva kurvradier. Låga hastigheter 
och låga axellaster motverkar dock risken något.

Att direkt föra över spårkonstruktionsprinciper med 
järnvägsstandard till spårvägsbruk leder till överdi-
mensionering och därmed till onödigt höga investe-
ringskostnader. Det är också svårt att av estetiska skäl 
acceptera järnvägslösningar i stadsmiljö. 

Den rikhaltiga floran av konstruktionsprinciper för 
spårvägsspår har utvecklats under decennier. Vis-
sa principer är aktuella endast i en eller ett fåtal stä-

der, medan andra är mer generellt spridda. Ofta har 
spårvägsbolaget i en enskild stad utvecklat rutiner för 
spårvägsbyggnation, enligt egna idéer och erfarenhe-
ter. 

I ökande grad noteras hur industriföretag med spår-
byggnad som specialitet erbjuder konstruktionsprin-
ciper och bygger på likartat sätt i många städer.

Indelning
Generellt kan spårvägsspår indelas i en överbygg-
nad som består av själva spåranläggningen, vilken 
vilar på en bärande underbyggnad. Under denna finns 
en undergrund som är en väl stabiliserad yta som är 
resultat efter viss urschaktning av ursprungligt mark- 
eller vägsubstans och därefter återfyllning av lämpligt 
material. Undergrund kan även utgöras av exempelvis 
en brokonstruktion.

Räler för spårvägsspår kan vara antingen klassisk så 
kallad gaturäl, också benämnd rännskena, eller vig-
nolräl, vilka normalt används för järnvägar. Båda räl-
typerna består av fot, liv och huvud och finns i en 
mängd utföranden avseende exempelvis tvärsnitt och 
vikt per meter. Se vidare avsnittet om rältyper.

Att redovisa alla olika konstruktionsprinciper som 
finns för spårvägsspår, med för- och nackdelar, är 

Infrastruktur

Spårvägsspår kan 
vara komplicerade 
att anlägga i tät 
stadsmiljö. Där 
är kraven särskilt 
stora vad gäller kort 
avstängningstid för 
annan trafik och 
även beträffande 
minimal miljöpå-
verkan.

Spårvägsspår
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omöjligt. Nedanstående ansats till indelning efter hur 
spårvägsspår kan vara förlagda i stadsmiljön, hur de 
kan utformas ur en teknisk synvinkel samt hur själva 
byggprocessen är upplagd kan ge en uppfattning om 
ämnets omfattning.

Lokalisering och användningsområde
En inledande uppdelning kan således baseras på spå-
rens lokalisering och användningsområde. Tre huvud-
lösningar kan särskiljas:

A1) Spår i gatumiljö med blandtrafik, med spår i 
plan med omgivande körbana. Här används oftast 
rännskena. Gummihjulsfordon kan utan hinder 
framföras i spårområdet, korsa spåren eller framfö-
ras parallellt med dessa. Det kan finnas viss risk för 
cyklister att korsa denna typ av spår i alltför liten vin-
kel; cykelns smala däck kan halka ned i rännan.

A2) Spår i gatumiljö på reserverat utrymme, där 
spår oftast är i plan med omgivande körbana, men 
på något sätt avskiljt från denna. Spårområdet kan 
inte, eller får inte, användas av andra fordon än spår-
vagnar. 

Metoden att avskilja spårområdet från övrig gatu-
trafik kan variera, från en enkel heldragen linje målad 
i gatan, till ett staket utmed spåren. Andra varianter 
är målad linje i kombination med avvikande markbe-
läggning i spårområdet. Ibland är spårområdet något 
upphöjt och kanten, som utgör gräns mellan spårom-
råde och närmaste körfält, kan i låg fart passeras av 
gummihjulsfordon. Spårområdet kan då användas 

exempelvis av utryckningsfordon och som ett slags 
nödkörfält.

Också vid denna spårbyggnadslösning används i 
regel rännskena. Den är också aktuell för spårväg i 
gågata, liksom i de fall när även busstrafik tillåts i 
spårområdet. 

Markytan i spårområdet kan utgöras av asfalt, 
betong, stensättning med gatsten eller större sten- 
eller betongblock, eller av gräs. Om gräs används är 
vanligtvis trafik med gummihjulsfordon inte möjlig, 
dock finns lösningar som medger undantag. 

A3) Spår på egen banvall med spåranläggning av 
järnvägsmodell, med sliprar och vignolräler på maka-
damballast. Denna spårbyggnadslösning kallas ibland 
öppet spår, i motsats till de båda föregående som kan 
kallas slutet spår.

Lösningar enligt A2 är mycket intressanta för nya 
svenska spårvägar, eftersom de erbjuder många till-
talande varianter för god integrering av spårväg i sta-
den. Princip enligt A1 innebär att spårvagnar blan-
das med annan trafik och därmed finns risk för dålig 
framkomlighet. Med princip enligt A3 riskeras att 
introducera tyngre och mer rent tekniskt orienterade 
järnvägslösningar i stadsmiljön.

Konstruktionslösningar för spårvägsspår kan också 
indelas beroende på hur spåren är förlagda på bäran-
de lager:

B1) Kontinuerlig förläggning av räler på underlaget. 
Sliprar eller motsvarande punktformigt stöd används 
således inte. Vanlig princip är att rälerna kontinuer-

Spårväg i gatu-
miljö i blandtrafik i 
Nordhausen. Notera 
hur spårvägens ut-
rymme optiskt mar-
keras med de båda 
längsgående stenra-
derna på ömse sidor 
om spåret. För att 
spårvagnarna hin-
derfritt ska kunna 
passera får inget 
finnas innanför 
denna markering.



16   Spårväg

Spårvägsspår – byggnadsteknik

ligt undergjuts med gjutasfalt. Under räler och gjutas-
falt kan ett bärande lager av asfalt eller betong använ-
das som underbyggnad. För att säkerställa korrekt 
spårvidd används spårstag på regelbundna avstånd.

Räler kan exempelvis också förläggas i rännor i en 
längsgående betongkropp där de omges av något elas-
tiskt, gummiliknande material som dämpar ljud och 
vibrationer.

Kontinuerlig förläggning finns även i enklare form, 
där räler, sammanhållna av spårstag, placeras direkt 
på en väl packad bädd av makadam.

B2) Punktformig förläggning av rälerna, exempel-
vis på sliprar av betong. Denna spårbyggnadsprincip 
påminner således starkt om den som brukar använ-
das vid järnvägar av konventionellt slag. Punktfor-
mig förläggning kan också förekomma utan sliprar, 
om spårbefästningar är ingjutna direkt i underbygg-
nad av betong.

I både B1 och B2 kan omgivande mark göras körbar 
eller icke körbar för gummihjulsfordon enligt A1 och 
A2. Vidare kan såväl gaturäl som vignolräl användas 
för båda konstruktionsprinciperna.

Byggnadsteknik
Byggnadstekniken för spårvägsspår kan också använ-
das som utgångspunkt för indelning:

C1) Konventionell metod med spår som byggs 
lokalt på plats, med enskilda komponenter som leve-
reras del för del till den plats där de sammanfogas till 
ett spårvägsspår. Utformning av omgivande yta sker 
också lokalt på plats.

C2) Prefabricerade spår som framställs centralt i 
fabrik och därefter levereras som större enheter till 
den plats i spårvägsnätet där spåret ska anläggas. 
Metoden används gärna vid spårbyggnation på kri-
tiska platser, där särskilt kort tid för avstängning av 
annan trafik eftersträvas, exempelvis vid passage av 
korsande gator. 

Det finns flera olika spårbyggnadsprinciper av den-
na art på marknaden. Några erbjuder längre spårsek-
tioner (10–15 m) av betong med två i gummikork-
massa ingjutna räler. Sektionen utgör ett komplett 
spår med omgivande gatuyta. 

Andra omfattar endast kortare betongsektioner (4–5 
m) med urtag för räler vilka läggs på plats och ingjuts 

Spårväg på reserve-
rat men ej inhägnat 
område i tät stads-
miljö i centrum 
av Valenciennes. 
Grässpår förhöjer 
skönhetsintrycket 
och dämpar ljudet 
från spårvagnarna. 
Dessutom hålls oön-
skade fordon borta 
från spårområdet.

Räl med punktformig förläggning på exempelvis sliprar. Räl med kontinuerlig förläggning, exempelvis på betongun-
derlag, eller i gummikorkmaterial.

© TJ Grafik 2009
© TJ Grafik 2009
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med en gummikorkmassa lokalt. Markytan kan vid 
denna metod direkt vid tillverkningen i fabrik anpas-
sas efter önskemål, exempelvis gatsten eller betong.

Kombination med C1 är givetvis möjlig, så att på 
andra sträckor används konventionell byggmetod, 
där spårbyggnadsprocessen inte bedöms i större 
omfattning hindra annan trafik.

C3) I det närmaste industriell, lokal spårbyggnads-
metod med glidformsgjutning av en betongplatta i 
vilken omedelbart spårbefästningar installeras. Ger 
möjlighet till förhållandevis snabb och rationell spår-
byggnation med hög spårlängdskapacitet per arbets-
pass.

Ovan: Spårväg på 
egen banvall med 
spår av järnvägstyp i 
Rostock.

I betongunderlaget 
finns längsgå-
ende urtag i vilka 
rälerna placeras och 
omsluts med en 
gummikorkmassa. 
I spårliv placeras 
PVC-rör för att 
minska åtgången av 
massan.

Vid spårbyggnation i Paris används i gatukorsningar gärna längre prefabricerade spåravsnitt för att minska tiden för av-
stängning av annan trafik.

© TJ Grafik 2009
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Också enligt denna indelning finns frihet att välja 
färdig spårkonstruktion enligt A1–A3 och även enligt 
B1–B2.

För alla byggmetoder för spårvägsspår gäller att 
undergrunden, således det skikt som finns närmast 
under spårets bärande konstruktion, underbyggna-
den, måste iordningställas på ett korrekt sätt. Det 
avser schakt till lämpligt djupt, eventuellt flyttning av 
rör och ledningar, återfyllning, nivellering och pack-
ning så att undergrunden säkert under lång tid kan 
bära den kommande spåranläggningen.

Spårkonstruktioner
Som nämnts har konstruktionslösningar och bygg-
nationsprinciper för spårvägsspår utvecklats under 
mycket lång tid (sedan mitten 1800-talet) och på 
många kontinenter. Drivande för utvecklingen har 
bland annat varit successivt allt tyngre och snabbare 
spårvagnar, och även allt tyngre och snabbare vägtra-
fik som ofta ska trafikera spårområdet. 

I begynnelsen var axellasten förhållandevis låg, 
knappt fyra ton. Idag måste spårvägsspår klara 
belastningar på 7–12 ton axellast. Spårvagnarna har 
också vuxit i längd från den korta hästspårvagnen till 
dagens ekipage om vanligtvis mellan cirka 30 och ca 
45 m.

Också spårvagnars hastighet har ökat väsentligt 
under åren, från hästspårvagnarnas beskedliga lunk 
till dagens 80–100 km/h eller ännu mer på egen ban-
vall. I normal stadstrafik gäller dock även för spår-
vagnar 50 km/h, på gågator väsentligt lägre hastighe-
ter, oftast 15 km/h.

Allt tyngre och snabbare spårvagnar har höjt kra-

ven på spårkonstruktionernas stabilitet, beständighet 
och motstånd mot slitage, samtidigt som acceptansen 
för långa avbrott i spårvägs- och annan gatutrafik till 
följd av underhåll och reparationer av spår har mins-
kat. 

Att under lång tid stänga av spårvägstrafik, och att 
vid spårarbeten även hindra övrig trafik, till följd av 
att exempelvis nödvändiga spårriktningsarbeten mås-
te utföras, är inte längre möjligt. 

Ekonomiska aspekter har också spelat en stor roll 
för utvecklingen av allt stabilare spårkonstruktioner. 
Ersättningstrafik är dyrbar. Tidigare använda meto-
der innebar att spåren lades direkt på underbyggnad 
av exempelvis makadam, ibland även på sliprar på 
makadam. Dessa byggmetoder har minskat i betydel-
se eftersom de dels inte ger spåret den stabilitet som 
krävs, dels inte medger enkel justering av spårets läge 
om exempelvis sättningar har uppstått.

Med målet att skapa en mycket stabil spåranlägg-
ning med minimalt underhållsbehov och med möjlig-

Fästanordning med underläggsplatta i gummimaterial.

Spårbyggnation i 
Reims i maj 2009, 
enligt systemet 
Appitrack, som 
utvecklats av 
Alstom Transport. 
Betongunderlaget 
har glidformsgjutits 
varefter rälernas 
fästanordningar 
omedelbart har 
satts på plats i den 
ännu mjuka betong-
en. Betongplatta 
med befästningar 
för ca 150–200 
meter enkelspår 
kan färdigställas per 
dag.
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het till att snabbt kunna åtgärda defekter har spår-
vägsspår allt mer kommit att på olika sätt förläggas 
på och i betongstrukturer. 

Det engelska namnet för en sådan konstruktion är 
Slab Track. Motsvarande tyska benämning är Feste 
Fahrbahn (fast bana). Metoden är generell för nya 
spårvägar i Frankrike. 

Konstruktionsprincipen är lättast att känna igen och 
förstå på ett öppet spår. Spårbefästningar gjuts fast i 
ett underlag av betong. Sliprar och ballast används 
inte. Rälerna skruvas eller kläms fast i befästningar-
na och kan därmed förhållandevis enkelt och snabbt 
bytas vid behov.

Feste Fahrbahn kan således även användas vid slut-
na spårbyggnadskonstruktioner, varvid gaturäl är 
aktuell. Också då används spårbefästningar på ett 

underlag av betong, enligt samma princip som vid 
öppet spår. Omgivande markyta arrangeras beroende 
på om den ska kunna användas också av gummihjuls-
fordon, om spåret förläggs i gågata, eller om slutre-
sultatet ska vara ett grässpår.

Byggprincipen Feste Fahrbahn används ofta i tunn-
lar och på broar.

Investeringskostnaderna för denna stabila spårbygg-
nadsprincip anges till 30–50 procent högre än för tidi-
gare tekniker. Vinsten utgörs av ett mindre behov av 
senare justeringar och i form av möjlighet till snab-
bare återställning av eventuella defekter.

I moderna franska spårvägssystem används ock-
så en variant av denna mycket stabila spårbyggnads-
princip, se bilder nästa uppslag. På ett glidformsgju-
tet betongunderlag utplaceras betongsliprar (oftast så 
kallade bi-block sliprar) och räler (här undantagslöst 
gaturäl). 

Spårkonstruktionen lyfts något från betongunder-
laget, mäts in korrekt i höjd- och sidoläge, varef-
ter utrymmet mellan betongunderlag och rälfotens 
undersida fylls med ytterligare ett lager betong.

Spårens liv (utrymmet mellan fot och huvud) utfylls 
med sektionerade fyllnadsstycken av gummiliknande 
material som isolerar rälerna från omgivningen och 
också är vibrationsdämpande. Beroende på hur ytlag-
ret ska utformas (asfalt, betong, sten eller gräs) fylls 
utrymmet mellan och vid sidan om rälerna med lämp-
liga material.  

Byggmetoden ger ett mycket stabilt spår som inte 

Rälbefästning vid Feste Fahrbahn, Kassel.

Exempel på fast 
bana (Feste Fahr-
bahn) i Kassel.
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Spårvägsbyggnation 
i Reims, maj 2009: 
Urschaktning och 
därefter flyttning 
av underliggande 
rör och ledningar 
är avklarat. Strax 
sker återfyllning av 
lämpligt material 
och därpå gjutning 
av betongunder-
lag. Observera den 
smala passagen för 
fotgängare som står 
till förfogande till 
höger. 

Spårvägens stabila underlag i form av en gjuten betongplatta är klar. Dess tjocklek är ca 25 cm.

På betongplattan 
utplaceras biblock-
sliprar på lämpligt 
avstånd, max 70 cm 
på rakspår, tätare i 
kurvor.
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När spåranläggningen är i korrekt läge 
sker betonggjutning upp till i nivå med 
rälfot. På denna sträcka i centrum av 
Reims ska strömtillförsel via tredje skena, 
mellan de båda farrälerna, användas. 
Därför förbereds installationen av denna 
strömskena med det armeringsnät som 
syns mitt i spåret.

Räler placeras ut och svetsas samman. I spårliv och runt spårfot placeras fyllnadselement av 
gummiliknande material för att dels elektriskt isolera räler från omgivningen, dels dämpa stom-
ljud.

Detaljbild av väl isolerad spårbefästning, jämte rälens liv och fot.

Närmast i bild har betonggjutning 
upp till rälfot genomförts.

Spåret vägs in i korrekt läge och justering i 
höjdled sker med dessa ställskruvar, en i varje 
sliperände.
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sjunker eller deformeras. När räler på grund av sli-
tage måste bytas är det vid en sluten spårkonstruk-
tion möjligt att med relativt liten arbetsinsats schakta 
bort de översta lagren (slityta, gräs) och frilägga spår-
befästningarna för att kunna ta bort de gamla räler-
na och placera ut de nya. Underbyggnad och under-
grund behålls intakta.

I östra Europa var det tidigare vanligt med en sär-
skild form av prefabricerade spårvägsspår som utgjor-
des av en iordningställd undergrund på vilken förhål-
landevis tunna (ca 18 cm) betongplattor med rännor 
utlades.

I rännornas botten lades längsgående gummimellan-
lägg och därpå placerades räler med en särskild myck-
et låg profil. Den utgjordes i princip endast av rälhu-
vud och ränna, utan liv och fot.

Spårbyggnadsprincipen var utan tvekan kostnadsef-
fektiv och spår kunde snabbt fås på plats. Dock var 
det mycket svårt att justera in betongblocken korrekt 

i höjd- och sidled, vilket gav spåret ett oregelbundet 
förlopp och spårvagnarna en minst sagt svajig gång. 
Såvitt bekant används inte längre denna byggprincip.

Förberedande arbeten
Till de mest omfattande arbeten som ofta måste 
genomföras inför spårvägsetablering hör flyttning av 
ledningar och rör i marken under de gator där spår-
vägen ska dras fram. 

Anledningen till att flytta dessa strukturer är att det 
i ett senare skede är svårt att utföra eventuella repa-
rations- och underhållsarbeten på dem utan att stö-
ra spårvägstrafiken. Vid omfattande grävningsarbe-
ten måste spårvagnarna ledas alternativa sträckor, 
eller helt ersättas med bussar. Om ledningar och rör 
inte är förlagda direkt under eller i anslutning till spår 
minskar risken för framtida störningar av spårvägs-
trafiken.

Kostnader för dylika omläggningsarbeten kan utgö-

Vid en i Sverige vanlig spårbyggnadsprincip placeras räler på en asfaltbädd, justeras i höjd- och sidoläge, varefter rälfot 
undergjuts med gjutasfalt. Se också bild på sidan 11.

Rältyper
För klassisk gatuspårväg i blandtrafik är den absolut 

vanligaste rältypen gaturäl eller rännskena (engel-
ska: grooved rail, tyska: Rillenschiene, franska: rail 

à gorge). Den har liksom andra moderna rältyper fot, liv 
och huvud. Intill huvudet finns själva rännan. 
Det finns många olika dimensioner och profiler för 

rännskenor, exempelvis lågprofil med ca 15 cm totalhöjd 
(vanlig i Frankrike) och högprofil med ca 18 cm höjd. 
Med olika profiler och dimensioner varierar också rälens 
vikt. En vanlig metervikt för modern gaturäl är runt 60 kg.
Vidare finns olika breda rännöppningar, från ca 36 mm 

till ca 60 mm, där den senare även kan kallas hamnspår. 
Den kan användas i sammanhang där spårfordon med 
hjulprofil av järnvägsmodell framförs. Sådan hjulprofil är 
grövre än den som brukar användas i spårvägssamman-
hang, ca 135 mm bredd mot 85–110 mm för spårvagnar.
Korsningar och växlar finns för spårsystem med ränn-

skena.
Spårvägsspår kan också byggas av så kallad vignol-

räl, som normalt används i järnvägssammanhang. Vig-
nolräl används ofta vid öppet spår av järnvägstyp. Det 
finns dock exempel på vignolspår i andra sammanhang, 
exempelvis som grässpår.
För spårvägsbruk används i regel inte lika kraftiga vig-

nolräler som i järnvägssammanhang. En vanlig meter-
vikt är 50 kg, medan vid järnvägsbruk 60 kg snarast är 
standard.
Räler levereras för spårvägsbruk i längder på 18–20 

m och sammanfogas med svetsning. Här kan anting-
en formsvetsning eller thermitsvetsning tillämpas. Med 
svetsning säkerställs bland annat att återledning av 
ström från spårvagn till matarstation kan ske utan onö-
diga förluster.
Räler som ska användas i radier som är vanliga för 

spårvägar, i vissa fall ner till 20 meters radie, bockas i 
förväg i särskilda maskiner och levereras till byggplatsen 
tydligt märkta enligt konstruktionsritning så att de med 
säkerhet placeras på rätt plats.

ca 73 cm

12/8 cm kross
15-20 cm asfalt 4-5 cm gjutasfalt 

under rälfot Spårstag

© TJ Grafik 2009

Principiell uppbyggnad av gatuspår på asfaltbädd med slitlager i asfalt

7/11 cm asfaltgrus
Toppbeläggning

4 cm asfalt

40 cm kross 3% 3%

Profil av gaturäl, rännskena. Profil av vignolräl
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Vid inledande schaktarbeten för den nya spårvägen i centrum av Reims kom gamla spår från den tidigare spårvägen i dagen, till vänster.

ra mycket stora poster i en kommande spårvägs bud-
get: 20–25 procent är vanliga uppgifter.

I en modern stadsgata kan stora mängder ledningar 
och rör under åren ha hunnit läggas: avlopp, vatten, 
elkraft, telefon, gas, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband 
och mycket mer.

Det finns många olika principer för flyttning av led-
ningar och rör. I vissa städer flyttas allt, i andra endast 
sådant som skulle hamna längs med och direkt under 
de kommande spåren. Korsande strukturer flyttas 
inte. I åter andra städer avgör djupet under den kom-
mande spårvägen huruvida strukturerna ska flyttas.

En intressant kompromiss kan vara att renovera 
befintliga rör genom så kallad relining. Då kan de 
kvarlämnas under den blivande spårvägen, men är 
ändå i så gott skick att de kan antas fungera under 
lång tid.

Ett problem kan uppstå om en smal blivande spår-
vägsgata är fylld med ledningar och rör i marken. Det 
kan helt enkelt vara ont om plats vid sidan av den 
kommande spåranläggningen. Då kanske vissa led-
ningar och rör kan tillåtas ligga kvar, men förnyelse 
av dem bör ändå övervägas.

En av anledningarna till det förhållandevis sto-
ra intresset för så kallade gummihjulsspårvägar vid 
åren kring senaste sekelskiftet var just det minskande 
behovet av att flytta ledningar. 

Med dylika fordon, som tillfälligtvis kan lämna 

banan och framföras icke spårstyrt, finns möjlighet 
att upprätthålla trafiken också om underliggande 
strukturer måste repareras.

Spårens integrering i stadsmiljön
Spårvägar i modern form ökar i intresse, inte minst 
i Europa. Med ökande antal spårvägar som byggs 
enligt moderna principer ökar också kunskapen om 
hur spår kan anläggas i staden och även utgöra ett 
estetiskt tillskott i stadsbilden. 

För att på ett tilltalande sätt integrera en ny spår-
väg i en svensk stad är det lämpligt att välja rätt före-
bilder. Att se en ny spårväg endast som etablering av 
ett nytt kollektivtrafikmedel, liksom att välja en viss 
lösning endast från tekniska eller trafikekonomiska 
utgångspunkter, leder fel.

Ett spårvägsspår som utformats enligt enbart teknis-
ka aspekter blir en främmande kropp i stadsmiljön. 
Om man därtill slentrianmässigt, av förmenta säker-
hetsskäl, spärrar av spåranläggningen med staket till-
kommer även en barriäreffekt. Inget av detta kan idag 
betraktas som ett optimalt förfarande när ny spårväg 
etableras. 

Stora spårvägsnationer i Europa är Tyskland och 
Frankrike, både vad gäller antal system och konti-
nuerlig utveckling. I Tyskland finns sammanlagt 59 
spårvägssystem, 25 av dem har normalspårvidd, 31 
meterspårvidd och tre har udda spårvidder (1 100 
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Modeller och datoranimerade filmer kan vara mycket värdefulla när det gäller att informera allmänheten om kommande spårvägsprojekt. Bilden 
visar en modell av stora torget Place du Ralliement med den kommande spårvägen i Angers. Notera att spårvägen övergår i enkelspår vid den smala 
gatumynningen i fonden.

Rör och ledningar 
måste oftast flyttas 
bort från spårzonen. 
Detta är omfat-
tande arbeten som 
kan bli mycket 
kostsamma. Bild 
från maj 2009 på 
förberedande arbe-
ten för den blivande 
spårvägen i Reims, 
som invigs 2012.

Prydlig spårläggning med omgivande stensättning i Le 
Mans. Det gummiliknande material som omger och isolerar 
rälerna syns i anslutning till markbeläggningen.
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En av de större gatorna i centrum, avenue Jean Médecin, var arbetsplats under lång tid när spårvägen byggdes i Nice.

Ovan: Spårvägsbyggnation i Nice den 7 maj 2007. På bottenplatta av betong 
har sliprar och räler placerats och därefter ingjutits i betong, upp till rälfot. 
Notera isolering i spårliv och att ett liknande material används för att kapsla 
in rälbefästningarna.

Till höger: samma spåravsnitt invigningsdagen den 25 november 2007. Re-
sultatet blev ett vackert grässpår, utan kontaktledning. Här passerar spårvag-
narna i batteridrift. De runda papperslapparna i gräsmattan är konfetti som 
följt med spårvagnarna från invigningsceremonin som ägde rum på torget 
Place Masséna strax intill.
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I motsats till i Frankrike behölls i 
Tyskland de flesta spårvägar som ännu 
var i trafik vid andra världskrigets slut. 
Moderniseringen avsåg bland annat 
introduktion av nya ledspårvagnar 
och i möjligaste mån flyttning av 
spårtrafiken till tunnlar i städernas 
centrala delar. 

Samtidigt infördes allt längre och 
bredare spårfordon för dessa tun-
nelsträckor och för trafik på reserverat 
utrymme, begreppet ”Stadtbahn” 
myntades. 

Äldre spårvagnar som skulle vara 
kvar i trafik ännu en tid breddades vid 
dörrarna för att medge plant insteg 
utan spalt från höga plattformar på de 
nya tunnelsträckorna. Ovan en på så 
sätt ombyggd äldre spårvagn i konven-
tionell gatutrafik i Frankfurt 1969.

Ovan: Spårvagn ombyggd för trafik på 
tunnelsträckor anpassade för breda 
Stadtbahnvagnar, med höga plattfor-
mar, Frankfurt 1969.

Stadtbahnvagn vid samma tunnelstation som 
ovan, Frankfurt 1969.
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mm, 1 450 och 1 458 mm). Sedan 1996 har tre städer 
återinfört spårvägar: Oberhausen 1996, Saarbrücken 
1997 och Heilbronn 2001. Dessa tre avvecklade tidi-
gare spårvägar under 1950- och 60-talen.

I Frankrike har sedan 1985 17 helt nya spårvägssys-
tem inrättats och ytterligare kommer i trafik de när-
maste åren.

Det finns en stor skillnad i spårbyggnadsprinciper 
och därmed integration i stadsmiljön i de båda län-
derna. För att förstå denna skillnad görs en kort his-
torisk återblick:

I båda länderna sågs efter andra världskriget spårvä-
gar som ett ålderdomligt trafikslag som var ett hinder 
för den växande bilismen. Konflikten löstes dock på 
diametralt olika sätt. 

I Frankrike avskaffades i princip alla spårvägar och 
ersattes med buss- och biltrafik. Endast tre städer av 
ursprungligen över 120 behöll spårvägstrafik.

I Tyskland avvecklades också många spårvägar i 
mindre städer. I de större byggdes tunnelsträckor cen-
tralt i cityområden, men inledningsvis behölls ytläge 
i förorterna.

Ett tidigare stort in-
dustriområde, Neue 
Mitte, nära Ober-
hausens centrum 
har omvandlats till 
park- och rekrea-
tionsområde. Spår-
väg, med integrerad 
bussbana svarar för 
kollektivtrafiken.

Spårvagnar återkom 
till Oberhausen 
1996. Det tidigare 
systemet avveckla-
des 1968.
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I Tyskland behölls i princip spårvägstrafiken, men 
med slutmål att skapa från vägtrafiken helt skilda 
spårvägsystem. Begreppen ”Unterpflasterstrassen-
bahn” och ”Stadtbahn” myntades, vilka ungefärligen 
kan översättas med ”underjordsspårväg” respektive 
”stadsbana”. 

I några städer byggdes även konventionella tunnel-
banor. 

Vid denna tid, 1960–70-tal, erbjöd stat och respek-
tive förbundsland förhållandevis goda finansierings-
möjligheter för infrastruktur för spårvägar på separe-
rat utrymme, inte minst för tunnelbyggnad.

Stadtbahnkonceptet tillät fordon med bredd, längd 
och vikt avsevärt större än vid de spårvägar, som de 
successivt skulle ersätta. Alla spårvägsfordon hade 
alltjämt höga golv, runt 90–100 cm över räls över-
kant. 

Med ökande krav på tillgänglighet för alla befolk-
ningsgrupper tillämpades principen med plant insteg 
från höga plattformar. Trafikformens slutmål, således 
total avskildhet från vägtrafik, stod inte i vägen för 
denna utveckling.

Eftersom dessa Stadtbahnfordon under lång tid även 
skulle trafikera konventionella spårvägar med låga 
plattformar, utrustades de även med fällbara fotsteg 
för att möjliggöra tillträde också från lägre nivåer.

Stadtbahnkonceptet ledde till trafik med förhållan-
devis stora fordon med höga golv, ofta ledvagnar som 
multipelkopplas till tåg. Hållplatser är storskaliga 
och när de förläggs under mark liknar de tunnelba-
nestationer. Också i gatumiljö förekommer hållplat-

ser med höga plattformar. För exempelvis Stadtbahn 
Ruhr angavs 1969 i systemhandlingarna minimira-
dier på 180 m i stadsmiljö och på 240 m i ytterom-
råden. Plattformslängder fastställdes till 110 m, med 
plattformen på 90 cm höjd över räls överkant.

Med tiden minskade de ursprungligen generösa 
bidragen från stat och förbundsland för utbyggnad av 
Stadtbahn, som då minskade i aktualitet. I många stä-
der avbröts utbyggnad. 

Under 1990-talets början utvecklades låggolvsspår-
vagnar. I flera tyska städer finns därför numera två 
olika spårvägssystem, och båda utvecklas parallellt.

Dessvärre skapades regelverket för spårvägar i 
Tyskland, Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung – 
BOStrab, under epoken när Stadtbahn sågs som den 
enda riktiga lösningen, vilket bland annat innebär att 
spårtrafik och annan trafik i princip inte ska komma i 
beröring med varandra. 

Därför gäller förhållandevis strikta regler för sepa-
ration mellan spårvägar och områden för fotgänga-
re liksom mellan spårtrafik och vägtrafik. Inte minst 
påverkar dessa regler utformning av hållplatser och 
av korsande gångstråk.

Sedan länge ges offentliga bidrag endast för infra-
struktur för spåranläggningar på separerat utrymme. 
Av detta förstår man varför spårväg i Tyskland ibland 
är ganska storskalig, mer lik en liten järnväg eller tun-
nelbana i ytläge. 

Inte minst gäller detta anläggningar för strömför-
sörjning av långa och tunga spårvägståg. Detta leder i 
sin tur till tydliga svårigheter att harmoniskt anpassa 

Stadtbahn i Stutt-
gart, med höga 
plattformar också i 
stadsmiljön. Trafik-
formen etablerades 
innan låggolvsspår-
vagnar i modern 
form blev tillgäng-
liga på marknaden.
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anläggningar till stadsmiljöer. Goda undantag finns, 
exempelvis den nya spårvägen som passerar genom 
Heilbronn samt nya sträckor i Heidelberg, se sidor-
na 52 och 53.

När spårvägar från 1985 åter blev aktuella i Frank-
rike kunde man där i princip börja med ett tomt blad; 
nästan inga kunskaper om spårvägar fanns längre i 
landet.

Den nya spårvägen i Grenoble 1987 blev stilbildan-
de vad gäller exempelvis tillgänglighet med i det när-
maste plant insteg från låga plattformar, mycket god 
integrering i stadsmiljön, så kallad mjuk trafiksepa-
rering och spårvägstrafik på gågator. De många nya 
spårvägarna i Frankrike är synnerligen goda före-
bilder vad gäller integration i stadsmiljön med stora 
estetiska hänsyn till omgivningen. Härifrån bör inspi-
ration hämtas till kommande nya svenska spårvägar.

Spår i mitt- eller sidoläge?
De nya spårvägarna i exempelvis Frankrike byggs 
oftast med en från övrig trafik separerad bana. 
Begreppet benämns TCSP, vilket betyder Transports 
en Commun en Site Propre, således kollektivtrafik på 
reserverat utrymme. Principen innebär att kollektiv-
trafik, i det här fallet den nya spårvägen, ges gatuut-
rymme på bekostnad av tidigare biltrafik. Samtidigt 
inrättas oftast genomgående cykelbanor och skapas 
goda förutsättningar för gående.

Resultaten är ofta förbluffande. 
För exempelvis en smal stadsgata med tidigare ett 

körfält i vardera färdriktningen och ett fält för par-

kering utmed vardera gångbanan kan introduktion 
av ny spårväg innebära att denna tilldelas reserverad 
färdväg med dubbelspår utmed ena gångbanan, med-
an endast ett körfält för färd i en riktning återstår för 
biltrafiken. Dessutom behålls kantstensparkeringen 
på gatans ena sida. I detta fall har man således valt att 
förlägga spårvägen i sidoläge. Ett problem kan dock 
uppstå för varutransporter till butiker utmed den 
gatusida där spårvägen går.

I bredare gator kan det vara lämpligare att förlägga 
spårvägen på klassiskt sätt i mittläge. Då kan åtmins-
tone ett körfält behållas på ömse sidor om spårvä-
gen.

Många omständigheter påverkar hur spårvägen bör 
förläggas. Finns exempelvis ett stort antal tvärgator 
på en sida av gatan, men inte på den andra (således 
T-korsningar), förläggs spårvägen till sidan med minst 
antal tvärgator. 

En god regel är att utvärdera de kommersiella akti-
viteterna i de fastigheter som finns utmed gatan som 
spårvägen ska framgå på. Finns många butiker med 
behov av varuleveranser, kan särskilda lastzoner 
inrättas, finns möjlighet att tillåta angöring av privat-
bilar till fastig heterna? Svaren kan ge ledning i beslu-
tet om mitt- eller sidoläge.

Oavsett mitt- eller sidoläge gäller att spårvägen dras 
absolut rakt, med så få sidoavvikelser som möjligt. 
Principen är att spårvägen följer gatans längsaxel. 
Spårvägen svänger om gatan svänger, inte annars. 

Det är den mer lättrörliga biltrafiken som står för 
eventuella trafiktekniskt motiverade sidoavvikelser. 

Den nya spårvägen 
i Grenoble 1987 blev 
stilbildande vad 
gäller exempelvis 
tillgänglighet med i 
ett närmaste plant 
insteg från låga 
plattformar, mycket 
god integrering i 
stadsmiljön, mjuk 
trafikseparering och 
spårvägstrafik på 
gågator. 

Vagntypen (29,4 
m lång, 2,3 m 
bred) på bilden har 
instegshöjd 34 cm 
och plattformarna 
25 cm höjd över räls 
överkant. 

Den horisontella 
spalten är nominellt 
7,5 cm, den vertikala 
9 cm. Vid behov kan 
en kort ramp fällas 
ut vid dörrarna.
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Av detta följer att ”filkörning” med spårvagn inte 
förekommer. Vidare att spårvägar dras rakt genom 
rondeller. Med dessa enkla och rediga anläggnings-
principer skapas en tydlig och för bilister lättfattlig 
trafikmiljö. Man vet var man har spårvagnen. I kors-
ningspunkter finns konventionella trafiksignaler med 
signalbild rött-gult-grönt. 

Blinkade gult ljus undviks eftersom dess innebörd är 
för otydlig. Däremot förekommer blinkade rött ljus, 
så som vid svenska brandstationer när fri väg påkallas 
inför utryckning. Dylika signaler kompletteras med 
påbudsskyltar: ”Vid blinkande rött, absolut stopp”. 
Denna förebildligt tydliga signal är för närvarande 
tyvärr inte möjlig i Sverige i samband med spårvägar.

Kritiskt är när spårvägens placering måste växla 
mellan mitt- och sidoläge. Att göra detta mitt i ett 
gatustråk är inte att rekommendera. Om så ändå 
måste ske, krävs signalreglering för att upprätthål-
la trafiksäkerheten. Dessutom krävs att biltrafiken 
inte är så omfattande att den inte alltid kan utrym-

ma korsningen och lämna spåren fria i samband med 
spårvagnspassage. 

Rekommendationen är att istället genomföra väx-
ling mellan mitt- och sidoläge i samband med att 
spårvägen viker av från en gata in på en annan. Då 
kan växlingen arrangeras på ett smidigt sätt som inte 
i onödan påverkar övrig gatutrafik. 

Naturligt är att förlägga spårvägen så att den ger 
korta gångvägar till viktiga resmål, exempelvis järn-
vägsstationer. I både Grenoble och Orléans gör spår-
vägen en komplicerad 180-graderssväng intill respek-
tive station, för att skapa goda bytesmöjligheter.

Grässpår
Särskilt sympatiskt och attraktivt är grässpår, vil-
ket ofta används vid de nya franska spårvägarna. En 
spårväg är det enda kollektivtrafikmedel för en stad 
som kan anläggas (nästan helt) i gräs, med endast två 
blygsamma rälhuvuden synliga. 

Det finns i princip två skilda typer av grässpår, dels 

45 m

4,50 3,00 1,80 1,50 6,00 11,40 6,00 1,50 3,00 4,501,80

Exempel på hur en bred stadsgata kan arrangeras när spårväg anläggs. För att alla trafikslag ska få plats krävs mycket breda gator, annars gäller det 
att prioritera.

Exempel på hur en stadsgata kan arrangeras när ny spårväg införs. Här har sidoläge valts vilket kan ge problem för angör-
ning av fastigheterna till vänster.
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Rue Marseille i Lyon, 
där ny spårväg eta-
blerades i sidoläge 
år 2000. Ett körfält 
för biltrafik återstår, 
liksom parkerings-
platser utmed ena 
sidan. Spåranlägg-
ningen kan i nödfall  
trafikeras av gum-
mihjulsfordon.

Att växla mellan sido- och mittläge kan vara problematiskt, men brukar kunna ordnas i samband med att spårvägen 
svänger in på en annan gata.

Exempel på hur en nittiograderskruva kan kombineras med växling mellan sido- och mittläge.

© TJ Grafik 2009
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sådant med gräs i nivå med rälernas överkant, dels 
med gräs i nivå med rälernas fot, således i slipernivå. 

Estetiskt är det förstnämnda byggsättet vida över-
lägset det senare. Vid låg nivå samlas mycket skräp 
i utrymmet mellan rälerna och gräset ser sällan ut 
att trivas. Likaså gör den låga gräsnivån att spårens 
befästningar syns, vilket ger spårkonstruktionen en 
tekniskt präglad bild.

Att inte låta gräsnivån nå upp till rälöverkant moti-
veras ibland med att man då har svårt att kontrollera 
tillståndet hos spårbefästningarna, att gräset växer ut 
över rälhuvudet och att risken för kontakt mellan räl 
och fuktig jord ökar och därmed risken för vagabon-
derande strömmar. 

Med moderna former av gummibaserade fyllnads-
element i spårliv och intill rälhuvud kan detta till stor 
del undvikas. 

I många spårvägssystem anses dylika fyllnadsele-
ment mellan gräs och spår överhuvudtaget inte nöd-

vändigt att använda. Man kan invända mot vis-
sa typer av fyllnadselement att de ger en till synes 
onödigt bred mörkgrå avgränsning mellan räler och 
omgivande gräs. Erfarenheter visar att vid grässpår 
bör rälhöjden vara minst 18 cm så att tillräckligt med 
fuktighet bevaras i gräsmattan och i lagret närmast 
därunder så att gräset förblir grönt och friskt. 

Annars måste varma sommardagar bevattning till-
gripas, så som exempelvis i Strasbourg, där betong-
underlag används i kombination med gaturäl i låg-
profil (15 cm höjd).

Förenklat grässpår
Det finns också exempel på förenklat grässpår, som 
vid nya Glattalbahn i Zürich där grus och grovt sing-
el används som grogrund för gräset. Gräsmattan blir 
oregelbunden och ser endast på avstånd jämn och 
harmonisk ut. Denna typ av grässpår benämns Schot-
terrasen, vilket kan översättas med ”grusgräs”, vilket 

På några platser 
utmed spårvägs-
linje T3 i Paris sker 
växling mellan 
sido- och mittläge. 
Eftersom biltrafiken 
är tät hinner inte 
alltid korsningarna 
tömmas vid signal-
växling varvid spår-
vagnarna fastnar i 
bilköer. Inslaget av 
grässpår är påfal-
lande vid linje T3.

Spårbyggnadsprincipen som visas på uppslaget sidorna 20 och 21 kan även användas för grässpår, med gräs i nivå med rälöverkant. Ovanpå de båda 
betonglagren läggs ett humusskikt som tjänar som grogrund för gräsmattan, som således väljs istället för exempelvis stensättning eller asfalt. 
Isoleringsmaterialet kring rälerna (blått) dras i detta fall upp till nivån strax under rälhuvud och håller därmed grässtrån på visst avstånd.

7 cm
23 cm      

25 cm

© TJ Grafik 2009
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Ny spårväg på reserverat utrymme med fräsch gräsmatta i en förort i Nice. Spårvägsetablering och trafiksanering utfördes parallellt.

Glattalbahn i Zürich har delvis byggts med grässpår som endast på lite avstånd ser friskt och grönt ut. Denna typ av grässpår benämns ”Schotter-
rasen”, vilket kan översättas med ”grusgräs”, vilket förklaras när man ser spåranläggningen på närmare håll.

också stämmer med intrycket av spåranläggningen. 
Sedum används ibland, men ser mest ut som ogräs i 
dessa sammanhang. 

Vid hållplatser kan det vara motiverat att övervä-
ga annat markmaterial än gräs. Det är vanligt att fot-
gängare här korsar banan och att då trampa i en gräs-
matta medför att jord och grässtrån följer med upp på 
plattformarna och därefter in i vagnarna. Det kan av 
säkerhetsskäl vara befogat att sätta upp staket mellan 

spåren vid hållplatser. Detta är dock inte gängse prax-
is vid nya franska spårvägsystem, tvärtom hålls spår-
anläggningen så öppen som möjligt för att inte skapa 
barriäreffekter i stadsmiljön. 

Konstgräs förekommer i vissa sammanhang på syd-
ligare breddgrader, men det är tveksamt hur dylik 
grönska behåller fräschören i nordiskt klimat med 
snö och i förekommande fall även påverkan av sand-
ning och saltning av omgivande körbanor.
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Grässpår i Le Mans.

Grässpår i Le Mans. Väl signalreglerad plats för växling av spårplacering från gatans ena sida till den andra, med måttlig biltrafikbelastning.
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Blandtrafik
Det är förhållandevis ovanligt att nya spårvägar 
utformas så att spårområdet också är upplåtet för bil-
trafik, så kallad blandtrafik. Ett aktuellt undantag är 
en spårvägsförlängning i Bern, Tram Bern West, som 
byggs nästan helt för blandtrafik. Trafiken öppnas i 
slutet av 2010.

De nya franska systemen utformas, som nämnts, så 
gott som helt på reserverat utrymme. Undantag kan 
vara passager genom bostadskvarter där angöring till 

fastigheter tillåts. Det rör sig dock undantagslöst om 
gator med ytterst ringa biltrafik.

För att undvika genomfartstrafik på dessa gator 
utnyttjas ibland möjligheten att enkelrikta trafiken 
utmed några kvarter i ena riktningen, varefter mot-
satt riktning gäller för de följande kvarteren. Gene-
rellt bör nya spårvägar anläggas så att spårvagnarna 
tillförsäkras fri väg, lämpligast på separerat, men inte 
inhägnat, område.

Det är ovanligt att nya spårvägar byggs för blandtrafik. Utbyggnaden av Tram Bern West pågår 2009-2010 och större delen 
av sträckan kommer att gå i blandtrafik, bland annat denna trevägskorsning.

Markering i vägbana
visar spårvagnarnas
yttre begränsning

Markering i vägbana
visar spårvagnarnas
yttre begränsning

Det är alltid lämpligt att spårvagnarnas yttre begränsning-
ar markeras på vägbanan, särskilt vid mjukt separerad bana 
och vid blandtrafik. Vid normalt spårmittsavstånd markeras 
enligt skissen ovan.

Vid utökat spårmittsavstånd kan övervägas att markera de 
båda spåren var för sig. Då får fotgängare som korsar banan 
upplysning om att säker uppehållsplats finns. Markering-
arna kan exempelvis utföras med sten i avvikande färg, som 
en prydlig dekoration i gaturummet.

Följande riktlinjer kan mildra intrånget av spårvägens infrastruktur
•  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 placerade 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.

© TJ Grafik 2009 © TJ Grafik 2009
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Busstrafik i spåren?
I många länder anses det vara en fördel att också 
kollektivtrafikens bussar kan trafikera spårvägsspå-
ren och angöra spårvägens hållplatser. Busslinjer som 
går direkt från centrum till förort utan byte bedöms 
positivt också om den på kortare eller längre sträckor 
löper parallellt med spårvägen.

De franska lösningarna visar en helt annan bild. 
Principiellt dras en busslinje aldrig i spårvägsspår. En 
grundregel är att parallelltrafik bör undvikas eftersom 
detta skulle innebära att spårvägens kapacitet inte till 
fullo utnyttjades.

Kollektivtrafiknäten är istället strikt hierarkiskt 
uppbyggda med den nya spårvägen som stomme och 
med busstrafik begränsad till matarlinjer. 

Den busstrafik som fanns före spårvägsintroduktio-
nen omorganiseras till matarfunktion och den kapa-
citet som blir över används för bättre bussanslutning 
av förorter utan spårväg.

Iögonfallande är de många goda bytespunkter som 
inrättas mellan buss och spårvagn. Ett byte kräver 
här oftast endast några få steg över plattform som de 
båda trafikslagen angör på var sin sida. Detta är en av 
de effekter som följer av den småskalighet som råder 
vid de nya franska systemen. Se avsnittet om hållplat-
ser.

Ytterligare en effekt är att spåranläggningarna oftast 
inte behöver konstrueras för att även omfatta busstra-
fik. Tvärtom kan ofta grässpår väljas. 

Mot bakgrund av de franska erfarenheterna kan 
det finnas anledning att också för nya svenska spår-

vägar allvarligt överväga om spårvägsspår verkligen 
måste utformas så att även bussar ska kunna trafikera 
banan. Flera nackdelar kan undvikas om spåren för-
behålls spårvagnar: 

Busstrafik i ett spårvägsspår är en extra belastning 
som med tiden ger tydliga nedbrytningseffekter. Ofta 
är rälerna stabilt förankrade i underbyggnaden och 
förblir därmed i ursprungligt läge. Däremot sjunker 
och deformeras successivt omgivande gatumark på 
grund av busstrafiken.

För att motverka detta krävs en konstruktionsprin-
cip som är extra motståndskraftig och som fördyrar 
anläggningen mot om endast spårvagnar trafikerar 
spårområdet.

Vidare försämras estetiken eftersom den tilltalande 
möjligheten med grässpår i princip inte kan väljas. Att 
välja gatsten som slityta är vid busstrafik inte utan 
problem. Det ger extra buller och förhållandevis dålig 
komfort i bussarna. 

Vidare är en slityta av gatsten svår att göra tillräck-
ligt motståndskraftig. Sättningar och andra fel upp-
träder ofta efter en tid. 

Körfält som ska användas för både bussar och spår-
vagnar måste byggas bredare än om endast spårvag-
nar är aktuella. I princip måste en bussbana för dub-
belriktad trafik byggas i bredden 7,0–7,5 m i vilken 
spårvägsspår integreras. En motsvarande spårväg kan 
byggas med 6,0–6,5 m bredd.

Ytterligare ett problem kan uppstå avseende respek-
tive trafikslags anslutning till plattformskant, vilket 
diskuteras närmare i ett särskilt avsnitt. 

Det är mycket 
ovanligt i Frankrike 
att bussar framförs 
i spårvägsspår. Ett 
undantag finns dock 
i Lyon, där trådbus-
sar på några korta 
sträckor i anslutning 
till järnvägsstatio-
nen Gare Part Dieu 
delar körfält med 
spårvagnar. Notera 
skillnad i körfälts-
bredd: det högra 
nyttjas endast av 
spårvagnar, det 
vänstra av båda 
trafikslagen.
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Spårvägslinjens ena ändhållplats i Valenciennes, med en mängd anslutande busslinjer. Färdmedelsbyte sker på enklaste sätt: rakt över plattform.

Busstrafik i spårvägsspår är särskilt 
problematisk om gatsten används 
som ytbeläggning. Sättningsskador 
uppstår om inte underlaget byggs 
ytterst motståndskraftigt, komfor-
ten i bussarna blir dålig och buller 
från busstrafiken ökar.
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Kurvor
En av de fundamentala skillnaderna mellan en spår-
väg och en järnväg är som nämnts de väsentligt snä-
vare kurvorna vid de förstnämnda. För en ny spår-
väg undviks kurvor under 25 meters radie, men ned 
till 18–20 meters radie förekommer i undantagsfall.

Den nya meterspåriga spårvägen i Eskeheshir i Tur-
kiet har spårvagnar som enligt produktspecifikatio-
nen bemästrar kurvradier ned till 18 m.

De flesta nya spårvägar trafikeras med tvåriktnings-
vagnar med förarplatser i båda vagnsändarna och 
dörrar på båda sidor vilket medger retur från ändhåll-
plats med enkelt färdriktningsbyte. Detta gör vänd-
slingor överflödiga. Därmed undviks slitage på spår 
och hjul, och även kurvskrik.

Moderna hellåggolvsspårvagnar byggs oftast som 
multiledvagnar där vagnsmoduler med hjul alterneras 
med hängande mellanled utan hjul. Hjulen i en hjul-
modul är monterade i ett ramverk som i det närmas-
te kan liknas vid en så kallad truck i en gammaldags 
spårvagn. Se vidare avsnittet om spårvagnar.

Trucken/boggin är så gott som fast förbunden med 
vagnskorgen ovanför; en vridmöjlighet på en till två 
grader kan vara möjlig beroende på vagnskonstruk-
tion. Detta medför att moderna låggolvsspårvagnar, 
som byggts enligt denna princip, är känsligare för 
spåranläggningar som inte byggts med hänsyn till des-
sa vagnar. Bland annat är det nödvändigt att anlägga 
övergångskurvor för att nedbringa sidokast vid infart 
i kurva. 

Klassiska boggivagnar är i detta avseende mindre 

känsliga för icke perfekt spår. Man bör därför noga 
ifrågasätta om det är nödvändigt att använda hellåg-
golvsspårvagnar med i det närmaste stelt monterade 
truckar på äldre spårvägsystem med en spåranlägg-
ning som inte är anpassad för denna typ av vagnar.

För ett helt nytt spårvägsystem finns andra möjlig-
heter till bättre anpassning mellan spår och planerad 
vagntyp. 

Erfarenhetsmässigt är bilden av hjul- och spårslitage 
mindre gynnsam för moderna spårvagnar med dylika 
stela truckar än för klassiska spårvagnar med boggier. 
Detta tycks dock inte avskräcka från att alltjämt i stor 
utsträckning använda vagntypen på nya spårvägar.

Växlar och korsningar
Där spårvägsspår delar sig används växlar. En så kall-
lad motväxel föreligger om växeln i huvudfärdrikt-
ningen ger möjlighet till vidarefärd på två olika spår, 
en medväxel är på motsvarande sätt förhanden när 
spår förenas. Spårvägsväxlar är i regel utförda med 
gaturäler. Vid öppet spår används vignolräler som vid 
en järnvägsanläggning.

Moderna spårvägsväxlar är konstruerade så att väx-
eltungorna är utförda i fjädrande stål så att de kan 
förflyttas mellan de båda lägena utan krav på någon 
ledtappsanordning av gångjärnstyp. Därmed undviks 
en källa till slitage och till dålig åkkomfort.

En vanlig växeltyp medger färd antingen på ett spår 
rakt fram eller på ett annat som avviker som kurvspår. 
Kurvspårets radie bestäms av omgivningen. Exempel-
vis kan detta spår leda in på en tvärgata. Om gatu-

Skarpa kurvor hör 
till bilden av spårvä-
gar. Vändslingan 
Ruhbank i Stuttgart.
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Vändslinga med 
snäv kurvradie 
(meterspårvidd) för 
blivande Tram Bern 
West.

korsningen är trång och gatubredderna ringa måste 
kurvspårets radie vara förhållandevis liten. Detta ger 
en stor vinkel i korsningspunkten mellan de båda spå-
ren.

Ofta är högsta tillåten hastighet låg (5–10 km/h) vid 
färd genom kurvspår, och även begränsad vid färd 
rakt fram. Låg hastighet föreskrivs förutom av säker-
hetsskäl (risk för urspårning) också av komfortskäl, 
men även eftersom slitage på spårvagnshjul och väx-
eltungor, spårkors och räler i växelkonstruktionerna 
är betydande och ökar med ökande hastigheter.

Vissa spårvägsväxlar har extra långt avstånd mel-
lan växeltunga och korsningspunkt, se övre bild sidan 
41. De båda spåren löper då parallellt ett stycke efter 
växeltungorna för att skiljas först vid spårkorsningen. 

Det kan finnas flera skäl att välja en dylik växelkon-
struktion. Dels kan det vara lämpligt att placera väx-
eltungorna i ett läge som inte utsätts för alltför myck-
et gummihjulstrafik, i så kallat skyddat läge.

Dels kan det vid hållplats som trafikeras av många 
spårvägslinjer, och som har en motväxel med snäv 
radie på avvikande spår direkt efter plattformen, av 
säkerhetsskäl vara nödvändigt att spårvagnar som 
ska in på avvikande spår håller hastighet. Om växel-
tungorna förläggs till en plats strax före plattformen 
kan avgående spårvagnar avgå med högre hastighet, 
eftersom växeltungorna redan har passerats. Detta 
gör att trafiken kan flyta snabbare vid hållplatsen som 
därmed får högre kapacitet.

Dels kan vid passage på kurvspår genom en väx-
el med liten radie komforten i spårvagnen bli dålig 
om spårvagnens axelavstånd (i första boggin eller i 

trucken) råkar överensstämma med avståndet mellan 
växeltungans spets och spårkorset, vilket innebär att 
de båda hjulaxlarna samtidigt passerar ojämnheter i 
spår anläggningen.

I en modern spårväg är alla växlar som används i 
linjetrafik fjärrstyrda, antingen från spårvagnarnas 
förarplats eller från någon form av ställverk. Manu-
ellt omläggbara växlar förekommer där trafiken 
är ringa och där stopp för omläggning inte innebär 
något trafikhinder, exempelvis invid och i vagnhallar.

På en bana som trafikeras som traditionell spårväg, 
vilket bland annat innebär att vagnarna framförs utan 
särskilt signalsäkerhetssystem och där föraren håller 
kontinuerlig uppsikt framåt och utmed spåret (kör-
ning ”på sikt”), regleras växlarnas läge oftast från 
förarplatsen. 

Av säkerhetsskäl är det numera vanligt att växlar 
förreglas så att omläggning inte är möjlig så länge ett 
spårvagnståg finns över eller i nära anslutning till väx-
eln. Likaså kan det vid vissa passager krävas förreg-
lade växlar för att spårvagnar ska få mötas. Denna 
regel har tillkommit för att undvika risken för kollisi-
on vid av misstag ställda korsande färdvägar.

Det finns sedan decennier tekniska lösningar som till-
låter samverkan mellan linje- och destinationsskyltar 
och utrustning för omläggning av växlar, vilket inne-
bär att en vagn som är inloggad på en viss linje auto-
matiskt ställer växlarna rätt utefter färdvägen.

Tidigare utnyttjades en teknik för växelomläggning 
som innebar att om spårvagnen kördes så att den 
drog ström vid passage under en kontakt i kontakt-
ledningen lades växeln i ett visst läge. 
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Om kontakten istället passerades utan att vagnen 
drog ström, således rullande, lades växeln om i mot-
satt lägen. 

Denna princip för växelomläggning, som innebär 
att manöverorgan för fart och broms måste utnyttjas, 
är åtminstone i Tyskland inte längre tillåten, och där-
utöver sällsynt i andra länder.

Spårvagnshjul har förhållandevis smal rullbana vil-
ket ger risk för att hjulet i en korsning ”trillar ned” 
i den korsande rälens ränna. Vid spår med gaturäl är 

det därför vanligt att korsningspunkter byggs flänsbä-
rande, vilket innebär att vagnshjulen vid passage rull-
lar på flänsens ytterkant eftersom rännan just på den-
na sträcka är grundare än i övrigt. 

Därigenom undviks att hjulets rullbana går ner i den 
öppning som är nödvändig i korsningspunkten. Dock 
blir belastningen på flänsen stor vid passage och lika-
så kan det där föreligga ökad risk för slirning, vilket 
eventuellt kan innebära en säkerhetsrisk.

Korsning vid spårvägsutbyggnaden mot Ringdansen i 
Norrköping. Gaturälerna vilar på träsliprar på makadam. 
Notera den grunda rännan, vilket innebär att korsningen är 
flänsbärande.

Så kallade dilatationsskarvar är ovanliga vid spårvägar, 
utom vid bropassager. Konstruktionen tillåter längsförskjut-
ning av rälerna i samband med exempelvis temperatur-
variationer. Bilden visar en dilatationsskarv på enkelspårig 
förortssträcka i Montpellier, vid övergång mellan vignol- 
och gaturäl, i kombination med passage från djup skärning 
till öppet fält (vingård).

Grässpår i förort i 
Lyon. Övergångsväx-
el helt integrerad i 
gräsmattan. Notera 
den synnerligen 
mjuka separationen 
mellan spårväg och 
gångväg: en konkav 
stensättning med 
obetydlig barriäref-
fekt!
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Växelgata vid depåanläggningen i Valenciennes. Växlarna 
är delvis sammanflätade för att spara utrymme. Notera 
även att grässpår används i depåområdet och i växelgatan. 
Också dessa växlar har enkla tungor, med undantag för den 
närmaste.

Originell växelkonstruktion vid spårvagndepån i Bern: dub-
bel korsningsväxel med enkla tungor. Normalt av avråds 
från dylika specialkonstruktioner, men vid platsbrist kan 
dessa vara enda lösningen.

Hållplats ”Am Stern” i Kassel är en mycket komplicerad trafikplats för spårvagnar. Det är en fullt utbyggd fyrvägskorsning med körmöjligheter i alla 
riktningar (”Grand Union”). I spåranläggningen finns växlar med långt avstånd mellan växeltungor och spårkorsning.
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För att skapa så tyst 
spårvägstrafik som 
möjligt är att viktigt 
ständigt underhålla 
spår och vagnar. 
Rengöring och 
skräpsugning måste 
vara en daglig rutin.

Buller och vibrationer
Detta är spårvägens akilleshäl och används ibland 
som ett av argumenten mot etablering. Det finns 
emellertid väl fungerande metoder att minimera båda 
dessa fenomen som kan belasta en tätbefolkad stads-
miljö. 

Vissa åtgärder ses ibland som betungande och kan-
ske onödiga utgifter, men är snarast ett normalt inslag 
i ett konventionellt underhållsprogram. Ett välhållet 
spår, utan räffelbildning, liksom hjul utan exempel-
vis ”plattor”, i kombination med rena spår, utan grus 
och sand i rännan, ger en tystare spårväg än en sådan 
där dessa normala underhållsåtgärder betraktas som 
mindre väsentliga.

Särskilt skarpa kurvor kan vara ett problem. Efter-
som spårvagnshjul oftast är fast förbundna med var-
andra via en genomgående axel tvingas de att rotera 
med samma hastighet i en kurva. 

Detta innebär att ett hjul eller båda hjulen måste gli-
da på spåret. Denna glidning är inte konstant, åtmins-
tone inte vid torrt spår. Istället släpper kontakten stöt-
vis vilket ger upphov till ett obehagligt ljud. 

Detta kombineras med att den kurvyttre flänsen på 
boggiernas första axlar trycks mot rälens farkant och 
i princip ”sågar” sig genom kurvan. Också detta för-
lopp är intermittent och ger upphov till mycket oljud. 
Dylikt kurvskrik och -gnissel kan minimeras bland 
annat med hjälp av smörjning. Det finns utrustning 
kommersiellt tillgänglig, både fast sådan att montera 
i banan och utrustning att montera i spårvagn. Smörj-
ning sker i båda fallen helautomatiskt.

En del spårvagnskonstruktioner av låggolvsmodell 

har inte genomgående hjulaxlar. Där kan det vara 
möjligt för hjulen att rotera med olika hastighet. Det 
är dock oklart om detta egentligen ger någon minskad 
ljudutstrålning vid färd i skarpa kurvor.

Vibrationer kan vara mer komplicerat att få bukt 
med. Det gäller att isolera spåranläggningen från 
omgivningen, framförallt så att vibrationer inte fort-
plantas in i stommen i omgivande hus. 

Olika former av gummimaterial under och runt 
räler, liksom under eventuella sliprar, kan vara aktu-
ella. Ljuddämpningsmattor att lägga under eventu-
ellt ballastlager vid öppet spår finns kommersiellt till-
gängliga.

Öppet spår med betongsliprar har större ljudutstrål-
ning än ett med träsliprar. 

Det är vanligt att gummimellanlägg mellan rälfot 
och sliprar används. Dessa mellanlägg finns i olika 
hårdhetsgrader. Paradoxalt nog kan ett mjukare mel-
lanlägg få som effekt att rälens vibration (självsväng-
ning) blir större än om ett hårdare hade använts. 

En relativt vanlig spårkonstruktionsprincip som har 
goda vibrationsdämpande egenskaper utgörs av en 
förhållandevis stor och solid betongkonstruktion i vil-
ken rännor vid gjutningen förbereds för räler. 

Dessa läggs på plats och utrymmet i betongrän-
nan fylls med ett gummikorkmaterial som håller fast 
rälerna. Denna byggprincip har i Sverige praktiserats 
i Göteborg och Stockholm.

Vid extra känsliga situationer, exempelvis när en 
spårväg ska dras nära intill en byggnad, kan det vara 
aktuellt att tillgripa dämpning genom att gjuta två 
skilda betongkonstruktioner som sinsemellan är fjäd-
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Principiell uppbyggnad av gatuspår enligt Edilon

25 cm betong30 cm kross 24 cm betong
Prefabricerad 

PVC-profil
Edilon

Corkelast

7 cm
23 cm      

25 cm

10 cm

Sylomer 2,5 cmPolystyren 2 cm

En av många kommersiellt tillgängliga spårbyggnadskonstruktioner för buller- och ljuddämpade spårvägsspår erbjuds av företaget Edilon-Sedra 
som har många olika konstruktionslösningar. Detta är en konstruktionsprincip som tillämpades vid Tvärbanan i Hammarby sjöstad i Stockholm. I 
längsgående urtag i en tvålagers betongkonstruktion placeras rälerna, justeras noggrant i höjd- och sidled, varefter en gummikorkmassa fylls på 
vilken därefter polymeriserar. PVC-profiler placeras i spårliv för att minska åtgång av massa.

Den vanligaste franska spårbyggnadsprincipen kan i olika grad kompletteras för buller- och ljuddämpning. På en bottenplatta av betong gjuts ytter-
ligare ett betonglager med ett isolerande sylomerskikt emellan. Mot sidorna isoleras med polystyrenplattor. Spår byggs därefter på sedvanligt sätt 
med biblocksliprar och valfri markbeläggning, exempelvis gatsten, asfalt, betong eller gräs. Metoden kom först till användning vid spårvägsbyggna-
tionen i Grenoble 1985–1987. Se även detaljbilder på sidorna 20–21.

rande förbundna. I den övre installeras spåranlägg-
ningen, medan den undre vilar på undergrunden. 

Sju meter brukar vara den gräns till närliggande hus 
som anges som riktvärde för att tillämpa denna form 
av vibrationsdämpning. 

Denna byggprincip är kostsam och brukar endast 
tillgripas när det är nära till intilliggande hus och när 
extra höga krav på tyst och bullerfri spårvägstrafik är 
aktuell, exempelvis vid spår- och växelkomplex intill 
sjukhus och konsertsalar och dylikt. Den förekom-
mer också i tunnelkonstruktioner för att undvika att 

vibrationer från spårtrafik fortplantas upp i ovanlig-
gande hus.

Ett attraktivt sätt att dämpa ljudutstrålning är att 
anlägga grässpår. Omkring 5 dB(A) lägre ljudni-
vå uppnås med grässpår, jämfört med ett spår som 
anläggs i en hårdare omgivning. Grässpår ger således 
fördelar avseende både estetik och buller.

Också ombord på fordonen kan åtgärder vidta-
gas för att minska bullerutstrålning. En metod är att 
montera ljuddämpande skivor utanpå hjulsidorna vil-
ka därmed förlorar en stor del av den ljudutstrålan-
de funktionen. Dylika ljuddämpande skivor brukar 
kallas ”hajfenor” på grund av utseendet. En annan 
metod är att täcka hjul- och boggisidor, således att 
dra ned vagnssidan över hjulen.

En intressant metod finns i Bordeaux. Intill spår-
vagnshjulens sidor och fram- och baktill invid löpver-
ket (boggin) monteras kraftiga borstar vilka inte når 
ner till marknivån utan lämnar en spalt på några mil-
limeter. Dessa borstar, vars struktur påminner om en 
tjock hallmattas, dämpar ljudutstrålningen från hju-
len och är i det närmaste underhållsfria.

Mindre tilltalande är att utmed spårvägar bygga 
bullerplank, också om en lägre modell väljs. Det finns 
andra och bättre metoder att förebygga bullerutbred-
ning, nämligen att angripa problemet vid källan.

I Bordeaux har intill spårvagnshjulens sidor och fram- och 
baktill invid löpverket (boggin) monteras dessa kraftiga 
borstar vilka lämnar en spalt på några millimeter ned till 
marknivån. Borstarna påminner om en tjock hallmatta. De 
dämpar ljudutstrålningen från hjulen och är underhållsfria.
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Hållplatser – plattformars höjd och längd

Plattformars höjd och längd
De flesta nya spårvägssystem byggs för trafik med vag-
nar med låga golv, således 35–40 cm över räls över-
kant. Från denna golvhöjd sluttar golvet i en ramp 
mot dörröppningen som ofta återfinns på 30–32 cm 
höjd över räls överkant. För att erbjuda plant insteg 
måste därför hållplatsernas plattformshöjder anpas-
sas till detta mått. 

Beroende på aktuell vagnsbelastning och därav föl-
jande nedfjädring, och beroende på hur pass slitna 
vagnshjulen är, kan måttet variera med ett antal cen-
timeter beroende på vagnsindivid. En god regel är att 
undvika steg ned i vagn. En vanlig plattformshöjd är 
runt 28 cm, vilket ger ett steg upp i låggolvsvagn på 
ca 5 cm. Horisontell spalt mellan plattform och dörr-
öppning är 3–5 cm. Dessa avstånd ska vara möjliga 
att utan ramp passera med rullstol.

Hållplatser måste dimensioneras för att klara för-
väntade passagerarströmmar. Erfarenheten visar att 
dessa ofta underskattas. Trånga plattformar skapar 
irritation och är även en säkerhetsrisk. Dessutom tar 
passagerarväxlingen längre tid om trängsel råder.

Det är således lämpligt att planera för en större tra-
fikantmängd än vad som ursprungligen kan förutses. 
Det gäller hållplatsstorlek i såväl bredd- som längs-
led. En viktig punkt är avstånd mellan plattformskant 
och eventuellt regnskydd. Är detta litet och passager-
arbelastningen hög skapas oundvikligen en trängsel-
zon som negativt påverkar passagerarflödet på platt-
formen.

Plant insteg med obetydlig horisontell spalt är idag stan-
dard vid nya spårvägssystem.

Ändhållplats för 
en av spårvägslin-
jerna i Mulhouse är 
belägen tätt intill 
järnvägsstationen 
för att medge enkelt 
byte.

Hållplatser
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Hållplatser – plattformars höjd och längd

Integrering av hållplatsrefug och trottoar i Le Mans.

Exempel på hållplatslösning i Grenoble som 1987 var världens första spårvägssystem med låggolvsvagnar och näst intill plant insteg vid samtliga 
hållplatser. Notera att spårens nivå är något lägre vid hållplatsen än före och efter. Därmed krävs inte lika kraftiga ramplutningar vid plattforms-
ändarna mot omgivande trottoar.
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Hållplatser – plattformars höjd och längd

Hållplats i Nice med plattformarna integrerade i trottoarerna på sidor av gatan.

Välutrustade hållplatser kännetecknar spårvägslinje T3 i Paris. Formspråket, som härstammar från designbyrån Wilmotte,  kallas ”Kurva och mot-
kurva” och återfinns både i väderskyddens tak och kontaktledningens utliggare.
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Hållplatser – plattformars höjd och längd

Linje T3 i Paris är från början byggd för stora passagerarmängder, vilket syns på plattformarnas dimensioner i längd och bredd. Dagligen reser 
110 000 passagerare med linjen.

Den första nya spårvägslinjen i Paris, linje T1, öppnades 1992 och är numera svårt överbelastad. Plattformarnas längd är avpassad exakt efter dörr-
avstånden på den aktuella vagntypen. Förlängning av plattformar för att passa längre spårvägståg planeras, liksom breddning av plattformarna för 
att klara större passagerarmängder. Dessa arbeten är svåra att genomföra under full trafik.
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Hållplatser – plattformars utrustning

Så kallad klackhållplats kan med fördel övervägas på smala stadsgator. Denna typ av hållplats medger säker passage 
mellan trottoar och spårvagn och ger även viss trafikdämpande effekt. Någon form av barriär är lämplig mellan de båda 
körfälten så att omkörning av spårvagn som står vid hållplats kan undvikas.

Väderskydd

Väderskydd

Signalanläggning stoppar biltra�k 
när spårvagn  stannar  vid hållplats

Signalanläggning stoppar biltra�k
när spårvagn stannar vid hållplats

Konventionell
signalanläggning
för gatukorsning

Konventionell
signalanläggning
för gatukorsning

Utrymme på vägbana som utnyttjas som
plattform när spårvagn stannar vid hållplats

Utrymme på vägbana som utnyttjas som
plattform när spårvagn står vid hållplats

Om plats för tillräckligt bred refug intill spårvägsspåren saknas kan så kallad dynamisk hållplats övervägas. När spårvagn 
nalkas hållplatsen visar trafiksignalerna stopp för biltrafik vid infart till hållplatsområdet. Spårvagnen stannar och pas-
sagerarna kan förhållandevis säkert passera över bilkörfälten mellan väntutrymmet på trottoaren och spårvagnen. Om viss 
nivåskillnad mellan bilkörfält och spårområde tillåts kan i det närmaste plant insteg i låggolvsspårvagn erbjudas.

Moderna multiledvagnar består av många kortare 
vagnskorgar (moduler), vilket beskrivs närmare i 
avsnitten om moderna spårvagnar.

Det finns alltid möjlighet att förlänga spårvagnarna 
med ytterligare moduler. Hur många meter en sådan 
förlängning ger beror på vagntyp, 10–12 m är ett rikt-
värde. 

En utvecklingsväg kan vara att trafiken inleds med 
ca 32 m långa spårvagnar, vilka efter en tid med ökan-
de passagerarantal förlängs till drygt 42 m. Platt-
formslängd bör då redan från början vara anpassad 
för denna längd, minst ca 45 m.

En annan lösning kan vara att multipelkoppla spår-
vagnarna till tåg. Plattformslängden bör då vara den 
dubbla vagnslängden och ytterligare ca fem meter.

Hur långa spårvagnståg som kan vara aktuella i ett 
nytt svenskt system måste analyseras noggrant. Några 
exempel från andra europeiska länder: 

I Tyskland får spårvägståg som också ska framföras 
i allmän trafik inte vara längre än 75 m, vilket i prak-
tiken motsvarar två multipelkopplade 37,5-meters-
vagnar.

I Budapest finns världens för närvarande längs-
ta spårvagnar: 54 m. Nya franska system har ofta 
vagnslängden ca 32 m, med den nämnda möjlighe-

ten att förlänga med ett antal ytterligare vagnskor-
gar (moduler).

Ibland anses det onödigt att plattformarna är lika 
långa som spårvagnarna, med motiveringen att det 
inte finns några dörrar allra längst fram och längst 
bak. Det kan dock vara klokt att hålla öppet för att 
vagnskonstruktioner med dörrar nära vagnsändarna 
kan komma i bruk i framtiden.

Plattformars utrustning
Till utrustningen på en hållplats hör regnskydd, sitt-
platser och allehanda information i form av tidtabel-
ler och kartor. Dynamisk trafikantinformation som 
anger väntetid till de nästkommande spårvagnarna 
och deras destination är numera också standard.

Spårvagnar för helt nya system byggs oftast som 
tvåriktningsvagnar med dörrar på båda sidor. Det 
ger möjlighet att arrangera såväl sidoplattformar 
som mittplattformar, där sådana bedöms bäst. Mitt-
plattformar kan vara till ekonomisk fördel eftersom 
viss hållplatsutrustning kan användas gemensamt för 
båda färdriktningarna.

Om spårväg framgår i en smal stadsgata är det regel 
att plattformarna integreras med gångbanorna. Efter-
som plattformshöjden (ca 28 cm) är högre än en van-
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Hållplatser – klackhållplats, dynamisk hållplats

Väderskydd

Fri yta

Videobackspegel

Videobackspegel

Videokamera 1
Videokamera 2

Monitor 1

Monitor 2

Hållplats i kurva måste undvikas. Svårigheterna att övervaka passagerarväxling vid en lång multiledvagn är stora vilket 
skapar risksituationer. Hållplatser i kurva är mycket ovanliga vid helt nya spårvägssystem, men förekommer inte sällan 
vid äldre. Skisserna visar några använda principer för att säkerställa övervakning och därmed i görligaste mån begränsa 
riskerna. 

lig trottoar (ca 12–15 cm) måste ramper utnyttjas vid 
anslutning av plattformar till omgivande gångbanor. 

Det kan vara svårt att arrangera acceptabla ram-
per vid denna höjdskillnad om det är mycket ont om 
utrymme. Ett alternativ är då att förlägga spåret på 
en något lägre nivå just vid hållplatsen. Då krävs inte 
lika stor ramplutning för att utjämna höjdskillnad 
mellan trottoar och plattform.

Klackhållplats, dynamisk hållplats
För spårvägshållplatser på gator med blandtrafik 
noteras några intressanta lösningar. Biltrafiken däm-
pas effektivt om klackhållplatser anläggs, enligt sam-
ma princip som vid busstrafik. Lösningen fungerar 
bäst om det finns endast ett körfält i aktuell riktning 
för spårvägs- och biltrafiken.

Klackhållplats innebär att trottoaren breddas och 
avslutas med en plattform intill spåret. För passage-
rarna erbjuds säker passage till och från spårvagn, 
eftersom trottoaren är i direkt förbindelse med platt-
formen.

Om biltrafiken är mer omfattande är det kanske inte 
möjligt att begränsa gatukapaciteten till endast ett 

körfält i aktuell riktning. Då kan en så kallad dyna-
misk hållplats övervägas. Normalt flyter biltrafiken i 
flera körfält förbi hållplatsen. När spårvagn nalkas 
stoppas biltrafiken av trafiksignaler en kort sträcka 
före hållplatsen medan spårvagnen fortsätter ända 
fram. 

Passagerarna stiger av och på och passerar över de 
just nu biltomma körfälten, på väg till eller från trot-
toaren. När trafikantväxlingen är klar lämnar spår-
vagnen hållplatsen och biltrafiken släpps fram.

I exempelvis Wien finns dynamiska hållplatser med 
plattformen uppbyggd till normal kantstenshöjd, ca 
12–15 cm. Andra städer utnyttjar också denna håll-
platsprincip, men bibehåller samma nivå för samtli-
ga körfält.

Beroende på om trafiksäkerheten tillåter kan den 
”virtuella” plattformen byggas upp till normal höjd, 
ca 28 cm. Det ger dock en vansklig höjdskillnad mel-
lan två körfält som naturligtvis inte kan passeras; det 
gäller för fordonsförarna att inte byta körfält just vid 
hållplatsen! Hållplatsprincipen kan beskådas vid den 
nya spårvägen i Orléans och tycks fungera utan pro-
blem. Se bilder nästa sida.

Några ytterligare rekommendationer beträffande utformning av hållplatser – och fordon
•  Använd glas och aluminium som byggnadsmaterial 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) underlättar att hållplatser och fordon snabbt kan återställas.
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Hållplatser – klackhållplats, dynamisk hållplats

Dynamisk hållplats i Orléans. Passagerarna väntar i arkaderna. När spårvagn närmar sig hållplatsen fälls bommarna ned för att stoppa biltrafiken. 
Passagerarna kan då på säkert sätt ta sig till och från spårvagnen.

När spårvagn inte befinner sig vid eller närmar sig hållplatsen kan biltrafiken passera över plattformen. Notera att höjdskillnaden mellan plattform 
och spårvägsspår endast markeras med förhållandevis enkla lampor. Notera också att spåret är något nedsänkt just vid hållplatsen.
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Hållplatser – klackhållplats, dynamisk hållplats

Dynamisk hållplats i Wien. Passagerarna väntar på trottoaren, när spårvagn närmar sig hållplatsen växlar trafiksignalen bakom spårvagnen till rött 
ljus för att stoppa biltrafiken. Passagerarna kan då på säkert sätt ta sig till och från spårvagnen.

När passagerarutbytet är klart och spårvagnsdörrarna stängts släpps biltrafiken åter fram när trafiksignalen övergår till grönt ljus.
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Hållplatser – klackhållplats

Klackhållplats för spårvagnar vid nyligen trafiksanerad förortsgata i Heidelberg. Plattformen, som är förhållandevis bred, är uppbyggd till 30 cm 
höjd vilket ger plant insteg i låggolvsspårvagnar. Cykelbana och gångbana passerar bakom väderskyddet.

Klackhållplats (timglashållplats) för spårvagnar vid nyligen trafiksanerad stadsgata i Heidelberg. Plattformen är uppbyggd till  30 cm höjd vilket ger 
plant insteg i låggolvsspårvagnar. Cykelbana och gångbana är integrerade i det breda trottoarutrymmet mellan spår och husvägg. Heldragen linje 
indikerar att biltrafik ska stanna bakom spårvagn som står vid hållplats.
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Hållplatser – plattformsplacering

Hållplats med mittplattform i centrum av förorten Kirchheim utanför Heidelberg. Spårvägen invigdes i december 2006 och är på denna plats 
arkitektoniskt påkostad med förhållandevis dyrbar markbeläggning. Notera även pollare i polerat rostfritt stål. Kontaktledningen är utförd med 
enkeltråd, upphängd i stolpar i vilka även gatubelysningen integrerats.

Kombinerad spårvagns- och busshållplats vid stadsgata i Heidelberg. Plattformens mittsektion är uppbyggd med Kasselsten till knappt 20 cm höjd 
vilket ger förhållandevis liten steghöjd vid in- och utpassering i buss. Däremot är nivåskillnaden stor för alla typer av spårvagnar. Notera körbanans 
sväng runt det lilla väderskyddet; en mjuk form av hastighetsdämpande åtgärd.
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Hållplatser – buss vid samma hållplats?

Buss vid samma plattform?
Ett problem uppstår när både bussar och spårvagnar 
ska angöra samma plattform. En lösning kan vara att 
en sektion av plattformen byggs i lägre höjd, 10–12 
cm, medan en annan byggs i konventionella ca 28 cm.

Utan avbäraranordningar för busshjulen är risken 
för skador på busskarossens nedre delar och på hjul-
bultar stora om bussar kommer för nära kanten.

En bättre lösning är de profilstenar som kan använ-
das vid plattformskant som angörs 
av både bussar och spårvagnar. 
Gemensamt för dem är att utform-
ningen medger att bussförarna kan 
köra tätt intill kantstenen varvid 
busshjulen leds av profilstenen som 
är utformad så att sidoslitage på 
bussdäcken ska vara minimalt. 

Dessa specialstenar finns i olika 
utformningar och medger platt-
formshöjder från ca 16 cm till 
23–24 cm vilket ger en steghöjd på 
6–7 cm upp till spårvagnens dörr-
öppning. Därmed överskrids det 
ofta önskade maximala måttet om 
5 cm. Utfällbar ramp i en eller flera 
av spårvagnarnas dörrar kan vara 
nödvändiga att använda.

Insteget i buss blir dock i det närmaste plant om 
bussens nigningsfunktion utnyttjas.

På annan plats diskuteras nyttan och nödvändighe-
ten med bussar i spårvägsspår. Generellt avråds från 
sådan blandning. Ett alternativ att överväga är om 
parallellgående busstrafik kan utnyttja spårvägsplatt-
formens sida som inte angörs av spårvagnar. Det för-
utsätter naturligtvis att placering av spårvägsspår och 
bussarnas färdriktning medger en sådan lösning.

Den så kallade Kasselstenen tillåter att bussföraren styr 
lätt mot kantstenen som är mjukt rundad nedtill. Det blir 
därigenom möjligt att skapa goda på- och avstigningsför-
hållanden för busspassagerarna, med minimal spalt mellan 
plattform och bussgolv.

16, 18, 21, 24 cm

2 cm

23 cm
9 cm

30 cm

67 cm

Princip för Kasselstenens uppbyggnad och installation. Spår 
placeras på något lägre nivå än rullbanan för buss. 

En likartad konstruktion har utvecklats i Dresden. Busshjulen 
rullar till stor del på stenens breda bas. Ett längsgående ur-
tag i plattformskanten hindrar att hjulmuttrar och karossida 
på buss skadas.

Plattform vars kant 
uppvisar skador or-
sakade av busshjul 
(hjulbultar) som 
kommit för nära. 

En längsgående 
avbärare, eller en 
profilsten enligt il-
lustrationerna ovan, 
hade kunnat av-
hjälpa, Hammarby 
sjöstad, Stockholm.
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Hållplatser – knutpunkter

Knutpunkter
Det är viktigt att knutpunkter där byte mellan bussar 
och spårvagnar sker utformas så att det endast krävs 
några få steg över samma plattform. Detta är regel vid 
de nya spårvägarna i Frankrike. 

Vid exempelvis en yttre spårvägsändhållplats är 
regeln att passagerarna i en från förorten ankomman-
de anslutningsbuss stiger ut på ankomstplattformen 
och tar några få steg rakt in i den väntande spårvag-
nen som tar dem vidare in mot centrum. Principen är 
identisk vid färd i motsatt riktning.

Detta kräver att bussarna kan cirkulera på ett kor-
rekt sätt runt spårvagnplattformarna. Spårvagnarna 
ska i anslutning till anläggningen också ha vändmöj-
lighet och ofta även uppställningsspår.

I anslutning till större spårvägshållplatser är det 

lämpligt att överväga att anlägga infartsparkering-
ar för både bilar och cyklar. I vissa städer kombine-
ras parkeringsavgiften med färd i kollektivtrafiken, 
antingen för en dag eller för en längre tidsperiod.

Eftersom spårvägs- och busstrafik är förhållandevis 
småskaliga är det lätt att ordna goda bytesmöjlighe-
ter i markplanet. Det är inte vanligt att trappor eller 
gångtunnlar anordnas vid de nya franska spårvägar-
na. Inte heller brukar staket eller gångfållor utnytt-
jas. Tvärtom hålls spåranläggningar och plattformar 
så öppna och tillgängliga som möjligt. Staket mellan 
spåren vid hållplatser med sidoplattformar hör till 
undantagen. 

Man kan således tala om en mjuk separering mel-
lan spårvagnar och fotgängare. Det är samma princip 
som gäller vid spårvagnarnas färd genom gågator.

Schematisk bild över hur en spårvägsändhållplats med anslutande busstrafik lämpligen kan anordnas så att färdmedels-
byte för passagerarna endast kräver några få steg över plattform. Anläggningen kan med fördel kombineras med infarts-
parkering och cykelparkering (bevakad eller med låsbara burar). Uppställningsplatser för bussar och spårvagnar bör övervä-
gas. Spårlängden mellan växelanläggningen och stoppbockarna bör planeras så att nödvändig spårförlängning till följd av 
förlängda spårvagnar i en framtid kan vara möjlig.

Mot staden

Från staden

Avstigning buss från förort

Avstigning spårvagn från staden

Påstigning spårvagn mot staden

Påstigning buss mot förort

Föredömligt utformad bytespunkt mellan spårvagnar och bussar vid hållplatsen Rotonde i Strasbourg. Byte över plattform 
erbjuds, under skyddande tak som sträcker sig ut över såväl spårvagnar som bussar. Notera den öppna miljön, utan staket 
eller andra hinder. Vid Rotonde finns även en stor infarts parkering för både bilar och cyklar.
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Hållplatser – knutpunkter

Regeln vid nya franska spårvägssystem är att bussar inte framförs i spårvägsspåren. Istället arrangeras goda bytesmöjligheter över plattform, exem-
pel från Marseille.

Vid linje T3 i Paris finns denna hållplats med dubbla plattformar. Där öppnas spårvagnsdörrarna på båda vagnssidorna för snabb trafikantväxling. 
Observera att byte till och från buss sker på enklaste sätt rakt över plattformen.



Spårväg  57

Hållplatser – knutpunkter

Smidigt byte mellan spårvagn och buss, exempel från Valenciennes.

Trafikknutpunkt i Le Mans. Undantagsvis finns busstrafik i spårvägsspåren på några hundra meters sträcka i bildens bakgrund.

Exempel på trafikföring vid spårvägsändhållplatser med anslu-
tande busslinjer. Med rätt utformning behöver passagerarna ta 
endast några få steg mellan bussar och spårvagnar. Båda trafik-
slagen är småskaliga och trafikerar markytan. Trappor, rulltrappor  
och hissar är överflödiga.

Avgående
spårvagnar
mot staden

Ankommande
spårvagnar
från staden

Avgående
bussar mot
förorten

Ankommande
bussar från
förorten

Mot förorten
Mot staden

Ankommande
bussar från
förorten

Avgående 
bussar mot 
förorten

Ankommande 
spårvagnar
från staden

Avgående 
spårvagnar
mot staden

Mot förorten

Mot staden © TJ Grafik 2009
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Signalsystem

Signalsystem
Särskilt signalsäkerhetssystem an -
vänds normalt inte vid nya spår-
vägar som till största del framgår 
i allmän trafik eller på separerat 
utrymme. Undantag kan vara pas-
sager med nedsatt sikt, exempelvis 
tunnlar och trånga passager. Där 
kan enklare former av blocksignale-
ring förekomma. Signaler som visar 
växellägen och som också kan sig-
nalera ”kör” eller ”stopp” används. 

ATC-system eller liknande 
används inte på dessa spårvägar, 
men är regel på de tyska spårvägs-
systemen av Stadtbahnkaraktär. 
Dessa system är mer storskaliga än 
de nya franska och har ett väsentligt 
större inslag av tunnelsträckor, vil-
ket förklarar behovet av mer järn-
vägsmässigt signalsäkerhetssystem.

I de flesta nya spårvägssystem reg-
leras trafiken med hjälp av särskil-
da signalbilder i vägtrafiksignalerna. 

Det är regel att spårvagnar har 
absolut prioritet, så att uppehåll 
endast måste göras vid hållplatser.

Är en hållplats i färdriktning-
en placerad före en gatukorsning 
sker omställning av trafikljusen till 
”kör” för spårvagn i princip omedelbart när dörrarna 
har stängts och spårvagnsföraren med handen berör 
farthandtaget.

Spårvagnar har i regel någon form av ”dödmans-
grepp” vilket innebär att nödbromsning inleds om 
inte föraren har utfört en viss manöver inom ett fast-
ställt tidsintervall.

Hur ett signalsystem för ett nytt svenskt spårvägs-
system ska utföras måste utvärderas noggrant. 

Erfarenheten visar att direkt överföring av ett för 
järnvägstrafik utvecklat signalsäkerhetssystem till 
spårvägsanvändning, integrerat med vägtrafiksig-
nalanläggningar, ger ett dåligt resultat till höga kost-

nader. Banans kapacitet riskerar att bli allvarligt ned-
satt.

En princip kan vara att utgå från att de välutbilda-
de förarna håller uppsikt framåt och åt sidorna utmed 
spårvägen, således kör ”på sikt”, att blocksignaler 
används på avsnitt med dålig sikt och möjligen att 
vagnarna utrustas med anordning som utlöser nöd-
bromsning om spårvagn passerar signal i ”stopp”. 

Att överväga ett mer omfattande signalsystem, 
exempelvis med kontinuerlig hastighetsövervakning, 
rekommenderas inte. Sådana system är i regel onödigt 
avancerade och komplicerade för den typ av spår-
vägstrafik som diskuteras här.

De viktigaste signalerna vid nya spårvägar är möjligen de som avser att hindra 
fotgängare från att gå över spåret när en spårvagn närmar sig. Skylten till 
vänster anger att det är obligatoriskt stopp vid blinkande rött och att spårvagn 
har företräde.

På motsvarande sätt 
skyltas för bilister 
att det är absolut 
stopp när de röda 
ljusen blinkar. 
Notera att skyltar 
och signaler är 
förhållandevis lågt 
monterade, i princip 
rakt i bilförarnas 
synfält.



Spårväg  59

Signalsystem

Trafikledningscentral för spårvägen i Bordeaux.

Signal av järnvägsmodell vid centralstationen i Kassel. 
Den är placerad vid övergången mellan järnvägsnätet och 
stadens spårvägsnät, där duospårvagnar passerar mellan 
de båda trafiksystemen.

Signal för spårvagn till höger. Den visar bland annat växelns 
läge, förutom stopp och kör.
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Strömförsörjning
I spårvägarnas barndom räckte det med en enkel och 
förhållandevis klen körtråd upphängd i tvärgåen-
de bärtrådar 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 spår-
vagnar och kraven på säker elkraftöverföring ökade. 
Viktigt att undvika vid högre hastigheter var de hårda 
punkter i kontaktledningen som utgjordes av infäst-
ningen i bärlina eller utliggare. Risken för att ström-
avtagaren skulle studsa på ledningen och skapa ljus-
bågar ökade med högre hastigheter. Olika typer av 
elastiska upphängningar utvecklades.

Ledningssystem av järnvägsmodell
Runt 1930 hade spårvagnarnas strömförbrukning 
och hastighet ökat så pass mycket att det blev allt 
vanligare att utnyttja modifierad kontaktledningstek-
nik från de stora järnvägarna, nämligen sådan med 
körtråd med ovanliggande bärlina och däremellan på 
regelbundna avstånd vertikala bärtrådar.

Därmed skapades ett driftsäkert kontaktlednings-
system, som kunde överföra stora strömstyrkor, vil-
ket kunde vara nödvändigt eftersom kontaktlednings-
spänningen i regel var låg, i regel i mellan 600 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 dragspän-
ningar vintertid, om inte särskilda säsongsjusteringar 
på strategiska platser utförs.

Moderna spårvagnar har höga krav på säker kraft-
överföring. Därför är det vanligt att denna järnvägs-
liknande kontaktledningsmodell används, särskilt på 
sträckor med egen banvall där högre hastigheter till-
låts. 

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 spårvägskon-

Tyvärr är denna 
järnvägsmässiga 
kontaktledning med 
ovanliggande bär-
lina vanlig vid tyska 
spårvägar. Dylik 
installation uppfyl-
ler de tekniska 
kraven, men inte de 
estetiska.

Bärtråd ansluten i väggfäste av modern konstruktion i 
Orléans.

Kontaktledningsstolpe med utliggare och gracil trådupp-
hängning av deltatyp i Nantes.
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taktledning vanlig; den förknippas gärna med begrep-
pet Stadtbahn. Syftet med att använda den är i första 
hand att säkerställa överföring av erforderliga mäng-
der elkraft; bärlinan används således som en längsgå-
ende 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 etable-
ras i flera plan.

Gracilare ledningssystem
Man bör notera att i Frankrike, som 2009 räknar 19 
spårvägssystem, av vilka 17 öppnats helt nya sedan 

1985, varav tre är så kallade gummihjulsspårvägar 
eller spårstyrda trådbussystem, har stor vikt lagts vid 
att konstruera estetiskt tilltalande kontaktlednings-
system. Principiellt används alltid enkel, men rela-
tivt grov körtråd (oftast 150 mm2), upphängd i en tri-
angelformad trådkonstruktion som i sin tur löper i en 
liten rulle som är fäst i bärtråd 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 
upphängda inne i stolparna. Avspänningstråden för-
svinner omärkligt in genom ett hål i stolpen, någon 
teknik stör inte gatubilden.

Gracil och föga 
iögonenfallande 
kontaktledning i 
Nice. Denna kon-
struktionsprincip 
är regel vid de nya 
franska spårvä-
garna. Notera att 
kontaktledningen är 
förhållandevis högt 
monterad, ca 6 m 
över banan.

Grundregeln är att spårvägens kontaktledning ska fästas i omgivande husväggar. Om detta inte är möjligt, som här i Le 
Mans där husen är för låga, måste stolpar användas. Vanligtvis integreras därvid också gatubelysningen, vilket dock inte är 
fallet i detta exempel. 

Notera för övrigt att gatan trafikeras i blandtrafik, men endast för angöring till fastigheter. För att förhindra genomfarts-
trafik gäller enkelriktningen endast några kvarter åt ena hållet, därefter några kvarter i motsatt riktning. Spårvagnarna 
framförs dubbelriktat.
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För att klara de relativt höga kraven på elkraftöver-
föring finns flera goda lösningar. En vanlig metod är 
att anlägga en medlöpande matarledning, antingen i 
marken intill spårvägen, eller upphängd i kontaktled-
ningen. Från denna matarledning sker överföring till 
körtrådarna på regelbundna avstånd. 

Den markförlagda matarledningen är naturligtvis 
oantastlig från estetisk synpunkt, men även den luft-
burna ledningen ger väsentligt mindre störning för 
ögat än alternativet järnvägsmässig kontaktlednings-
anläggning. 

I Göteborg används i Chalmers tunneln markförlagd 
matarledning och tät inmatning, här dock med moti-
vet att undvika störande magnetfält runt kontaktled-

ningen, vilka skulle kunna påverka känslig utrustning 
i fastigheter ovanför tunneln (Carlanderska sjukhem-
met och Chalmers).

På Paris nya innerstadsspårvägslinje T3 används 
dubbel körtråd för att skapa tillräcklig area. 

I Schweiz används inte den järnvägsmässiga kon-
taktledningen, utan istället ofta så kallad pendel-
upphängning 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 del är själv-
kompenserande vid temperaturvariationer.

De båda kontaktledningskonstruktionerna som 
används bland annat i Frankrike och Schweiz ger ett 

Hållplats vid Glattalbahn i Zürich med stolpe och utliggare för kontaktledningen. I Schweiz används vanligtvis pendelupp-
hängning, här dock deltaupphängning.

Rörstolpe i vilken vikterna som håller kontaktledningen 
under konstant dragspänning monterats. Diskret konstruk-
tion i Nice.

Viktsavspänning i rörstolpe i Orléans. Observera att stoplen 
pryds av en liten extra spets i toppen. Notera även att gatu-
belysningen inte integrerats i spårvägens kontaktledning.
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Fasta infästningspunkter
Liten rulle som

medger att kontaktledningen 
kan förskjutas i längsled

Trådpendlar 
i zick-zack-

upphängning

Klassisk kontaktledningsupphängning av enklaste slag som 
idag knappast motsvarar kraven på säker kraftöverföring i 
något högre hastigheter.

Deltaformad upphängning av körtråd. Vid infästningen 
mot bärtråden finns oftast en liten rulle som medger att 
körtråden kan förflyttas i längsled som följd av temperatur-
variationer. Oftast kompletteras upphängningen med ett så 
kallat tillsatsrör, se bilder sid 52. Detta är en mycket vanlig 
upphängningskonstruktion vid nya franska spårvägar.

Kontaktledningskonstruktion som övertagits från järnvägs-
branschen. Uppfyller de tekniska kraven på säker kraftöver-
föring också i högre hastigheter, men absolut inte aktuella 
estetiska krav i stadsmiljö. Vanlig vid tyska spårvägsystem 
och brukar förknippas med begreppet ”Stadtbahn”.

Så kallad pendelupphängning som bland annat automa-
tiskt kompenserar för temperaturvariationer. Mycket vanlig 
vid schweiziska spårvägar.

Hållplats i centrum 
av Orléans med 
särskilt formgivna 
stolpar med utlig-
gare och diskret 
deltaupphängning. 
Notera även att 
plattformsplace-
ringarna vid håll-
platsen i bakgrun-
den: Spårvagnen 
som just stannar 
har plattformen till 
vänster i färdrikt-
ningen.
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Hållplats i ännu obebyggt område utanför Montpellier. Dubbla körtrådar med pendelupphängning, dels från utliggare, dels från trådspann. Stol-
parna som bär trådspannen har förlängda toppar som vid mörker är belysta för att tydligt signalera att här finns en spårvägshållplats.

Kuriosa 2: Stolpar och gatubelysning av sällan skådat slag. 
Vid den 2007 invigda spårvägen i Nice är förekomsten av al-
lehanda konstinstallationer utmed linjen mycket påtaglig. 
Denna samling gatubelysningar är ett exempel.

Kuriosa 1: I samband med byggnadsarbeten i gatumiljön 
kan det vara aktuellt att använda provisoriska stolpar för 
kontaktledningen. Denna stolpe på tung betongsockel i 
Marseille kan vid behov demonteras och flyttas till annan 
plats.
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I Nice trafikerar spårvagnarna i batteridrift två kortare kontaktledningslösa sträckor. Spårvagnen i bakgrunden närmar sig i batteridrift medan vag-
nen till höger strax ska växla från kontaktlednings- till batterikörning. Strömavtagaren fälls ned med knapptryckning på förarplatsen.

avstånd mellan upphängningpunkter på ca 30 m, vil-
ket oftast är idealet också för gatubelysning. Då kan 
eventuella stolpar samutnyttjas, så att särskilda stol-
par för belysningen inte behöver användas.

Kontaktledningshöjd
Nya kontaktledningsanläggningar i Frankrike måste 
enligt bestämmelserna monteras på minst sex meters 
höjd ovanför gatunivån. Detta är högre än vid svens-
ka spårvägar där höjden i regel varierar mellan 5,2 
och 5,5 meter. 

Estetiskt är det till fördel att montera kontaktled-
ningen så pass högt, den dominerar då inte synfäl-
tet 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 kon-
taktledningsanläggning är att utnyttja alléträd.Det 
finns vad gäller kontaktledning för spårvägar tillgäng-
lig teknik som både uppfyller kraven på säker ström-
försörjning till långa, tunga och snabba spårvägståg, 
och kraven på god estetik i stadsmiljö. Att tillgripa 
tung järnvägsteknik är inte att rekommendera.

Trådlösa system
Det finns också moderna spårvägsystem helt utan 
kontaktledning. Det mest omtalade finns i Bordeaux 
och utnyttjar en tredje skena som på ett komplice-
rat sätt spänningssätts under spårvagnarna efter 
hand som de färdas utmed banan. Under spårvagnar-
na finns två strömavtagarskor som från förarplatsen 
kan fällas ned eller upp beroende på vilken strömmat-
ningsprincip som används på den aktuella sträck-
an. Strömavtagaren på taket manövreras också från 
förarplatsen. Systemet kallas APS, Alimentation Par 

le Sol. APS-systemet fungerar också vid lätt snöfall, 
men hur kraftöverföringen klarar svår isbildning är 
inte visat. APS-utrustning kostar ungefär fyra gånger 
mer än en konventionell kontaktledningsanläggning. 
Efter stora inkörningsproblem den första tiden är sys-
temet nu tillförlitligt och kommer att installeras ock-
så på vissa delsträckor på de kommande spårvägsan-
läggningarna 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.

Bombardier Transportation har i början av 2009 
presenterat systemet Primove som överför kraft mel-
lan spår och spårvagn med hjälp av induktion. Syste-
met arbetar således kontaktlöst och störs inte av even-
tuell is eller snö på spåranläggningen. Primove finns 
endast på provanläggningen i Bautzen och har således 
ännu inte levererats för kommersiell drift. 

Strömförsörjningsbyggnader
Utöver kontaktledning och upphängningsanordning-
ar krävs lokaler för att hysa anläggningar för ström-
försörjning (likriktarstationer). Antalet och storleken 
på dessa varierar beroende på hur hårt nätet ska trafi-
keras; en station per 1–1,5 km kan vara ett riktvärde.

I moderna spårvägsanläggningar är det förhållande-
vis tätt mellan likriktarstationerna vilket bland annat 
beror på att långa matarkablar i marken undviks. I 
äldre system är det vanligt med förhållandevis få lik-
riktaranläggningar men i gengäld långa matarkablar.

Kontaktledningen är elektriskt uppdelad i sektioner 
i varierande längder. Ett riktvärde kan vara en kilo-
meter. 

Vanligtvis sker så kallad parallellmatning vilket 
innebär att inmatning i kontaktledningens sektio-
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ner sker från båda ändpunkterna. En likriktarstation 
betjänar därvid fyra sektioner, två i vardera färdrikt-
ningen. Genom att placera likriktarstationerna nära 
sektionsgränserna begränsas matarkablarnas längd.

I tät stadsmiljö kan det vara svårt att få plats med 
likriktarstationer. Då måste underjordisk place-
ring övervägas. I exempelvis Grenoble finns en stor 
anläggning under markytan vid ett av torgen i cen-

I Bordeaux finns flera sträckor där spårvagnarna strömförsörjs med en tredje skena placerad mellan ordinarie räler. Systemet kalla APS, Alimentation 
Par le Sol, ungefär strömförsörjning genom marken. Efter vissa inkörningsproblem fungerar tekniken nu problemfritt. APS kommer att användas på 
vissa sträckor bland annat vid de blivande spårvägarna i Angers och Reims och på den andra linjen i Orléans.

Bombardier Transportation premiärvisade i januari 2009 systemet Primove som möjliggör kontaktfri kraftöverföring med 
hjälp av induktion mellan bana och spårvagn. Primove-systemet innehåller också så kallade superkondensatorer som 
ombord på spårvagnen kan lagra energi för kortare förflyttning utan extern krafttillförsel. Kondensatorerna lagrar även 
genererad bromsström. Bild: Bombardier Transportation
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Likriktarstation utmed linje 2 i Montpellier. Eftersom linjen trafikeras med spårvagnar som är lackerade i ett färgglatt blomstermönster är även 
denna anläggning för kraftförsörjningen dekorerad på motsvarande sätt.

Själva inmatnings-
punkten måste 
utformas med 
omsorg så att den 
inte endast blir en 
teknisk skapelse, 
med frånskiljare 
och tjocka svarta 
kablar, svåra att 
på ett estetiskt 
godtagbart sätt in-
tegrera i en känslig 
stadsmiljö.

Det är lämpligt att 
låta också ström-
försörjningsbygg-
naderna ingå i den 
nya spårvägens 
designprogram vad 
gäller färg och form. 
Likriktarstationerna 
för Tvärbanan i 
Stockholm får be-
traktas som prydliga 
och väl utformade.

trum och i Reims har en anläggning placerats under 
spårvägen i en av gatorna i centrum.

I ytterområden går det oftast att finna en bra plats 
för dessa hus. Det är lämpligt att ägna dem viss upp-
märksamhet vad gäller utformning och utsmyckning. 
Det kan vara lämpligt att låta dem ingå i den nya spår-
vägens gestaltningsprogram vad gäller form och färg.

Särskild uppmärksamhet måste ägnas utformning 
av själva inmatningen av elkraft i kontaktlednings-
anläggningen. Ofta krävs frånskiljare i anslutning till 
inmatningen. Det är lätt att konstruktionen med från-
skiljare, tjocka svarta matarkablar med mera blir allt-
för teknisk och stör ett i övrigt prydligt intryck.



68   Spårväg

Depåer – placering, storlek

Till de större investeringarna vid en spårvägsetable-
ring hör de nödvändiga anläggningarna för fordonens 
uppställning, dagliga rengöring och underhåll samt 
för eventuella reparationer och andra större arbeten 
som kan vara aktuella.

Depåns placering
Från trafikeringssynpunkt är det gynnsamt att placera 
depåanläggningen så nära spårvägssystemets tyngd-
punkt som möjligt. Därmed kan långa tomkörningar 
mellan depå och linjerna undvikas.

Denna placering innebär ofta i praktiken i den aktu-
ella stadens centralare delar. Detta motverkas av att 
tillgång till lämplig tomtmark är starkt begränsad 
centralt i tätorter, och att, om sådan finns, ett pris 
begärs, som verkar avskräckande.

Att i ett sådant läge överväga att placera depåan-
läggningar centralt, men underjordiskt, leder fel. Den 
moderna spårvägen ska i princip förläggas till marky-
tan. Annars skjuter kostnaderna i höjden och arbets-
miljön för depåanställda blir inte attraktiv.

Undantag bekräftar som bekant regeln: i slutet av 
detta bokavsnitt presenteras depåanläggningen vid 
den nya spårvägen i Nice. Den ligger vid den ena änd-
hållplatsen, delvis inne i en motorvägsknutpunkt, del-
vis insprängd i berg; anläggningens huvudfunktioner 
återfinns på tre skilda nivåer. 

Erfarenheten visar att vid de flesta nya spårvägsan-
läggningar placeras depåanläggningarna perifert, i 
förorter, på områden som ännu ej exploaterats, eller 
i industriområden av varierande slag. En fördel med 

sådan placering är att eventuell störande verksam-
het vid depån inte påverkar omkringboende, särkilt 
positivt eftersom exempelvis utkörning av spårvagnar 
inför morgonens rusningstrafik sker vid kritisk tid-
punkt under dygnet.

En annan fördel kan vara att spårvagnarna trots allt 
befinner sig i förortsområdet där många passagerare 
avser att resa mot centrum under morgonen.

Av denna inledande diskussion framgår att placering 
av depå är en komplicerad fråga som i varje enskilt 
fall måste studeras noggrant.

Depåns storlek
Lika viktig som placering är anläggningens omfatt-
ning. Liksom vid projektering av anläggningar utmed 
banan, särskilt hållplatser, måste från början förutses 
att verksamheten kommer att växa. Den första linjen 
följs sannolikt av en andra inom fem år, antalet pas-
sagerare kommer att vida överträffa de mest optimis-
tiska prognoser, vilket antingen kräver tillkomman-
de vagnar, eller förlängning av de ursprungliga, eller 
bådadera.

Då gäller att det finns utrymme i och omkring depå-
anläggningen som det går att expandera i.

Internationellt inleds de flesta helt nya spårvägsan-
läggningar med en diametrallinje om drygt 10 km och 
en vagnpark på runt 20 stycken 32-metersvagnar. 

Det är realistiskt att räkna med att depåanläggning-
en från trafikstart måste klara att uppfylla alla de dag-
liga uppgifter som nämndes i inledningen. 

Om närliggande städer anskaffar likartade spårvag-

Uppställningsspår vid depåanläggningen i Bordeaux. Endast skärmtak skyddar spårvagnarna. Klimatet är milt varför det luftiga utförandet san-
nolikt inte har någon negativ inverkan.

Depåer
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nar kan det övervägas att inrätta en gemensam funk-
tion för tyngre verkstadsarbeten såsom reparationer. 
Sannolikt finns inte spårförbindelse mellan städerna, 
vilket innebär att vagnarna måste överföras i lands-
vägstransport, vilket är fullt möjligt, men inte helt 
okomplicerat att genomföra.

Däremot måste varje spårvägstrafiksystem ha en 
egen anläggning för den dagliga skötseln såsom städ-
ning, tvätt, påfyllning av sand och annat, samt en 
skyddad uppställningsplats.

Uppställning utomhus?
På sydligare breddgrader är det vanligt att spårvag-

nar uppställs utomhus, ofta endast under ett skyddan-
de skärmtak. Huruvida detta förfarande kan rekom-
menderas för nya spårvägsanläggningar i Sverige är 
oklart, trots att utomhusuppställning är vanlig i järn-
vägssammanhang och att rampuppställning i det fria 
är regel i busstrafik. 

Den första, provisoriska, depån för Tvärbanan i 
Stockholm anlades på området för tidigare Linjehol-
mens godsbangård. Endast verkstadsfunktionen var 

Uppställningsspår 
vid depåanlägg-
ningen i Valencien-
nes. Här skyddas 
spårvagnarna för-
utom av skärmtaket 
också av sidoväg-
gar, vilka dock är 
genombrutna.

Uppställningsspår 
vid depåanlägg-
ningen i hamn-
staden Marseille. 
Skärmtakets form 
för tankarna till 
fartygssegel.
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Depåer – dubbel in- och utfart?

under tak, inhyst i ett förhållandevis väl isolerat tält 
av stabil konstruktion. Spårvagnarna uppställdes i det 
fria, utan skyddande skärmtak.

Påfallande för denna anläggning var det kraftiga 
staket, med taggtrådsrullar som övre begränsning, 
och vibrationslarm till vaktbolag, som installerades. 
Risk för skadegörelse på nattetid uppställd vagnpark 
togs på största allvar och så måste alltjämt göras för 
nya anläggningar.

Trots att större delen av vagnarnas elektroniska 
utrustning är monterad på vagnstaken kunde inga 
negativa följder av utomhusuppställningen påvisas. 
Det rörde sig dock om en relativt begränsad tidspe-
riod innan vagnparken flyttades till inomhusupp-
ställning i depån vid Alvik varefter depå Liljeholmen 
avvecklades.

En kostnadseffektiv variant är således att endast 
bygga skärmtak över uppställningsspåren och att hål-
la anslutningsspår och sidor öppna. I så fall rekom-
menderas starkt att planera för en framtida komplet-
tering med sidoväggar och portar.

Det finns många fördelar med inomhusuppställning. 
Självklart skyddas vagnarna från vädrets påverkan, 
likaså är det sannolikt lättare att stänga ute personer 
som avser att utföra åverkan.

Om en sluten vagnhall ska byggas, kan det vara en 
god idé att även överväga att bygga in de växelan-
läggningar som krävs där anslutningsspår uppdelas i 
uppställningspår. Därmed minskas behov av vinter-
tid uppvärmda växlar, liksom behov av snöröjning 
av dessa. Likaså vinns fördelen att rangeringsrörel-

ser, vilka kan alstra störande ljud, sker inomhus och 
därmed inte kommer att irritera eventuella boende i 
området.

Dubbel in- och utfart?
En viktig fråga är om uppställningsspåren ska ha 
in- och utfartsspår i vardera änden, således huruvi-
da anläggningen ska kunna trafikeras med genomfart. 
Tidigare, när spårvagnar oftast byggdes som enrikt-
ningsfordon, var detta regel. 

De flesta nya system byggs däremot med endast en 
infart till uppställningsanläggningen, vilket möjlig-
görs av det faktum att majoriteten av de nya spårvag-
nar är tvåriktningsvagnar. 

Ett argument för anslutningar i båda ändar av en 
uppställningsanläggning är att detta är till fördel om 
en felaktig spårvagn på ett uppställningsspår inte 
kan flyttas. Då blockeras utfart för de vagnar som 
är ”instängda” bakom. Detta argument tycks dock i 
praktiken inte väga särskilt tungt.

Rationell vagnhantering
Det är mycket viktigt att en depåanläggning byggs 
så att spåranläggningen medger rationell hantering i 
en logisk process. Korsande körvägar i anslutning till 
förflyttning vid de arbetsmoment som utförs dagligen 
måste undvikas. En rekommendation är att depåan-
läggningen trafikeras motsols i en slinga, vilket föl-
jer naturligt av att vagnarna kör in i och ut ur anlägg-
ningen på dubbelspår i högertrafik.

För depåanläggningar för enriktningsspårvagnar 

Uppställningsspår 
vid depåanlägg-
ningen i Rouen. 
Skärmtak och en 
sidovägg skyddar. 
Den röd-vita kedjan 
vid vagnsfronten 
visar hur långt spår-
vagnen måste köras 
in på spåret för att 
de bakomvarande 
också ska få plats.
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Depåer – rationell vagnhantering

Utfart Infart

Dagligt
underhåll,
städning

VerkstadUppställning

Infart buss 
och trådbuss

Dagligt underhåll
och tvätt buss
och trådbuss

Verkstad buss
och trådbuss

Uppställning buss
och trådbuss

Uppställning buss
och spårvagn

Uppställning
29 spårvagnar

à 30 meter

Boggi-
revision

Lyftar

Hjulsvarv

Målarbox

Karosseri-
reparation

Arbetsgravar

Tvätt 
spårvagn

Sand

Entré
besökareUtfart buss

och trådbuss

Portar för nödutrymning

Den första spårvagnsdepån för den nya spårvägen i Grenoble etablerades 1985–87 vilket innebar en omfattande ombygg-
nad av det tidigare bussgaraget från 1976 i grannkommunen Eybens. Halva bussvagnparken flyttades till en ny bussdepå i 
Sassenage, medan trådbussarna behölls och spårvagnar flyttade in i Eybens, där de fick helt övertäckta uppställningsspår. 
Spårlayouten visar att det krävs en del färdriktningsväxlingar och att vändmöjligheter saknas. Bussarna har därmot väl ut-
tänkta färdvägar. Sedan några år finns ytterligare en spårvagnsdepå i Gières, från början byggd för spårvagnar.

Till höger: Modell av depåanläggningen i Valenciennes. In- 
och utfart från trafikspår till vänster, uppställningsspår till 
höger upptill i bild, tvättanläggning strax hitom, den stora 
verkstadsbyggnaden närmast. Notera att spårvagnarna går 
i slinga inne på depåområdet istället för att växla färdrikt-
ning (tvåriktningsvagnar). Överst i bild anläggning för 
utomhusuppställning och skötsel av bussar.

Princip för fordonsflödet i en spårvagnsdepå, utan korsande 
körvägar. Slingan runt anläggningen medger att överflödi-
ga arbetsstationer kan köras förbi. Den kan även användas 
som provspår.

© TJ Grafik 2009
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Depåer – verkstadsanläggning

innebär detta att spårsystemet i princip bör byggas 
som en slinga i vilken spårvagnarna efter inryckning 
successivt förflyttas mellan de aktuella arbetsstatio-
nerna innan de till sist kan parkeras på ett uppställ-
ningsspår, klara för nästa dags utryckning.

För nyare depåer för tvåriktningsspårvagnar efter-
strävas samma förflyttningsprincip. Skillnaden är 
dock i regel att in- och utfart till uppställning sker 
över samma anslutningsspår, vilket beskrivits ovan.

De arbetsmoment som dagligen måste utföras är 
exempelvis inre städning med avlägsnande av damm, 
papper och annat skräp, jämte påfyllning av sand och 

vätskor vid behov. Kontroll av säkerhetsfunktioner, 
strålkastare, lampor och signaler hör till daglig rutin.

Med något längre intervall kan det vara aktuellt 
med yttre tvätt, vilket ofta sker i tvättanläggning med 
automatisk funktion. 

Efter en yttre tvätt är det naturligtvis till fördel om 
den ännu rätt blöta spårvagnen kan uppställas inom-
hus i ett utrymme med plusgrader.

Verkstadsanläggning
Till en spårvagnsdepå hör oftast en verkstadsanlägg-
ning som i de flesta fall är mycket välutrustad. Här 

Spår i skötselhallen i Bordeaux med utrustning för inre 
städning, skräpsugning och sandpåfyllning. Anordningen 
närmast är en jättelik dammsugare som ansluts till en 
öppen spårvagnsdörr. Skräp och damm sopas manuellt mot 
dörren, varefter detta sugs in i apparaten.

Borstar för yttre tvätt av spårvagnar i Marseille. Borstarna 
är fast monterade vilket innebär att spårvagnen förflyttas 
under tvättprocessen.

Vy över den rymliga spårvagnsverkstaden i Bordeaux. Vid spåret till höger finns plattformar för arbeten i taknivå. Notera avlyfta täckluckor på taket, 
under vilka den elektriska utrustningen är placerad. Vid spåret närmast till vänster, där spårvagnen står, finns anläggningens hjulsvarv, nedsänkt 
under golvnivå.
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Depåer – verkstadsanläggning

kan de flesta arbeten utföras, allt från de i säkerhets-
anvisningarna med vissa intervaller föreskrivna mer 
omfattande kontrollerna, över hjulsvarvning, repara-
tioner av kollisionsskador, lackering, till större eller 
mindre modifieringar och ombyggnader av den rull-
lande materielen.

Av detta inses att det krävs åtskilliga spår med varie-
rande utrustning. Det måste gå att utföra arbeten 
under och vid sidan av vagnar, liksom arbeten i tak-
höjd, en följd av att moderna låggolvsspårvagnar har 

det mesta av den elektriska utrustningen placerad på 
vagnstaken.

Arbete under spårvagnar kan utföras antingen 
med vagn uppställd över arbetsgrav, eller med upp-
lyft vagn. Det kan finnas behov av att lyfta vagns-
korg också när vagnen står på spår med arbetsgrav. 
På marknaden finns både mobila och stationära lyf-
tar för spårvagnar, också för långa multiledvagnar. 
Det bör vara möjligt att lyfta vagnskorg från boggier 
och att transportera dessa till ett särskilt utrymme för 

Verkstadsspår i depåanläggningen i Marseille. Gott om arbetsutrymme vid sidan om vagnarna. Notera dessutom arbets-
gravarna mellan rälerna vid varje spår, och att plattformar för takarbeten finns vid ena sidan av vardera spåret.

En 43-meters multiledvagn lyfts med mobila pelarlyftar inför boggibyte i verkstaden i Bordeaux. Notera den under den an-
dra hjulmodulen lågbyggda spårgående verkstadsvagnen som används för att sänka ner den aktuella boggin och därefter 
dra denna framåt och ut under spårvagnen.
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Depåer – verkstadsanläggning

boggiarbeten, eller till extern verkstad. Till andra van-
liga funktioner i en verkstadsanläggning hör hjulsvarv 
som oftast är en maskin som monteras i en nedsänk-
ning under ett särskilt spår och som medger svarvning 
med hjulen kvarsittande på spårvagnen. Ett intressant 
alternativ är en spårgående hjulsvarv som kräver att 
spårvagn med boggier kan lyftas så att svarven kan 
utnyttjas undertill.

Ytterligare en vanlig funktion i en verkstad är lack-
eringsboxen, som kan utformas i varierande storlek, 
vilket avgör hur stor del av fordonet som vid varje till-
fälle kan lackeras. 

En särskild elektroverkstad kan vara aktuell för 
exempelvis drivmotorer och annan elutrustning. 
Tryckluftutrustning förekommer inte i stor utsträck-
ning i moderna spårvagnar.

Hur stor verkstadsanläggningen bör vara baseras 
på den aktuella vagnparkens storlek, men också på 
hur stor den kan förväntas bli vid möjliga komman-
de utbyggnader. Det kan vara aktuellt att väga des-
sa behov mot bakgrund av näraliggande städers spår-
vägsplaner, med syfte att överväga samutnyttjande av 
resurser som inte dagligen efterfrågas. 

Också möjligheten att utnyttja andra verkstäder i 
regionen för arbeten som endast sällan kan bli aktu-
ella bör övervägas. 

Det förekommer också att spårvagnsleverantören 
som en del i affären under ett antal år har hand om 
tillsyn, service och reparationer. 

Detta påverkar oftast inte i sig behovet verkstadska-
pacitet eftersom aktuella arbeten ändå utförs i depå-
anläggningens verkstad.

Om plats medger är det lämpligt att överväga ett 
provspår, där spårvagnar efter reparation, service 
och underhåll kan provköras. Spåret bör utformas så 
att också bromsprov från högre hastighet kan utfö-
ras. Det är en fördel om dessa provkörningar kan 

genomföras inom depåområdet och inte på linjenätet, 
där risk för konflikter med linjetrafik förligger. Till 
anläggningen hör också utrymmen för reservdelar för 
vagnparken och även för förråd avsett för ban- och 
kontaktledningsbyggnad.

Övriga lokaler
Till depåanläggningen hör också allehanda kontors-

utrymmen, i första hand för driften av depån, men 
ibland också för trafikdriften. Sociala utrymmen för 
in- och utryckande personal måste finnas, liksom par-

Hjulsvarv i arbete i verkstaden i Rouen.

Mobila pelarlyftar i verkstaden i Rouen.
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Depåer – övriga lokaler, strömförsörjning

keringsplatser både för depåpersonal och den trafik-
personal som har depån som bas.

Trafikledningscentral
Ofta förläggs trafiksystemets trafikledningsfunktion 
till den nybyggda depån. Spårvägstrafiken övervakas 
på videomonitorer och radiokommunikation upp-

rätthålls med förarna, växelomläggning sköts cen-
tralt härifrån, medan passagerarna kan informeras 
via högtalarutrop och dynamiska skyltar. Om möjligt 
bör även den aktuella busstrafikens ledning samord-
nas med spårvägens.

Det finns exempel på att spårvagnar och bussar sta-
tioneras i samma nya depå. Det finns åtskilliga funk-
tioner som är gemensamma, särskilt vad gäller daglig 
tillsyn, städning och tvätt. Annat gemensamt är exem-
pelvis AC-utrustning, samt i förekommande fall bil-
jettmaskiner, skyltsystem och radioutrustning.

Däremot skiljer sig verkstadsbehoven för respekti-
ve fordonsslag i grunden åt. Det kan trots allt vara en 
god idé att överväga om- och tillbyggnad av en befint-
lig bussdepå för ett kommande nytt spårvägssystem. 

Strömförsörjning i depån
De flesta nya depåanläggningar har en egen ström-
försörjning av spårvägens kontaktledning, skild från 
det övriga linjenätets försörjning. Med korta matar-
ledningar minskar risken för korrosionsskador på rör 
och ledningar i marken, en följd av så kallade vaga-
bonderande strömmar. Linje och depå blir också för-

sörjningsmässigt oberoende av 
varandra, till fördel vid inci-
denter vid det ena eller andra 
systemet. Depåanläggning-
en bör således bilda en egen 
strömmatningsenhet, där det 
också bör finnas möjlighet att 
vid behov separat avskilja de 
flesta spåren.

Lyftar

Arbetsgravar

Verkstad

Hjulsvarv

Takplattformar

Tomtgräns med staket

Kontor

Tvätt

Manuell tvätt

Automattvätt

Skräpsug Sandpåfyllning

Städning och dagligt underhåll

Provspår

Banförråd

Målarbox

Uppställning, under tak, för 28 spårvagnar à 30 meter

Expansionsytor för uppställning av tillkommande spårvagnar

Tra�k- 
och 
depå-
expedition

Utfart Infart

Dagvattendamm

Huvudentré

Likriktarstation

Entré leveranser

Depåanläggning för 28 spårvagnar i Rouen, med plats för expansion.

Aktuella kostnader för nybyggda depåer med verkstads- och underhållsfunktioner, 
enligt EU-projektet Tram Store 21.

Det bör övervägas att anlägga någon form av förråd för 
ban- och ledningsbyggnad i anslutning till den nya spår-
vagnsdepån. Där kan det också vara lämpligt att garagera 
hjälpfordon, både väg- och spårburna, liksom kombina-
tionsfordon, som detta allt-i-ett-fordon i Valenciennes.

© TJ Grafik 2009

Stad Totalkostnad Tas i bruk Antal vagnar Kostnad per vagn
miljoner euro år - miljoner euro

Blackpool 22 2013 20 1,1

Brüssel 50 2012 90 0,55

Dijon 20 2013 35 0,57

Rotterdam 41 2011 91 0,45
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Depåer

Ändhållplats
Las PlanasTvätt och 

daglig tillsyn

Uppställningsspår

Verkstad
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En av de mer kompakta depåanläggningar som byggts i modern tid finns i Nice. Platsbrist tvingade till denna starkt böjda 
layout i flera nivåer. De röda siffrorna indikerar ungefärligen spårens höjdnivåer i meter över in- och utfartsspårens nollnivå. 
Spårvagnarna avlämnar passagerarna vid plattformarna (4), passerar genom en tunnel i skarp kurva upp till vändspåren (7), 
byter där färdriktning och återvänder via övergångsväxlarna (5) till avgångsplattformen (4). Vid (7) finns även tvättanlägg-
ning och anläggning för daglig tillsyn. Verkstaden (6) är delvis insprängd i berg, liksom uppställningsspåren (10)

Ovan: Som en 
berg och dal-bana: 
Ändhållplatsen 
Las Planas med 
depåanläggning i 
Nice. Närmast till 
höger lämnar en 
spårvagn änd-
hållplatsen för att 
strax passera under 
förbindelseviaduk-
ten för spåren mot 
uppställningsområ-
det och verkstaden, 
där för övrigt en 
annan spårvagn just 
avvaktar.

© TJ Grafik 2009
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Depåer

Verkstadsspåren i depåanläggningen vid Las Planas, Nice. Utrymmet är delvis insprängt i berg och helt övertäckt. Stora fönster finns mot utrymmen 
som vid ändhållplatsen är tillgängliga för allmänheten, som bjuds denna insyn i väntan på spårvagn. 

Förbindelsetunneln mellan ändhållplatsen Las Planas, vändspåren och depåanläggningen är konstnärligt väl utformad, också avseende belysning.
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Moderna spårvagnar

Utvecklingen av spårvagnar har varit omfat-
tande under de senaste decennierna. Moderna 
spårvagnar har ytterst litet gemensamt med 

de fordon som var aktuella i den epok när spårvagnar 
senast rullade i större omfattning i svenska städer.

För att kunna bedöma hur en vagn för ett helt nytt 
spårvägssystem i Sverige bör utformas är det vik-
tigt att känna till vilka konstruktionslösningar som 
erbjuds på marknaden idag. Som ofta är det en styr-
ka att också känna till något av den utveckling som 

Moderna spårvagnar

Ett minimalt steg upp från låg plattform (refug, 12–15 cm) i 
en modern låggolvsspårvagn är idag ett generellt krav. Med 
högre plattform (ca 28 cm) kan plant insteg erbjudas.

Golvhöjd på runt en meter är av tillgänglighetsskäl inte 
acceptabla, men är alltjämt en realitet vid många äldre 
spårvagnar.

Modern spårvagn 
i Nice, trafikstart i 
november 2007.
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Moderna spårvagnar – golvhöjder, multiledvagnar

lett fram till dagens situation. Med dylika kunskaper 
finns möjlighet att till stor del undvika de misstag som 
på andra håll har gjorts under åren.

Golvhöjder
En av de största förändringarna gentemot förr gäller 
golvhöjder. De allt skarpare kraven på god tillgänglig-
het för alla medborgare har gjort att också spårvag-
nar för blandtrafik numera byggs så att plant insteg är 
möjligt från låga plattformar. 

Länge var plant insteg från höga plattformar, som 
vid tunnelbanor, vanligt endast vid en något tyngre 
form av spårvägstrafik, sådan som i Tyskland oftast 
benämns Stadtbahn, engelska: Light Rail, franska: 
Métro Léger. 

Denna typ av spårvägstrafik med relativt tunga och 
stora spårvagnar med höga golv (vanligtvis 90–100 
cm golvhöjd över räls överkant) och höga plattformar 
i stadsmiljö är dock knappast förenlig med idag ved-
ertagen uppfattning om smidig och attraktiv spårtra-
fik i tät innerstadsmiljö.

Dessa spårvagnskonstruktioner drevs av klassiska 
likströmsmotorer monterade i konventionella boggier 
och hade all övrig teknisk utrustning under vagnsgol-

vet, vilket som nämnts ofta hade en höjd på 90–100 
cm över räls överkant. Ett större antal trappsteg upp 
från gatunivå eller låg plattform var en nödvändig-
het.

Detta är, som man förstår, idag omöjligt att accep-
tera eftersom kravet är att insteget ska vara plant, vil-
ket kräver en golvhöjd på 35–40 cm, oftast med en 
lätt lutning (ramp) ned mot dörröppningen vars trös-
kel är på ca 30 cm höjd.

Starka önskemål om plant insteg också från låga 
plattformar – så som i bussvärlden i framförallt Tysk-
land utvecklades under tidigt 1990-tal – har således 
tvingat till spårvagnskonstruktioner med låga golv, 
vilket har givit många udda konstruktionslösningar 
av varierande slag. 

Tillverkarna har investerat stora summor på utveck-
ling av avancerade konstruktioner. De flesta av dem 
är mycket spännande för tekniskt intresserade, men 
har i regel medfört höga kostnader, inte minst för 
underhåll av både fordon och spår.

Multiledvagnar
Förutom utveckling av låga golv med plant insteg 
har också en förändring skett vad gäller spårvagnens 

De nya låggolvsspårvagnarna i Göteborg, Ansaldobreda Sirio, är konventionellt byggda som moderna multiledade hellåg-
golvsspårvagnar. På grund av önskemål om dubbeldörr längst fram är avståndet mellan förarplats och främre boggi större 
än vid andra Sirioleveranser. Illustration: Västtrafik

Bilden visar 
grundprincipen 
för hur moderna 
låggolvsspårvagnar 
är konstruerade: 
längst fram, längst 
bak och i mitten 
finns hjulförsedda 
vagnskorgsmodu-
ler, däremellan är 
vagnskorgar utan 
hjul upphängda.
Konstruktionen kall-
las multiledvagn.

Kritiskt för god 
förarkomfort är 
avståndet mel-
lan förarplats och 
ändmodulernas 
boggier/truckar/
löpverk.
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vagnskorg som numera ofta består av ett större antal 
moduler med ledpartier emellan, så kallade multiled-
vagnar. Därmed skapas ett långt passagerarutrym-
me som ger passagerarna fri passage i hela vagnens 
längd. Samtidigt med utveckling av låggolvsprincipen 
genomfördes således också en uppdelning av vagns-
korgarna i allt fler korta sektioner (moduler). 

Dessa mångledade spårvagnar har en mindre så 
kallad svep yta i kurvor än äldre spårvagnsmodeller 
med färre moduler. Därmed har det blivit möjligt att 
bygga bredare spårvagnar som också vid kurvkörning 
håller sig inom det fria rum som definieras av äldre 
smalare vagnar.

Att samtliga hjulpar följer en definierad bana (spå-
ret) har stor betydelse för spårvagnens goda hushåll-
ning med gatuutrymme. På en förhållandevis smal 
bana är det möjligt att transportera ett stort antal 
passagerare. Spårvagnen är i detta avseende överläg-
sen bussen.

När låga golv krävs är det inte längre möjligt att 
i spårvagnen behålla den klassiska placeringen av 
motorer och annan teknisk utrustning under golvet. 
Genomgående hjulaxlar har ansetts vara i vägen för 
det låga golvet. Således har hjulupphängningen istäl-
let konstruerats friroterande (separat upphängda) 
utan genomgående axel. 

Motorerna flyttas ut till sidan av spårvagnen, vilket 
nu är möjligt bland annat tack vare att vagnskorgarna 
är bredare än i äldre vagnskonstruktioner. 

Likaså är nya motorkonstruktioner (trefas asyn-
kronmotorer, permanentmagnetmotorer) mindre i 
format än äldre likströmsmaskiner. Övergång från att 
låta en stor motor driva båda axlarna i en boggi till 
en mindre motor per axel, eller till en ännu mindre 
motor per hjul, har också bidragit till att finna lämp-
liga motorplaceringar.

Med tiden utkristalliserade det sig för nya hellåg-
golvsspårvagnar en populär konstruktionsprincip 
som innebär att vagnskorgen består av fem eller sju 
korgmoduler av vilka tre respektive fem vilar på bog-
gier/truckar/löpverk, de övriga korgmodulerna är 

upphängda däremellan. Oftast är två av tre, respekti-
ve fyra av fem hjulmoduler är motoriserade. De häng-
ande modulerna har dörrar, hjulmodulerna saknar 
dörrar, utom i vissa fall ändmodulerna, vilka i så fall 
oftast har enkeldörrar.

Denna principiella konstruktionslösning används av 
de flesta spårvagnstillverkare och har nått en hög grad 
av tillförlitlighet och i de flesta fall god funktion.

Boggi/truck/löpverk?
I många nya låggolvsspårvagnskonstruktioner har 
principen att boggi/truck/löpverk ska vara vridbar 
gentemot vagnskorgen ovanför övergivits till förmån 
för en i det närmaste styv förbindelse. Det finns dock 
oftast en vridmöjlighet om några få grader, vilket i 
princip möjliggörs av sekundärfjädringen (fjädringen 
mellan boggi och vagnskorg), begränsad av allehanda 
dämpare och gummianslag.

Man kan diskutera om dessa löpverk är boggier i 
egentlig mening. Ett ibland använt uttryck är istäl-
let ”truck”. Det är samma ord som används för att 
beteckna det ramverk som innehåller hjul med axlar 
och i förekommande fall motorer i en historisk två-
axlig spårvagn.

Den beskrivna konstruktionsprincipen för hellåg-

0 5 10 15 m

Till vänster en spårvagn med få men långa vagnskorgar, exempelvis typ A32 som används på Tvärbanan i Stockholm. Till 
höger en multiledvagn med fem vagnskorgar av vilka tre är hjulförsedda, exempelvis typ M32 Sirio i Göteborg. Den högra 
vagntypen har avsevärt mindre så kallad svepyta (krav på fritt gatuutrymme i kurva) och är därmed lämpligast för trafik i 
stadsmiljö.

Drivmotorplacering på modern spårvagn: i längsriktningen 
utanför boggiramverket, med drivning via vinkelväxel på 
hjulaxeln till höger. På vänstra axeländen syns en broms-
skiva. På vagnens andra sida är arrangemanget likartat.

© TJ Grafik 2009
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golvsspårvagnar bjuder i regel god komfort under för-
utsättning att spåret är i gott skick och att det finns 
lämpligt utformade övergångskurvor. Av detta inses 
att konstruktionsprincipen är mest lämpad för helt 
nya spårvägssystem. En sådan modern spårvagn har 
gångegenskaper i kurvor som ibland kan liknas vid en 
gammaldags tvåaxlig spårvagns egenskaper! 

I hellågolvsvagnar används således olika former av 
specialboggier med begränsad vridbarhet; vissa kon-
struktioner saknar till och med helt primärfjädring i 
konventionell mening. Istället används hjul med sär-
skilt välutvecklad gummifjädring. 

Ofta används relativt små hjul utan genomgående 
hjulaxlar. Hjuldiameter på ca 60 cm är vanlig, mot ca 
80 cm i klassiska spårvagnskonstruktioner. 

Risken är stor att den i det närmaste stela förbin-
delsen mellan boggi/truck/löpverk och ovanliggande 
vagnskorg ger kraftig sidoacceleration om hastighe-
ten vid infart i kurva inte nedbringas väsentligt. Det-
ta är särskilt kritiskt om vagnen har ett förhållandevis 
långt överhäng framtill. Förarplatsen kan då vara pla-

cerad långt framför första vagnsmodulens vridnings-
centrum, vilket ger stora sidokast vid ingång i kurva. 
Detta ger förarpersonalen ett inte obetydligt obehag.

Ett annat problem kan vara att buller från hjul på 
ett icke acceptabelt sätt fortplantar sig upp i passage-
rarutrymmet, särskilt vid passage av växlar och kors-
ningar. Orsaken till detta är att det är ett ytterst litet 
avstånd mellan spåranläggning och passagerarutrym-
me vilket gör det svårt att skapa tillräcklig ljudisole-
ring. 

Ett tredje problem är att när friroterande hjul 
används, således separat upphängda hjul utan genom-
gående hjulaxel, uppnås ingen självstyrande funktion 
hos hjulparet, vilket är fallet vid konventionella järn-
vägshjul med fast sammanfogade hjul och hjulaxel, 
i kombination med hjulens koniska rullbanor. Utan 
självstyrande funktion kan komforten bli lidande och 
slitage på hjul och spår öka.

Mot denna bakgrund har det ibland setts som en 
bättre lösning att istället använda konventionella, 
men ytterst lågbyggda, boggier i vagnarnas ändar. Då 

Modularisering är en nyckelegenskap hos de nya multiledade spårvagnskonstruktionerna. Ur samma bygglåda kan exempelvis en 42 m lång sjude-
lad spårvagn (Genève, överst) eller en 19 m lång tredelad spårvagn konstrueras (Pöstlingbergbahn, Linz).  Modell Flexity Outlook (Cityrunner). 
Ritningar: Bombardier Transportation

En så kallad 
70-procentsvagn 
har konventio-
nella boggier under 
vagnsändarna. Det 
låga golvet sträcker 
sig mellan de båda 
ändboggierna och 
utgör ca 70 procent 
av vagnens längd. 
Ett tvärsteg på ca 18 
cm höjd leder upp 
till högre golvnivån, 
alla dörrar är på den 
lägre. Spårvagns-
modellen kallas 
Flexity Classic och 
finns bland annat i 
Norrköping. 
Ritning: Bombardier 
Transportation



82   Spårväg

Moderna spårvagnar – vagnsbredd

minskar problemen med tvära kast vid infart i kurva, 
slitage minskar och komforten förbättras.

En följd är dock att i dessa vagnskonstruktioner kan 
lågt golv inte erbjudas över vagnsändarnas boggier. 
En vanlig golvhöjd där är 55–60 cm. Det är inte givet 
att detta inverkar negativt på tillgängligheten efter-
som dörrar placeras i de korgmoduler som har lågt 
golv, så att plant insteg från låg plattform säkerställs. 

I argumentationen för denna vagntyp brukar ibland 
hävdas att utrymmet med högre golv, ovanpå boggier-
na, gärna utnyttjas av dem som reser längre sträckor. 
Normalt inrättas ett tvärsteg på runt 18 cm inne i vag-
nen, i gränsen mellan lågt och något högre golv. 

Vissa vagnskonstruktioner nyttjar liksom tidigare i 
det närmaste fast monterade boggier/truckar/löpverk, 
men i kombination med genomgående hjulaxlar för 
att erbjuda en bättre komfort än i fallet med frirote-
rande hjul, utan hjulaxlar. 

Eftersom vridmöjligheten mellan boggi och vagns-
korg också i detta fall är starkt begränsad krävs inte 
hjulhus av samma dimension som vid fullt vridbara 

boggier. Tack vare detta, och om vagnens konstruk-
tion i övrigt tillåter (exempelvis avstånd till närmas-
te dörr) kan golvets olika höjder istället utjämnas av 
knappt märkbara ramper. På så sätt skapas illusionen 
av en hellåggolvsvagn.

Av samma anledning som att motorer och hjulaxlar 
har måst flyttas bort från utrymmet under golvet var 
det nödvändigt att också flytta den elektriska utrust-
ning som tidigare hade haft sin givna plats där. Utrust-
ningen installeras i allehanda lådor som monteras på 
vagnstak, tillsamman med AC-utrustning, bromsmot-
stånd och strömavtagare. 

För att vagnen på ett estetiskt tilltalande sätt ska 
avslutas upptill i takkanten, dras oftast vagnssidan 
upp något extra för att skyla denna tekniska instal-
lation. Vissa vagntyper har till och med ett heltäck-
ande insynsskydd över taket så att spårvagnen ska ge 
ett prydligt intryck också när den betraktas uppifrån 
husens övre våningar!

Vagnsbredd
Ofta diskuteras den lämpligaste bredden för en spår-
vagn. Inom vägtrafiken är 2,55 standard för bussar, 
även om 2,60 förekommer i Sverige. Inom spårvägs-
trafiken är 2,65 m maximum i exempelvis Tyskland 
om fordonen också ska framföras i blandtrafik.

Nya spårvägssystem i europeiska länder har länge 
valt bredden 2,40 som en lämplig kompromiss mellan 
gott om utrymme interiört och förhållandevis besked-
ligt utrymmesbehov utmed banan. Detta gäller också 
om spårvägen dras på helt reserverat utrymme, utan 
risk för konflikt med biltrafik, annat än vid korsnings-
punkter. På senare år har dock bredden 2,65 m blivit 
något mer aktuell för nya system.

Med 2,40 m bredd finns möjlighet att åstadkom-
ma 2+2-sittning, dock blir mittgången förhållandevis 

En modern hellåg-
golvsspårvagn med 
i det närmaste stel 
förbindelse mellan 
boggi/truck/löpverk 
och vagnskorg har 
under ogynnsamma 
omständigheter 
i det närmaste 
samma passage-
rarkomfort som en 
klassisk tvåaxlig 
spårvagn.

Rymlig interiör tack vare vagnsbredd 2,65 m. Upp till 75 cm 
bred mittgång kan erbjudas. Nice 2007.
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smal, ca 55 cm. Det innebär att trafikantcirkulation 
inne i vagnen kan försvåras, vilket dock till del kom-
penseras av att dessa fordonstyper oftast har många 
dörrar och att av- och påstigning är tillåten i samt-
liga.

Med 2,65 bredd erbjuds givetvis bättre utrymme 
interiört. Mittgången är bredare, upp till 75 cm, och 
ibland placeras i sidled de något bredare sittplatserna 
på längre avstånd från varandra.

Som bekant kan en spårvagn aldrig vika av från sitt 
spår; i detta sammanhang ett handikapp gentemot 
busstrafik. För en spårväg som framgår i blandtrafik 
finns alltid risk att felaktigt parkerade bilar, eller dist-
ributionslastbilar, inte håller spårzonen helt fri. Då 
kan en endaste centimeter felplacering i sidled stoppa 
spårvägstrafiken.

Av detta inses att spårvagnens bredd kan ha bety-
delse för möjligheten att säkert upprätthålla trafiken. 
En bredare spårvagn riskerar att oftare fastna vid hin-
der än en smalare. Av den anledningen kan det vara 
aktuellt att noga överväga 2,40 m-varianten, även om 
utrymmet interiört blir något mindre.

En bilist ser säkerligen spåren och förstår oftast att 
hålla sitt fordon undan därifrån, men har i regel ing-
en kunskap om hur långt utanför spåret som spår-
vagnens vagnskorg sveper. Om spårvägen går i bland-
trafik måste därför spårzonen tydligt utmärkas med 
exempelvis målade linjer som visar var spårvagnens 
vagnskorg passerar. Man ska hålla i minnet att många 
av de sedan decennier trafikerade spårvägssystemen i 
Europa har avsevärt smalare spårvagnar. Mellan 2,1 
och 2,3 m är inte ovanligt. På grund av bland annat 
spårmittsavstånd i dessa äldre nät måste då också helt 
nya spårvagnar byggas med rätt beskedliga mått.

Trånga gator, svåra passager och andra lokala pro-
blem kan tvinga nya spårvägssystem till smala for-

don, som exempelvis i Orléans i Frankrike där en helt 
ny spårväg öppnades 2000, med den udda vagnsbred-
den 2,32 m.

Vagnslängd
Lika kritisk som bredd är inte frågan om spårvagnars 
längder. Man kan jämföra med busstrafik som har 12 
m som vanligaste längd för en tvåaxlig buss, drygt 18 
m för en ledbuss med en led och ca 25 m för en dub-
belledbuss. Dessa mått är gränser för vad som tillåts 
inom vägtrafiken i de flesta länder som i detta avseen-
de kan användas som jämförelse.

Moderna multiledade låggolvsspårvagnar är ofta 
byggda i längder runt 30 m. Varianter mellan 20 och 
drygt 40 m förekommer också. En ny spårvagnsmo-
dell i Budapest har den imponerande längden om 54 
m. I Tyskland förekommer ofta längden 37,5 m vil-
ket innebär att två vagnar kan multipelkopplas och 
då utgöra en tåglängd om 75 m, vilket enligt regelver-
ket BoStrab är gränsen för vad som tillåts om spår-
vagnarna ska framföras i anslutning till det allmänna 
vägnätet respektive i blandtrafik.

Det finns anledning att ta uppgifter om antalet pas-
sagerare med stor försiktighet. Ofta hävdas exempel-
vis att en 30-metersvagn rymmer ca 200  passagerare, 
vid fyra stående per kvadratmeter. Det får bedömas 
som mycket trångt, varför omkring 175 passagerare 
kan ses som ett mer realistiskt mått.

Vagnsvikt
Ett problem är att nya spårvagnar är förhållandevis 
tunga. Ett mått som brukar användas vid jämförel-
ser är kg/m2 vagnsyta (fordonslängd x fordonsbredd). 
Spårvagnar väger ofta 450–600 kg/m2, medan ett van-
ligt mått för nya låggolvsbussar är runt 350 kg/m2.

Hög vikt är från energiförbrukningssynpunkt till 

Många äldre 
spårvägsystem 
har ytterst smala 
spårvagnar. I exem-
pelvis St Etienne 
var breddbegräns-
ningen till 2,1 m en 
av orsakerna till att 
den länge ensamma 
spårvägslinjen 
överlevde; bussar 
fick inte plats.
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särskild nackdel för lokaltrafikfordon eftersom dessa 
startar och stannar ofta. Visserligen kompenseras det-
ta delvis av att fordonen rullar med stålhjul på stålräls 
vilket ger förhållandevis lågt rullmotstånd. 

Likaså är det tradition att spårvagnar återmatar 
energi vid bromsning. Denna energi kan dels använ-
das av förbrukare i vagnen, dels matas ut i kontakt-
ledningen där den kommer andra spårvagnar till del. 
För både spårvagnar och bussar finns numera utveck-
lade hybridtekniker för att lagra bromsenergi för åter-
användning vid start. Luftmotstånd är däremot vid de 
hastigheter som är aktuella inom spårvägsdrift i det 
närmaste utan betydelse.

Skarpa kurvor, branta backar
Den spårvagnsmodell som kan bli aktuell för ett even-
tuellt nytt svensk system måste, förutom bredd och 
längd, avpassas också vad gäller förmåga att passera 
genom kurvor med viss minimiradie, liksom förmåga 
att säkert passera de lutningar som kan vara aktuella.

Ett vanligt mått på minsta radie för trafikspår är 
som nämnts 25 m, men mindre radier kan förekom-
ma i vändslingor och på depåområden. I äldre spår-
vägsnät kan radier ner mot ca 12–15 m förekomma. 
För helt nya system kan det vara lämpligt att försö-
ka undvika snäva radier eftersom slitage både på hjul 
och spår ökar, liksom risken för buller och vibratio-
ner i närliggande hus.

Det finns gott om exempel på spårvägar i Euro-
pa med relativt kraftiga lutningar: Göteborg 77 och 
Zürich 80 promille, Würzburg 91 promille, Pöstling-
bergbahn i Linz 112 promille, Lissabon 140 promille. 
Dessa är dock äldre nät. I helt nyanlagda spårvägssys-
tem finns strävan att hålla lutningarna på maximalt 
50–60 promille. Tvärbanan i Stockholm har exempel-
vis 55 promille som kraftigaste lutning.

Kraftiga lutningar ställer skärpta krav på spårvag-

narna bland annat vad gäller motorisering och broms-
system. Spårvagnar som byggs för kraftiga lutningar 
kan ha alla hjul drivna (100 procent adhesion) som 
exempelvis i Saarbrücken.

Enriktnings eller tvåriktnings?
Övervägande antalet helt nya spårvägssystem byggs 
idag för trafik med tvåriktningsvagnar. Det innebär 
att de nya spårvagnarna har förarhytt i båda vagnsän-
dar och dörrar på båda sidor.

Detta innebär vidare att spårvagnarna vid respek-
tive ändhållplats måste byta färdriktning men att 
vändslinga inte behövs. I stället anläggs växlar och 
korsningar som medger att spårvagnen kan föras över 
till spåret för motsatt färdriktning inför avgång. Van-
ligt är också att ett eller två uppställningsspår inrättas 
i anslutning till vändplatsen. 

Det är möjligt att erbjuda fler sittplatser i en enrikt-
ningsvagn än i en tvåriktnings. I en tvåriktningsvagn 
krävs förarplatser i båda ändar, vilket innebär att sitt-
platser i ena vagnsänden måste utelämnas. Dessutom 
arrangeras stora ståplatsytor (plattformar) innanför 
dörrarna, vilket innebär att sittplatser utmed vagnens 
båda sidor måste utgå.

Äldre spårvägssystem har oftast vändslingor vid 
ändhållplatserna och därmed kan enriktningsvagnar 
användas. Sådana har endast en förarplats och dörrar 
på endast ena vagnssidan. En så kallad rangerkontrol-
ler finns oftast baktill så att vagnarna med full upp-
sikt, god säkerhet och i begränsad hastighet kan fram-
föras också i riktning motsatt normal färdriktning. 

En fördel med vänd slingesystem är att vändning går 
avsevärt fortare än vid system med färdriktningsby-
te. Det senare innebär nämligen att vagnens förarhytt 
i ursprunglig färdriktning först måste avaktiveras, 
föraren därefter bege sig genom vagnen till motsatt 
ände och där aktivera förarhytten. Dessa procedurer 

Spårvagnsmodellen 
Siemens Combino 
Supra för Budapest 
är 54 m lång och i 
det närmaste omöj-
lig att på en utställ-
ning fotografera i 
sin helhet.
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kan ta inte obetydlig tid, och kan därför försvåra åter-
ställning av trafik efter eventuell störning. 

En fördel med tvåriktningsvagnar är å andra sidan 
att sådana kan vändas överallt på linjen där det finns 
övergångsväxlar mellan de båda trafikspåren. Där-
med ges goda möjligheter till återställning efter even-
tuell trafikstörning.

Sammanfattningsvis brukar denna sistnämnda egen-
skap, inte sällan i kombination med svårigheter att i 
tättbebyggd stadsmiljö åstadkomma plats för vänd-

slingor, leda till att tvåriktningsvagnar väljs och att 
ändhållplatser utformas för färdriktningsbyte.

Inget hindrar givetvis att nya tvåriktningsvagnar 
vänds i vändslingor, om sådana skulle finnas i befint-
liga system. Man bör dock tänka på att regelbundet 
ändå vända vagnarna för att säkerställa bland annat 
jämt slitage på hjul och för att vara säker på att båda 
förarhytterna är fullt funktionsdugliga.

Kostnadsbilden
De senaste årens prisbild för nya låggolvsspårvagnar 
från europeiska tillverkare visar att smala vagnar, 2,3 
m bredd, återfinns i nivån omkring 37 000 euro per 
kvadratmeter. Dock är beställningarna i denna for-
donssektor liten, i regel omkring tio vagnar per order 
under 2008–2009. För spårvagnar i bredden 2,65 m 
är offentliggjorda priser omkring 20 procent lägre, se 
tabellen nedan. Kvadratmeterpriset beräknas genom 
att offentliggjort pris per vagn, uttryckt i euro, divide-
ras med det antal kvadratmeter som erhålls genom att 
multiplicera fordonets längd med dess bredd, uttryckt 
i meter. 

Förarplats i en modern spårvagn. Fart och broms regleras 
med den lilla spaken till vänster strax framför armstödet. 

Alstom Transport har under 2009 presenterat en ny bog-
gikonstruktion med genomgående hjulaxlar: Xège. Den 
medger golvhöjd på 45 cm. Mer om Alstom Citadis finns att 
läsa i avsnittet om systemspårvagnar på sidan 86.

Bild: Alstom Transport

Xège-boggier används för första gången på de 36 spårvag-
nar som levereras till Istanbul, den nya modellen Citadis 
301X.  Bild: Alstom Transport

Publicerade priser och specifika priser för ett urval spårvagnar från europeiska tillverkare för tiden 2006-2009.
Källa: Harry Hondius, Stadtverkehr 12/2008

Stad Typ Antal Option Längd Bredd Pris Pris
meter meter miljoner euro euro/m2

Potsdam Variotram 10 8 29,6 2,30 2,5 36 231

München Variotram 10 - 33,8 2,30 2,9 37 325

Magdeburg NGT8D 11 - 29,4 2,30 2,5 37 000

Dublin Citadis 402 1  2 8 - 43,5 2,40 2,6 25 140

Rabat Citadis302 1  3 44 16 32,0 2,65 2,0 24 115

Samsun Sirio 16 - 32,0 2,65 2,3 26 533

Istanbul Citadis 301X 1 36 - 27,4 2,65 2,0 27 500

Houston CAF 29 109 31,2 2,65 3,2 38 286

Bursa Bomb Swift 1 30 - 28.1 2.65 3,1 41 973

Salt Lake C Siemens Avanto 570 1 77 180 24,1 2,65 2,8 43 800

Bielefeld Heiterblick 1  4 16 25 35,0 2,65 2,9 31 700

Bern Combino Classic 21 - 41,3 2,30 3,0 32 590

Innsbruck Bomb Outlook 1  2 10 - 27,6 2,30 2,3 36 231

Oradea ULF 10 - 23,6 2,34 2,75 49 882

Zürich Cobra 2 14 - 36,0 2,40 2,78 32 304

Bergen Variotram 1 12 20 32,2 2,65 2,91 34 124

Noter    1: Tvåriktningvagnar      2: Ur option      3: En förarplats per vagn     4: Höggolvsvagnar
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Systemspårvagnar

Med så kallade systemspårvagnar avses 
oftast en av strikt standardiserade modu-
ler ur en bygglåda sammansatt vagnsmo-

dell, i regel tillverkad av någon av de större företa-
gen (koncernerna) som har ett övergripande ansvar 
för konstruktionen och också levererar merparten av 
den mekaniska och elektriska utrustningen. 

De flesta systemspårvagnar erbjuder frihet endast 
vad gäller längd, bredd, spårvidd och frontens 
utformning, samt naturligtvis färg exteriört och inte-
riört. Vagnens övriga egenskaper kan i princip inte 
förändras.

Så gott som alla spårvagnstillverkare erbjuder idag 
någon form av systemvagnar. De flesta systemvagnars 
grundform har skapats av något välrenommerat indu-
stridesignföretag. Beställaren får en beprövad grund-
konstruktion, men kan ändå ge fordonet en speciell 
karaktär, exempelvis avseende totallängd och front-
parti med ”eget” utseende avpassat för staden i fråga. 

Modularisering och standardisering förekommer 

på flera nivåer. Det innebär bland annat att kompo-
nenter och byggdelar i vagnskorgar (väggfält, fönster- 
och dörröppningar, förarplatser, takfält) är standardi-
serade avseende mått så att de fritt kan kombineras. I 
detta byggmoment konkretiseras exempelvis den bli-
vande spårvagnens bredd. 

Också systemspårvagnar kan byggas med helt (100 
procent) eller partiellt lågt golv (ca 70 procent vanli-
gast), med korgmoduler med hjul – drivna eller icke 
drivna – och mellan dessa hjulmoduler infogade häng-
ande vagnskorgar, utan hjul. Också konstruktioner 
utan hängande vagnskorgar kan vara en systemvagn.

När golvhöjd runt 55–60 cm tillåts i vagnens änd-
partier finns möjlighet att där använda konventionell 
men lågbyggd, kompakt och normalt vridbar boggi. 

Gemensamt för de flesta systemvagnar är att de inte 
har tryckluftsystem (med undantag för sandningsut-
rustning, med begränsad kapacitet), vilket innebär att 
de inte heller utrustas med luftfjädring. Exempelvis är 
dörrar elektriskt manövrerade.

Alstom Transport Citadis 
Alstom Citadis hade till den 15 april 2009 levere-
rats i 1 186 exemplar, med ytterligare 222 i option. 
Spårvagnsmodellen är konstruerad i ett antal modu-
ler. Alla delar (moduler) är strikt standardiserade så 
att de kan sammanfogas till en vagn som motsva-
rar kundkraven. Alstom benämner denna princip 
”Optionic Design”. 

Grundformen har utarbetats av industridesignföre-
taget Idpo, varefter exempelvis Citadis för Lyon slut-
giltigt har formgivits av Porsche Design och Citadis 
för Rotterdam av Enthoven Associates. 

Materialmässigt är Citadis en hybridkonstruktion, 
med exempelvis korgarnas bottenplattor i svetsad 
aluminium, dock inte vid boggierna där i stället en 
svetsad stålkonstruktion används. 

Väggsidor utgörs av svetsad alumium medan taket 
är en alumium-sandwichkonstruktion. Frontpartier 
byggs med stomme av stål och aluminium, medan 
ytterhöljet (”noskonen”) som är ett viktigt designele-
ment, framställs i kompositmaterial. 

Förmontering är omfattande och exempelvis sker 
all kabeldragning och aggregatmontering i så tidigt 
stadium som möjligt, så att sammansättning kan ske 
snabbt. Sammanfogning sker med bultförband och 
därefter med nitning, vilket medger enkel reparation 
vid skador. 

Modularisering medger att vagnsbredder har kun-
nat varieras mellan 2,32 (Orléans) och 2,65 (exem-
pelvis Montpellier och Nice), med 2,4 m som vanli-
gaste breddmått. 

Enriktnings- och tvåriktningsvagnar har levererats, 

liksom vagnslängder mellan 22 och 45 m. Linjespän-
ningar kan varieras mellan 600 V DC (Rotterdam) 
och 750 V DC (vanligast). 

Däremot har Citadis hittills endast levererats i nor-
malspårigt utförande. För kunder som har krav på 
andra spårvidder hänvisas till Alstoms Cityway-
modell. 

Alstom Citadis har levererats med många olika 
typer av boggier. Val görs med utgångspunkt från hur 
stor andel lågt golv i vagnen som önskas. Boggivalet 
påverkas även av spårets status avseende komfortfak-
torer, således rälers läge, slitage, räffelbildning med 
mera. För en helt ny spårväg kan en boggikonstruk-
tion utan primärfjädring vara aktuell, dock inte gärna 
för en relativt sliten anläggning. 

Den mest avancerade boggikonstruktionen har 
namnet Arpège och saknar primärfjädring. Denna 
funktion har istället övertagits av nyutvecklade gum-
mifjädrade hjul och ett flexibelt ramverk som kan 
kompensera för skevheter i spåret. Mellan boggi och 
vagnskorg finns spiralfjädrar och ett antal dämp-
ningsanordningar som medger att boggin kan vridas 
två grader i förhållande till vagnskorgen. I princip 
fungerar dock boggi och vagnskorg som en gammal-
dags tvåaxlig spårvagn med fast monterat löpverk, så 
kallad truck. 

Motoriserade Arpègeboggier har en motor (120 
kW) per axel, monterad med rotoraxeln parallellt 
med hjulaxeln, som är en U-formad så kallad portal-
axel, känd från bussvärlden där dylika används som 
drivaxel i låggolvsbussar. 

Portalaxeln är utvecklad av Renault VI. Drivkraf-
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ten överförs via kuggväxel till drivaxeln i portalaxeln. 
Från drivaxeln sker drivning av de båda hjulen via 
kuggväxlar. Konstruktionen skapar en ”fiktiv” axel 
med samma funktion som en konventionell järnvägs-
vagnsaxel med fast monterade hjul, och därmed viss 
självstyrande funktion i kurvor och viss sinusgång på 
rakspår. Arpègeboggin medger lågt golv i mittgången, 
ca 35 cm höjd över räls överkant. 

Boggimodell Solfège liknar en konventionell boggi 
med primärfjädring; i likhet med Arpège har den por-
talaxlar, dock är motorerna upphängda i längsrikt-
ningen, innanför boggiramverket, och driver via vin-
kelväxlar var sin axel. 

För en större order till Rotterdam (60 vagnar) 
utvecklade Alstom boggikonstruktionen Corège vars 
ramverk liknar det hos Solfège, dock utan portalax-
lar, men med friroterande hjul. De båda motorerna 
är längsmonterade utanför ramverket och driver med 
korta kardanaxlar de båda hjulen på samma vagnssi-
da; ingen kraft överförs till motsatt sida. 

En konventionell boggikonstruktion, kompakt och 
lågbyggd, kan erbjudas som fjärde modell. Det är en 
förstärkt variant av den som det ursprungligen tys-
ka företaget Linke-Hoffmann-Busch (LHB), numera 
inom Alstom-koncernen, konstruerade bland annat 
för en serie spårvagnar för Magdeburg i början av 
1990-talet. LHB-boggin finns bland annat i spårvag-
narna i Montpellier, Orléans och Dublin, med golv-
höjden 60 cm över motorboggierna och 35 cm i övrigt 
passagerarutrymme.

Alstom har nyligen presenterat ytterligare en boggi-
konstruktion: Xège. Den används för första gång på 
36 stycken spårvagnar till Istanbul, typ Citadis 301X. 
Den nya boggikonstruktionen har genomgående hjul-
axlar och medger golvhöjd över boggi på 45 cm, ock-
så vid hjul med diameter 59 cm. Därmed är det möj-
ligt att klara övergång mellan lågt golv (37 cm) och 
det något högre golvet över boggierna med ramper 
med maximalt åtta graders lutning.

Denna nya Citadisfamilj ska med tiden erbjudas i 
längder 23, 29, 33, 39 och 43 meter, med tre, fyra 
eller fem boggier.

Arpègeboggin med en av de båda drivmotorerna (à 120 kW) 
närmast. Konstruktionen har ingen särskild primärfjädring; 
sådan ombesörjs istället av de gummifjädrade hjulen. 
Vagnskorgen vilar på de kraftiga spiralfjädrarna. Boggin kan 
vridas en à två grader gentemot vagnskorgen.

Citadisspårvagnar 
i Bordeaux. Den 
närmaste är sjude-
lad. På bilden syns 
även de bullerdäm-
pande skydden invid 
hjulsidorna, vilka 
beskrivs närmare på 
sidan 43.
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Flexity Outlook 
från Bryssel i trafik 
på Djurgårdslinjen 
sommaren 2007.

Bombardier Transportation
Med erfarenheter från Variotram och Eurotram pre-
senterade Adtranz 1998 produktplattformen Incen-
tro som företagets nya låggolvsspårvagn. Som första 
kund noterades Nantes (23+10 stycken), följt av Not-
tingham (15 stycken), summa 48 vagnar. 

Vid Bombardiers förvärv av Adtranz övertogs spår-
vagnsmodellen och finns förvisso kvar i produktsorti-
mentet, men marknadsförs inte längre särskilt inten-
sivt; nu ligger tonvikten på Flexity Outlook (tidigare 
Cityrunner), och på sikt den nya Flexity 2. 

Incentro består av en motoriserad förarmodul i var 
ände och en löpverksmodul i mitten. Mellan dessa 
hjulförsedda moduler finns hängade vagnsmoduler 
med vardera två dubbeldörrar per sida. Totallängd är 
36,4 och bredd 2,4 m. Fordonet var då unikt långt för 
endast tre boggier. 

Incentros stomme är en svetsad konstruktion av rost-
fritt stål. Ytterpanelerna är i en sandwichkonstruk-
tion som limmas fast. Boggierna, med primärfjädring, 
har inte genomgående hjulaxlar; hjulen är således fri-
roterande. Golvhöjden är 35 cm i hela vagnen. Varje 
drivhjul drivs över en kuggväxel av en liten, vatten-
kyld motor på 45 kW. 

Motorn är i ena änden fjädrande upphängd i bog-
giramverket, i den andra vilar den och växellådan 
direkt på drivhjulet. Incentro i utförande för Nantes 
och Nottingham har sammanlagt åtta motorer. 

Med erfarenheter från Incentromodellen har nyligen 

Flexity Berlin presenterats. Den är uppbyggd som en 
klassisk hellåggolvsspårvagn med fem eller sju korg-
moduler av vilka tre respektive fem är hjulförsedda, 
de övriga är hängande led. Flexity Berlin är hittills 
levererad i blygsamma fyra exemplar, men med en 
option på 206 ytterligare vagnar.

Bombardier Flexity
Bombardiers spårvagnsmodeller har numera famil-
jenamnet Flexity och omfattar många olika vagnty-
per, vilket är en följd bland annat av att många med 
tiden förvärvade företags spårvagnsmodeller nu ingår 
i modellpaletten.

För utpräglad stadstrafik är i första hand Outlook 
(som paradoxalt nog bland annat innehåller både 
Cityrunner och Eurotram) aktuell som hundrapro-
centiga låggolvsvagnar. 

Därutöver finns Flexity Classic (exempelvis Frank-
furt S som också finns i Norrköping) och Flexity Swift 
med 70-procentigt låggolv, såsom K 4000 (Köln), 
A 32 (Stockholm, Istanbul, Haag) och K 4000C 
(Croydon). 

De senare har viss komponentgemenskap också med 
Saarbrückens Tramtrain, som dock numera benämns 
Flexity Link. 

Flexity Outlook i den ursprungliga Cityrunnerver-
sionen var unik på marknaden för spårvagnsmodel-
lerna med 100 procent lågt golv så tillvida att länge 
hade ingen leverans omfattat fordon för normalspår-
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Flexity Classic från 
Norrköping i trafik 
på Djurgårdslinjen 
sommaren 2008.

vidd: Graz (18 st), Lodz (15 st), Eskeshir (18 st) och 
Genève (21+18) har alla meterspår, Linz (33 st) 900 
mm spårvidd.  Därpå följde dock en stor leverans av 
normalspåriga vagnar till Bryssel, sammanlagt 170 
vagnar i två olika längder. 

Till den 15 april 2009 var sammanlagt 430 Flexity 
Outlook (Cityrunner) levererade med 134 i option. En 
av de senaste och kanske mest udda leveranserna av 
Flexity Outlook omfattar tre 19,1 m långa tredelade 
vagnar för Pöstlingbergbahn i Linz, med spårvidd 900 
mm. Vagnmodellen består endast av två motoriserade 
ändmoduler och en däremellan hängande vagnskorg. 
Pöstlingbergbahn är synnerligen brant, upp till 11,2 
procents lutning och trafikeras helt i adhesionsdrift 
(ej kuggstångsbana).

Alla leveranser utom till Graz har lågbyggda och 
kompakta boggier med genomgående hjulaxlar med 
primärfjädring. Graz-utförandet (ursprungsversion) 
har däremot navmotorer och friroterande hjul. 

Golvhöjd över boggierna är 45 cm, i övrigt 37 cm, 
med 32 cm steghöjd vid dörrarna. Den låga golvni-
vån vid boggierna har uppnåtts bland annat tack vare 
relativt små hjul, diameter 56 cm. Motorerna är mon-
terade i vagnens längsriktning, utanför boggiramver-
ket och driver vardera en axel via en vinkelväxel. 

Flexity Outlooks vagnskorg utgörs av moduler i 
rostfritt stål och aluminium som fogas samman med 
svetsning och nitning. Vagnens ytterbeklädnad består 
av limmade aluminiumplåtar. 

Nyligen har en ny spårvagnsmodell kallad Flexity 
2 presenterats. Den innehåller förbättringar och för-
ändringar på en mängd punkter, men behåller den 
ursprungliga Outlookmodellens grundkonstruktion, 
vad gäller principen med hjulmoduler och hängande 
vagnsmoduler. Vidare noteras en ny förbättrad bog-
gikonstruktion, alltjämt med konventionella hjulax-
lar, benämnd Flexx Urban 3000. Motorerna är väts-
kekylda.

Första beställning av Flexity 2 har lagts av Black-
pool, 16 stycken, för leverans 2012. En stor order 
från Toronto omfattar 204 liknande vagnar.

För spårvagnsmodellen Flexity 2 har en ny förbättrad bog-
gikonstruktion presenterats, alltjämt med konventionella 
hjulaxlar, benämnd Flexx Urban 3000.
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Siemens Mobility Combino och Avenio
Siemens Mobilitys systemspårvagn hette ursprung-
ligen Combino, och fick med tiden tillägget Classic. 
Den är också moduluppbyggd, kan levereras för oli-
ka spårvidder, bredder och längder och har bland 
annat exporterats till meterspårvägssystemen i Bern 
och Basel. I Amsterdam finns en stor Combinoflotta, 
155 vagnar. Potsdam, Freiburg och Augsburg är ock-
så stora Combinooperatörer.

Materialmässigt dominerar i Classic-modellerna 
strängpressad aluminium som sammanfogas med spe-
ciella skruvförband, Alu-Grip. Dessa är vidareutveck-
lade Co-Boltförband som länge marknadsförts av 
Alusuisse och busskarossören Carrosserie Hess, båda 
i Schweiz. 

Combino Classics vagnskorgar byggdes med golv 
av svetsad aluminium, på vilket en korgstomme av 
strängpressade aluminiumprofiler skruvas fast. Sido-
väggar skruvades också på plats. Fram- och bakpar-
tier utgjordes av konstfibermaterial. 

Taket byggdes i en aluminium-sandwichkonstruk-
tion, utom över drivmodulerna där apparatlådorna 
tjänar som tak. Combino har golvhöjd mellan 30 och 
36 cm över räls överkant. 

Motormodulerna drivs av två längsmonterade trefas 
asynkronmotorer (100 kW), placerade utanför hjulsi-
dorna, under sidofönstrens underkant. De driver med 
kardanstänger de båda hjulen på samma sida. Inget 
moment överförs således mellan de båda vagnssidor-
nas hjul. 

På Combino upptäcktes 2004 sprickor i bärande 
konstruktioner. En av orsakerna var att rörligheten 
mellan de olika vagnskorgarna var för dålig och att 
den stora taklasten inte hade beaktats på korrekt sätt 
vid hållfasthetsberäkningarna. 

Sammanlagt 403 Combino drabbades av så allvarli-

ga skador att dessa och 51 liknande vagnar i Düssel-
dorf har måst återtagas för ”sanering” på tillverkarens 
bekostnad. Sammanlagt har Siemens fått lägga ner ca 
500 miljoner euro för att få spårvagnarna driftsdug-
liga; ca 1,5 miljoner euro per vagn, inte långt från det 
ursprungliga nypriset.

Vid saneringarbetena har man bland annat gjort 
lederna mellan vagnskorgarna mer rörliga, liksom 
boggiernas/truckarnas rörlighet vis-à-vis vagnskor-
garna. Därmed ska förhindras att så stora krafter 
uppstår mellan spårvagnens olika delar att strukturen 
överbelastas och sprickbildning riskeras.

Den ursprungliga versionen av Combino (Classic) är 

Siemens Aveniofamilj är en ny variant av den moderna, 
strikt modulariserade hellåggolvsspårvagnen. Spårvagns-
modellen erbjuds i bredder 2,3; 2,4 och 2,65 m. Antalet 
passagerare anges till mellan 105, för den kortaste och 
smalaste, till 510, för den längsta och bredaste. Notera att 
samtliga korgmoduler är hjulburna, inga hängande vagns-
korgar. Hittills längst levererade version är den närbesläk-
tade Combino Plus i Budapest med längden 54 m och bredd 
2,4 m, med plats för 350 passagerare. Bild: Siemens Mobility

I den schweiziska 
huvudstaden Bern 
finns sammanlagt 
37 Siemens Com-
bino, 15 stycken 31,5 
m långa femdelade, 
som på bilden, och 
22 stycken 41,5 m 
långa sjudelade.
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inte längre tillgänglig för nya kunder. Däremot har 
tilläggsbeställningar effektuerats, bland annat från 
Nordhausen, Erfurt och Bern. I stället marknadsförs 
nu en omarbetad variant, ursprungligen kallad Com-
bino Advanced, numera Avenio. (Combino Plus, eller 
Supra, är namnet som används i Budapest).

Skruvad aluminium är således inte längre aktuellt. 
Avenio byggs istället i rostfritt svetsat stål och hittills 
har 24 sålts till Almada i Spanien och 40 till Buda-
pest, i längder om 33 m, respektive imponerande 54 
m. Den längre rymmer 352 passagerare vid 4 pass/
m2. Hittills erbjudna vagnsbredder är 2,65 m respek-
tive 2,4 m.

Intressant hos Avenio är att samtliga vagnsdelar är 
hjulförsedda och nio meter långa. I denna vagntyp 

finns således inga hängande vagnskorgar. Konstruk-
tionen ger därmed gynnsamt låg axellast och ska kun-
na erbjuda goda gångegenskaper också på förhållan-
devis dåliga spår. Vidare ska den vara särskilt lämpad 
för befintliga spårvägar med skarpa kurvor med mot-
kurvor, i kombination med backar, vilket ger stora 
påkänningar i form av vridningskrafter i långa mul-
tiledade vagnar.

Särskilt intressanta är de 19 meter långa Combino 
Duo som används på Nordhausens spårvägsnät och 
på den närbelägna Harzquerbahn. Vid färd på den 
icke elektrifierade meterspåriga järnvägen får spår-
vagnen kraft från en dieselgenerator ombord, en sex-
cylindrig BMW-personbilsmotor.

Drygt 550 Combino i olika varianter, inklusive nära 
släktingar, hade levererats till slutet av 2007. Av Ave-
nio och Combino Plus är 64 vagnar levererade.

Siemens Avanto är en duospårvagnsmodell som bland 
annat används på linje T4 i Paris, 15 stycken. Vagnen är 36 m 
lång och 2,65 m bred.

Combino motorboggi drivs av två längsmonterade trefas 
asynkronmotorer (100 kW), placerade utanför hjulsidorna, 
under sidofönstrens underkant. De driver med kardan-
stänger de båda hjulen på samma sida. Inget moment 
överförs mellan de båda vagnssidornas hjul. 
Bild: Siemens Mobility

Siemens Combino i 
19-metersutförande 
i Nordhausen, där 
de finns dels som 
konventionella 
spårvagnar, dels 
som dieselelektriska 
duospårvagnar.
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Ansaldobreda Sirio 
Det italienska företaget Ansaldobreda har varit fram-
gångrikt med marknadsföring och försäljning av den 
Pininfarinaritade systemspårvagnen Sirio, som bland 
annat Göteborgs Spårvägar beställt i 40+25 exem-
plar. Sammanlagt har 312 moduluppbyggda system-
spårvagnar i hellåggolvsutförande levererats, med 64 
i option. 

Vagnskorgarna är byggda i en svetsad stålkonstruk-
tion och uppfyller de italienska hållfasthetskraven på 
500 kN; ovanligt högt för övriga Europa. 

Sirio för Göteborg avviker från övriga utföranden så 
tillvida att denna har dubbla dörrar i fram- och bak-
modulerna samt i övrigt annan dörrplacering i de två 
hängade vagnskorgarna. 

De drivande boggierna har på vardera sidan utanför 
ramverket längsmonterade motorer (106 kW) som 
driver två friroterande hjul, upphängda i en portal-
axel. 

Kraftöverföringen mellan de båda hjulen sker dock 
med en särskild drivaxel med spärrdifferential när-
mast motorn så att hjulen vid färd i kurva kan rotera 
med olika hastighet. Vid körning på rakspår är hjulen 
fast förbundna så att viss sinusgång erhålls. Sekun-
därfjädringen mellan boggier och vagnskorgar över-
för kraft från boggi till korg. 

Sekundärfjädringen utgörs av fyra spiralfjädrar, en i 

boggins vardera hörn. I Göteborg byggs nu successivt 
Siriovagnarna om så att de ursprungliga spiralfjädrar-
na byts mot gummiblock för att vid kurvkörning mild-
ra den stora sidoaccelerationen vid förarplatsen.

Fjädringen kompletteras med kraftiga gummibuffer-
tar (anslag) som tar emot om boggi och korg skulle 
röra sig alltför mycket i förhållande till varandra. 

Motorboggi hos Sirio: drivmotorerna är längsmonterade ut-
anför ramverket och driver två friroterande hjul på vardera 
sidan, via en lågt placerad drivaxel. Bild: Ansaldobreda

Ansaldobredas 
vagntyp i Göteborg, 
typ M32. Vagn 424 
var den första som 
ombyggdes med 
gummiblock istället 
för spiralfjädrar med 
syfte att skapa en 
mjukare gång med 
mindre sidoaccele-
ration i kurvor.
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Ej systemspårvagnar – Cobra i Zürich

Bombardier/Alstom Cobra
Systemspårvagnar har inte accepterats i vissa städer. 
Istället har specialutvecklade och förhållandevis kom-
plicerade lösningar valts, exempelvis Cobra i Zürich. 

Trafikbolaget VBZ Züri-Linie planerade en ny gene-
ration innerstadsspårvagnar, enriktningsvagnar i 
100-procentigt låggolvsutförande, med 36 m längd 
och 2,4 m bredd. Stigningar på 80 promille, ofta i 
kombination med kurvor och motkurvor, ingick i 
kravbilden. 

VBZ visade intresse för företaget Schindlers vagns-
korgar i så kallad lindad glasfiberteknik. Vid tillverk-
ningen lindas konstfibermaterial och plastbas på en 
roterande innerform och därmed växer vagnskorgen 
fram. Schindler kunde uppvisa goda referenser med 
denna teknik från tillverkning av järnvägsvagnar. 
Samtidigt utvecklade företaget Fiat-SIG i Neuhau-
sen en konstruktion för radialstyrda och friroteran-
de hjul. Ett slags motorboggi (snarast löpverk) med 
ovanligt lång hjulbas, 3,25 m, byggdes på försök. 

Drivmotorerna (95 kW) monterades i ekipagets 
längsriktning, mellan axlar-
na och utanför hjulsidorna. 
Motorerna driver via tele-
skopiskt förskjutbara kar-
danaxlar på de båda hjulen 
på samma vagnssida. Ing-
en kraft överförs till motsatt 
sida. 

Samtliga hjul på spårvag-
nens vänstra sida är drivna, 
liksom de båda första och de 
båda sista på höger sida. De 
båda mittersta på höger sida 
är löphjul. Cobra har såle-
des fem motorer. Hjuldiame-
tern är 56 cm och golvhöj-
den 35–37 cm. 

Driv- och hjulkonstruktionen visade sig motsvara 
förväntningarna och VBZ beställde 1996 en större 
serie (74 stycken inklusive sex förserievagnar) av den 
nya spårvagnsmodellen som döptes till Cobra. 

Det visade sig att den för vagnskorgen planerade 
glasfibertekniken på grund av många fönster- och 
dörröppningar inte uppnådde tillräcklig hållfasthet. 
Detta ledde till att vagnskorgarna istället måste byg-
gas i aluminium. 

Mot bakgrund av problemen med Combino har 
Cobras konstruktionen sedermera modifierats så att 
istället för skruvade förband är dessa nu svetsade.

Trots avancerade tekniska lösningar, och komplice-
rat utvecklingsarbete hos de inblandade tillverkande 
företagen, har Zürich nu en välfungerande och kom-
fortabel spårvagn med 100 procent lågt golv, ritad av 
Pininfarina. 

Sannolikt har den relativt stora serien bidragit till ett 
gynnsamt pris; dock inte lika gynnsamt som ursprung-
ligen meddelades. 

I Zürich finns nu 74 
stycken spårvagnar 
av modell Cobra, 
formgiven av Pinin-
farina. Ytterligare 14 
är under leverans ur 
en option om sam-
manlagt 35.

Synnerligen av-
ancerad och udda 
lösning för Cobras 
framdrivning: 
radialstyrda hjul, 
kardandrift från 
längsplacerade driv-
motorer upphängda 
i vagnskorgen, 3,2 m 
hjulbas i löpverket.
Bild: Fiat-SIG

Ej systemspårvagnar
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Ej systemspårvagnar – ULF i Wien

Siemens Mobility ULF
Siemens har en framgångsrik modell i spårvagnen 
ULF (Ultra Low Floor) som finns i trafik Wien i ett 
antal av 190 och ytterligare 110 beställda. En option 
på ytterligare 150 finns. ULF finns också i tio exem-
plar i Oradea i Rumänien. ULF har, som framgår av 

namnet, extrem låg golv- och instegshöjd, endast 15 
cm över räls överkant. I övrigt har den många udda 
konstruktionslösningar som ger en prisbild som san-
nolikt har förhindrat en mer allmän spridning av den-
na tysta och bekväma låggolvsspårvagn.

ULF är strikt modulariserad, erbjuds i flera längder och har 
extremt låg instegshöjd: 15 cm. En stor vagnsflotta finns i 
Wien, därutöver endast tio vagnar i Oradea i Rumänien.

Drivmotorerna är monterade vertikalt i ledpartierna och 
driver var sitt hjul. Ledportalerna kan liknas vid en form 
av enkelaxliga boggier. Hjulen styrs radiellt med hjälp av 
ett system av länkarmar som påverkas av vinkeln mellan 
vagnskorgarna. 

Bilder: Siemens Mobility

En av 190 spårvag-
nar av typ ULF, Ultra 
Low Floor, som är i 
trafik i Wien.
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Ej systemspårvagnar – Leoliner från Leipzig

Nya spårvagnar österifrån
Det pågår en intressant utveckling inom spårvagns-
sektorn i länderna i östra Europa. 

I östra Tyskland bygger företaget Heiterblick i Leip-
zig spårvagnsmodellen Leoliner som ursprungligen 
utvecklades vid trafikföretaget i staden, men som nu 
produceras av detta fristående bolag. 

Leoliner är en intressant konstruktion som får 
betecknas som synnerligen kostnadseffektiv och där-
med mycket intressant för trafikbolag i östra Europa 
som önskar modernisera sina äldre vagnparker som i 

regel utgörs av höggolvsvagnar. Leoliner känneteck-
nas av att golvnivån över de drivna ändboggierna är 
respektingivande hög, runt 100 cm, med flera trapp-
steg ner till det låga golvet, där samtliga dörrar finns.

Man ska också notera att Heiterblick erhållit en 
order på 16 stycken 35 m långa och 2,65 breda hög-
golvsvagnar från den tyska staden Bielefeld. Udda här 
är att samtliga axlar är drivande

I Polen byggs sedan en tid moderna låggolvsspår-
vagnar av exempelvis Pesa.

Företaget Solaris har hittills koncentrerat verksam-

I östra Tyskland 
bygger företaget 
Heiterblick i Leipzig 
spårvagnsmodel-
len Leoliner som 
ursprungligen 
utvecklades vid 
trafikföretaget i 
staden.

Leoliner i utförande 
för hemstaden 
Leipzig.
Bild: Heiterblick
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Ej systemspårvagnar – Solaris Tramino från Polen

heten till enbart bussar och trådbussar men har avise-
rat att företaget ska inleda spårvagnsproduktion med 
modellen Tramino S 100 som visades officiellt under 
slutet av 2009.

Tramino S 100 är en mångledad hellåggolvsspår-
vagn (35 cm golvhöjd över räls överkant) som är 
konventionellt uppbyggd med hjulmoduler och där-
emellan hängande vagnskorgar. Den byggs för kraven 
på den polska marknaden, men ska med tiden ock-
så uppfylla reglerna i det tyska regelverket BoStrab.

Spårvagnsmodellen erbjuds inledningsvis som 
enriktningsvagn i längderna 18,8, 20,1, 29,0 och 31,7 
m. Korgbredden är udda, 2,35 m, och därmed erbjuds 
endast dubbelsäten utmed ena vagnssidan. Över bog-
gierna noteras 1+1-sittning. Enligt hittills offentlig-
gjorda uppgifter ska det vara möjligt att ta ombord 
omkring 200 passagerare vid fyra stående per kva-
dratmeter, vilket dock verkar väl optimistiskt för en 
30-metersvagn med bredd 2,35 m. 

Boggierna har hjul med konventionella axlar och 
motorerna är placerade i längsled utanför boggiram-
verket.

Skoda Electric i Tjeckien erbjuder en 70-procen-
tig låggolvsvagn av modernt snitt kallad Astra. En 
exportversion finns också i Portland, USA. Nyligen 
har en hellåggolvsvagn, ForCity, presenterats. Intres-
sant är att den tredelade, 30 m långa vagnen, vilar på 
fyra konventionella boggier. Alla 16 hjulen drivs av 
var sin permanentmagnetmotor (navmotorer).

Busstillverkaren Solaris avser att inleda spårvagnsproduktion med modellen Tramino S  100 som är en konventionellt upp-
byggd multiledad hellåggolvsspårvagn med hjulmoduler och hängande vagnskorgar.

Leoliner har hög golvnivå över de båda motorboggierna i 
vagnsändarna, runt 100 cm, med flera trappsteg ner till det 
låga golvet, där samtliga dörrar finns.

I Polen byggs sedan en tid moderna låggolvsspårvagnar av 
företaget Pesa.

Skoda Electric i Tjeckien erbjuder en hellåggolvsvagn av 
modernt snitt kallad Elektra 14T, längd 30 m, bredd 2,45 m.
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Ej systemspårvagnar  – CAF från Spanien, Stadler från Schweiz och Tyskland

Detta avsnitt kan sammanfattas med att också många 
av de standardiserade systemvagnarna visar stor vari-
ationsrikedom, också inom samma modellfamilj. 
Det visar sig att även de modulariserade grundkon-
struktionerna varieras i viss omfattning vilket ger den 
bestämda känslan att också systemspårvagnar egent-
ligen är nog så individuellt konstruerade. 

De flesta serier är små och knappast en leverans är 
lik en annan. Totallängder och korgbredder varie-
rar, liksom spårvidder. En- och tvåriktningsvagnar 
erbjuds. Vissa vagnar byggs i hellåggolvsutförande, 
andra som så kallade 70-procentsvagnar med upphöj-
da golv över kompakta boggier i vagnsändarna. 

Det finns ingen vedertagen standard för materi-
al i vagnskorgar. Vissa tillverkare bygger konventio-
nellt i svetsat stål, andra i rostfritt stål, relativt många 
använder aluminium, med svetsade, skruvade eller 
nitade förband, eller i kombinationer. Efter krisen 
med Combino är skruvade förband inte längre lika 
aktuella för aluminiumkonstruktioner.

Med undantag för Siemens Avenio strävar de fles-
ta tillverkare efter att minimera antalet boggier och 
att konstruera långa korgmoduler. Sådana spårvagns-
konstruktioner är känsligare för dålig spårkvalitet än 
äldre konventionella boggispårvagnar. 

Dessutom ökar axellasten, vilket medför att spår-
anläggningen måste dimensioneras kraftigare än vid 
lägre axellaster, vilket ökar kostnaden för infrastruk-
turen. Tydligt är att vissa av de nämnda lösningarna 
också ger höga drifts- och underhållskostnader, bland 
annat på grund av stort slitage på hjul och spår. Det 
finns alltjämt mycket att utveckla beträffande stan-
dardisering, även om viss utveckling i den riktningen 
förvisso skett under senare år.

Hittills tycks inte kostnader för allt mer avancera-
de spårvagnskonstruktioner ha påverkat processerna 
när väl beslut om ny spårväg har fattats. I praktiken 
verkar det som om det viktigaste är att profilera sta-
den med den nya spårvagnmodellen, medan prisfrå-
gan skjuts i bakgrunden.

Fler tillverkare
I Spanien bygger företaget CAF, Construcciones y 
Auxiliar de Ferrocariles, en spårvagnsmodell med 
namnet Urbos. De senaste leveranserna har nått till 
generation Urbos 3. CAF har ca 125 moderna spår-
vagnar på marknaden och ca 75 i option. Bland annat 
levereras spårvagnar till Edinburgh i Skottland. 

Företaget Stadler med hemvist i Schweiz och Tysk-
land har från Bombardier övertagit produktionen av 

spårvagnsmodellen Variotram (Variobahn) i samband 
med att Bombardier förvärvade Adtranz. Intressant 
är beställningen om 12 Variotram från Bergen. Lik-
nande vagnar levereras för närvarande till München 
och till Graz, då i bredden 2,3 m. 

Beställningar finns också från Potsdam. Stadler till-
verkar också modellen Tango. Sammanlagt finns ca 
125 spårvagnar från Stadler på marknaden och ca 
110 i option.

Företaget Stadler tillverkar spårvagnsmodellen Vario tram (Variobahn), vilka bland annat levereras till Bergen, München 
(bilden ovan) och till Graz.

Stora variationer



Vinjett

Hur den moderna spårvagnen blev modern

Klassisk tvåaxlig spårvagn från tidigt 1900-tal. Urmodell för 
många europeiska elektriska spårvagnar. Museispårvagn i 
Basel 2007.

Från omkring 1920 blev denna boggivagntyp vanlig i många 
europeiska städer. Heidelberg 1966.

Företaget Alsthom (stavades då med ”h”) var i mitten av 1980-talet tydligt inspirerat av hur trafikbolaget i Genève hade 
löst kravet på lågt golv i den prototypspårvagn som introducerades 1984 i den schweiziska staden. På motsvarande sätt ut-
vecklade Alsthom en fransk standardspårvagn med lågt golv (modell Tramway Français Standard 2, TFS 2). Vagntypen sattes 
i trafik 1987 i Grenoble och senare även i Paris och i Rouen. Tiden gick dock snabbt ifrån denna konstruktion.
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Den första moderna låggolvsspårvagnen presenterades 
1984 i Genève.

För att bättre förstå dagens situation beträf-
fande låggolvsteknik för spårvagnar, och där-
till hörande problem, kan det vara lämpligt att 

kort återge den moderna låggolvsspårvagnens histo-
ria.

Denna utveckling har gått i många steg under åtskil-
liga decennier. Den klassiska korta tvåaxliga spår-
vagnskonstruktionen av historiskt snitt förlängdes 
och placerades på två boggier. Den konstruktionen 
förlängdes ytterligare varvid vagnskorgen delades 
i två hälfter med ett ledparti emellan, vilande på en 
tredje boggi som oftast inte var motoriserad. 

Också denna konstruktion förlängdes med ytterli-
gare vagnsdelar och leder. Dessa långa, sex-, åtta- till 
tioaxlade, mångledade spårvagnar var särskilt vanliga 
på spårvägssystemen i Västtyskland, där de uppskat-
tades för den stora kapaciteten som de kunde erbju-

da med endast en förare; en mycket rationell vagntyp 
som gjorde det möjligt för många tyska spårvägssys-
tem att fortleva också under massbilismens framväxt, 
särskilt under 1960-talet.

Den första låggolvsspårvagnen i modern tid presen-
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Under 1940-talet introducerades en längre variant av bog-
givagnar. I Tyskland kallas de ”Großraumwagen”, i Sverige 
”Mustang”. Zürich 1975.

Under 1950-talet utvecklades ledspårvagnar, främst i 
Västtyskland, vilka möjliggjorde överlevnad för de flesta 
spårvägsystemen.

Åttaaxlig ledspårvagn hos Albtalbahn i Karlsruhe 1967.

När fabrikshallarna hos Düwag byggdes i början av 
1900-talet var spårvagnarna korta. Med produktionen av 
allt längre spårvagnar blev det nödvändigt att ordna sned 
uppställning i hallen för slutmontage.

Ledspårvagnarna blev med tiden allt större och längre: 
Stadtbahnvagn hos Rheinbahn i Düsseldorf 1981.

Stadtbahnvagnar i produktion i den klassiska fabriken 
Düwag (Düsseldorfer Waggonfabrik) 1981.

Det var inte ovanligt att trafikbolagen moderniserade äldre 
tvåaxliga spårvagnar genom att exempelvis bygga om dem 
till ledvagnar, som exempelvis i Hamburg 1965.

För att öka passagerarkapaciteten förlängdes ledspårvag-
narna. På bilden en av de för sin tid längsta spårvagnarna i 
Västtyskland, Köln 1965.
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hos vissa Tram 2000 i Zürich och i åtskilliga andra 
tillämpningar. En tidig spårvagnsmodell med mycket 
avancerade tekniska lösningar och djärv formgivning 
var ABB:s Eurotram för Strasbourg, vilka sattes i tra-
fik med början 1994. 

Eurotram var en av de första modellerna som var ett 
resultat av avancerad industridesign; i detta fall sam-
arbetade det belgiska företaget Idpo nära med stadens 
dåvarande dynamiska borgmästare Catherine Traut-
mann. 

De dittills tillverkade franska spårvagnarna för Nan-
tes, Grenoble, Paris och Rouen ansågs  helt enkelt inte 
galanta och smidiga nog, de var alldeles för klumpi-
ga och passade inte in i stadsbilden med många äldre 
småskaliga hus och omfattande system med gågator.

Hos Eurotram har varje drivhjul en egen, liten vat-
tenkyld motor (24,5 kW) upphängd i närheten i bog-
giramverket. En 33,1 m lång Eurotram har samman-
lagt 12 drivande hjul och därmed 12 drivmotorer. 

Eurotram var på sin tid den dyraste låggolvsspår-
vagnen på marknaden, och är alltjämt en av de få som 
har luftfjädring som sekundärfjädring. Trots det höga 
priset kunde fler vagnar beställas inför utbyggnader i 
Strasbourg. 

Idag finns 53 Eurotram i trafik i ursprungsstaden 
och ytterligare 72 i Porto (2,65 m bredd) och 26 i 
Milano (2,473 m bredd), totalt 151 Eurotram. 

En ny beställning 2003 i Strasbourg gick dock till 
Alstom och avser 41 vagnar i en specialvariant av 
Citadis, modell 403, i längden 45 m och bredd 2,4 
m. 

Alstom modifierade denna vagntyp för Strasbourg 
genom att dels anpassa formen till stadens tidigare 

Mycket avancerat 1984 var det (förhållandevis) låga golvet 
i prototypspårvagnen i Genève: 48 cm över räls överkant. 
Fotsteget fälls ut samtidigt som dörrarna öppnas.

terades 1984 av trafikbolaget i Genève, TPG. Den då 
nya 21 m långa och 2,3 m breda enriktningsvagnen 
hade projekterats och byggts av det schweiziska före-
taget Vevey, sedan länge expert på smalspåriga små 
boggier på vilka normalspåriga järnvägsvagnar place-
ras vid trafik på smalspårsbanor. 

Vevey använde sådana under vagnsmitten, men i 
vagnsändarna konventionella drivboggier från den 
tyska tillverkaren Düwag, med en längsmonterad 
motor (150 kW) och vinkelväxel mot vardera hjul-
axeln. 

Prototypspårvagnen hade högt golv i ändarna (87 
cm), men (relativt) lågt golv (48 cm) i mittpartiet och 
över den lilla boggin. Mellan hög- och låggolvsde-
larna förflyttade sig passagerarna med hjälp av två 
trappsteg. 

Genèves nya spårvagn var framgångsrik och proto-
typvagnen följdes av en serie på sammanlagt 46 vag-
nar av vilka 22 senare har förlängts till drygt 30 m 
genom att en mittdel och ytterligare en mittboggi har 
infogats. 

Genèves spårvagnskonstruktion väckte stort inter-
nationellt intresse och principen anammades av dåva-
rande Alsthom som 1987 levererade 20 stycken 29,4 
m långa och 2,3 m breda spårvagnar till det då helt 
nya systemet i Grenoble. Detta system marknadsförs 
som den första spårvägsanläggningen i världen med 
konsekvent genomfört plant insteg från låga plattfor-
mar. 

Också i dessa vagnar (modell Tramway Français 
Standard 2, TFS 2) är ändboggiernas motor (en motor 
på 275 kW) längsmonterad. 

Däremot utvecklades av företaget De Dietrich en ny 
lågbyggd boggi för montering under ledpartiet. Den-
na boggi har inte genomgående hjulaxlar; varje hjul är 
individuellt upphängt i ramverket och därmed friro-
terande. Eftersom genomgående hjulaxlar inte finns, 
ernås låg golvnivå (34 cm) i vagnens mittdel och vid 
dörröppningarna. Golvhöjden i vagnsändarna över 
motorboggierna är 87 cm. 

Förutom till Grenoble levererades dylika vagnar till 
det nya systemet i Rouen och till linje T1 i Paris.

Föregångaren till TFS 2 kallas TFS 1 och levere-
rades till Nantes inför trafikstarten 1985. Den var i 
ursprungsutförandet helt i höggolvsutförande, men 
har sedermera fått nya mittdelar med lågt golv, sam-
ma princip som exempelvis hos Göteborgs M31 och 

Motorboggi hos Tramway Français Standard 2, TFS 2, i 
Rouen. Den längsmonterade motorn (275 kW) driver via 
vinkelväxlar de båda hjulaxlarna. Konstruktionen kräver en 
golvhöjd på 87 cm.
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Med Eurotram i 
Strasbourg 1994 
togs ett viktigt steg 
mot allt smidigare 
utformade hellåg-
golvsspårvagnar. 
Avancerad indu-
stridesign gjorde 
sitt intåg inom 
spårvägssektorn.

Till vänster en 43 
m lång niodelad 
vagn och till höger 
en sjudelad 33 m 
lång Eurotram, båda 
i bredd 2,4 m.

Idag får den multiledade hellåggolvsspårvagnen betraktas som en konventionell, modern konstruktionslösning för spår-
vagnar som ska uppfylla krav på bland annat god tillgänglighet. På bilden en av 28 stycken sjudelade Siemens Combino i 
Basel, längd 42,9 m, bredd 2,3 m.

Eurotram, dels genom att montera löpboggier med 
ytterst små hjul under ändmodulernas förarplat-
ser. Detta ger väsentligt bättre gångegenskaper i kur-
vor än vid hittills använda näst intill stela löpverken 
under ändmodulerna.

I Tyskland utvecklades under 1990-talet flera vari-
anter av hellågolvsspårvagnar. De flesta har en total-
längd på ca 30 m med vagnskorgen uppdelad i tre lika 
stora längder. 

För Bremen och München utvecklades en speciell 
typ där vardera vagnskorgen vilar på en boggi. Svep-
ytorna för denna vagnskonstruktion är mycket ori-
ginella, vilket beror på funktionen hos den styrme-

kanism som vrider vagnskorgarna vid kurvkörning. 
Andra konstruktionslösningar utnyttjar lågbygg-
da motorboggier i vagnsändarna, medan löpboggier 
med antingen mycket små hjul, eller friroterande hjul, 
används under den mittre vagnskorgen. 

Ett alternativ med enkelaxliga boggier med frirote-
rande hjul noteras även. På grund av dålig komfort 
och stort slitage på hjul och spår har denna princip 
inte fullföljts i senare konstruktioner.

Som framgått av föregående sidor är den numera 
vanligaste konstruktionsprincipen den multiledade 
låggolvsspårvagnen. Friroterande hjul ersätts dock av 
konventionella hjul med genomgående axlar.
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Regelverk – olycksstatistik

Spårvägstrafik i Sverige regleras genom lag, för-
ordning, föreskrifter och tillstånd. Grunden för 
spårvägstrafik i Sverige finns i Lag (1990:1157) 

om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Regering-
en har i Förordningen (1990:1165) om säkerhet vid 
tunnelbana och spårväg ytterligare utvecklat regler-
na från lagarna.

Transportstyrelsen är den myndighet som genom 
föreskrifter har att detaljreglera området. Dessa före-
skrifter publiceras i Järnvägsstyrelsens författnings-
samling (JvSFS) 

För att få driva och förvalta spåranläggningar krävs 
tillstånd av Transportstyrelsen. För de företag som 
vill bedriva trafik på spårväg krävs tillstånd för tra-
fikutövning. Vidare krävs att försäkring eller andra 
garantier finns. 

Dessa ska täcka den skadeståndsskyldighet som kan 
uppkomma till följd av spårvägstrafiken. Transport-
styrelsen anger 50 miljoner kronor för sådan spårtra-
fik som sker på egen spåranläggning och som är fri-
stående i förhållande till det nationella järnvägsnätet. 

Transportstyrelsens järnvägsavdelning utfärdar till-
stånd för spårtrafikens aktörer och godkänner tek-
niska delsystem. Inom området säkerhetstillsyn kon-
trollerar man om aktörerna använder sina styr- och 
ledningssystem och vilket genomslag de har i verk-
samheten.

Spårvägstrafik ska per definition kunna fungera till-
sammans med vägtrafik. Det handlar om två trans-
portsystem som under delvis olika förutsätt ningar ska 
fungera i gaturummet. Den som planerar för spår-
vägstrafik måste förstå att konflikter och olyckor kan 
vara av ett annat slag än vad som är vanligt i renod-
lad vägtrafik. 

Den vanligaste olyckan i spårvägstrafiken är kol-
lision mellan spårvagn och vägfordon. Även mellan 
spårvagn och spårvagn kan kollisioner förekomma. I 
de flesta fall blir det inga eller små personskador, men 
kostnaderna för reparation av materiella skador och 
ersätt ningstrafik kan bli omfattande.

Även om spårvägen är en del av stadens trafiknät 
och till vissa delar rör sig på samma ytor som annan 
trafik är den i formellt avseende skild från denna. En 
spårvagn är enligt Lag om Vägtrafikdefinitioner (SFS 
2001:559) inget fordon och spårvägens interna säker-
het regleras som angetts ovan i en särskild lag. 

Den yttre säkerheten sköts i praktiken av samma 
organ som ansvarar för trafiksäkerheten på gatunä-
tet. Ett undantag är om spårvägen framförs på egen 
banvall. 

En korsning med väg/gata betraktas som en plan-
korsning enligt Förordningen för Vägtrafikdefinitio-
ner (SFS 2001:65 1). Skyddet för korsningen kommer 
då att regleras i särskilda bestämmelser. Anordningar-
na skiljer sig också från de anord ningar som används 
inom vägtrafiken samtidigt som den formella proce-
duren för beslut om skydd är reglerad i lag och är 
komplicerad med flera parter involverade.

Den yttre miljön i städer med spårvägstrafik är ofta 
komplex med en mängd information som ska tolkas 
och värderas av övriga trafikantgrupper. Ofta närmar 
sig spårvagnen övrig trafik bakifrån i eget körfält och 
en typisk konflikt uppstår i samband med att en bil 
ska svänga till vänster för att passera spårvägsspåret. 

Frekvensen och omfattningen av spårvägsolyckor 
är kopplade till vilka säkerhetsåtgärder som införts 
(ljussignaler, väg märken, markeringar i gatan, etc), 
men även till övriga trafikantgruppers beteenden och 
attityder i trafiken. Den som planerar en trafikmiljö 
där spårväg ska ingå måste ha ett helhetsperspektiv 
där flera olika trafikantgrupper beaktas.

Genom att utforma en trafikmiljö som är tydlig, lätt 
att uppfatta och tolka, kan sannolikt antalet konflikt-
situationer reduceras. Om spårvägstrafik byggs ut i 
befintlig stadsmiljö kan det vara svårt att hitta lös-
ningar som blir helt konfliktfria. När det gäller att 
trafikförsörja nya stadsdelsområden med spårvägstra-
fik och vägtrafik bör det vara lättare att hitta bra lös-
ningar. 

Olycksstatistik
VTI redovisar spårvägstrafikens omfattning vad gäl-
ler spårvägsnätets längd, antalet spårvagnar samt 
trafikarbetet i form av antalet tågkilometer och per-
sonkilometer för spårvägstrafiken i Göteborg, Norr-
köping och Stockholm.

I tabell 2 redovisas, för åren 2002–2006, antalet kol-
lisioner mellan spårvagn och vägfordon samt antalet 

Regelverket för säkerhet, 
myndigheternas övervakning

samt olycksförebyggande arbete

Tabell I. Spårvägsdata från Göteborg, Norrköping och 
Stockholm.

(Källa: VTI rapport 603 med skriftlig information från Göteborgs Spårvägar, 
Veolia Transport och SL).

Göteborg Norrköping Stockholm

Linjelängd km 289 22 17

Spårvagnar antal 206 23 22

Tåg-km/år 
miljoner 10,9 0,91 1,24

Person-km/år 
miljoner

399 9,4 uppgift 
saknas
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kollisioner mellan spårvagn och spårvagn i Göteborg, 
Norrköping och Stockholm. Antalet kollisioner i för-
hållande till trafikarbetet i form av tågkilometer redo-
visas också. De flesta kollisioner mellan spårvagn och 
motorfordon beror på att bilföraren inte sett spårvag-
nen, inte sett eller inte förstått signalers innebörd eller 
ignorerat dessa eller inte kunnat bedöma hastighet 
och avstånd. Sällan beror dessa olyckor på tekniska 
fel i fordon eller signaler eller att spårvagnen är upp-
hov till olyckan. 

Sannolikheten för att bilföraren ska uppmärksamma 
spårvagnen beror på en mängd faktorer. De behöver 
inte enbart ha att göra med den yttre miljön, de kan 
också vara kopplade till föraren (exempelvis trötthet, 
medicinpåverkan, alkoholpåverkan, stress, etc). 

Felhandlingar av trafikanter kan grovt delas in i föl-
jande tre kategorier enligt Eriksson, Dahlman och 
Osvalder, 2007:
• Den första typen karakteriseras av att personen tän-
ker rätt men omedvetet gör fel.
• Den andra typen avser en omedveten missuppfatt-
ning av situationen, men personen ifråga handlar kor-
rekt i förhållande till sin missförstådda tolkning av 
situationen.
• Den tredje typen av felhandling, som också är svår 
att förhindra, är medvetna regelbrott.

För en kostnads-/nyttoanalys vad gäller olyckor 
måste olyckornas svårighetsgrad vägas in. Kostnader-
na för fordonsreparationer och ersättningstrafik kan 
mätas men kostnader för trafikstockningar och all-
mänhetens förseningar är svårare att skatta. Till detta 
kommer faktiska kostnader och lidande vid eventuel-
la personskador.

Det är svårt att svara på frågan ”Vilken åtgärd kan 
på ett kostnadseffektivt sätt minska risken just i den-
na konfliktpunkt?”, eftersom man sällan får något 
entydigt svar. Antalet olyckor inom varje grupp är så 
få att någon statistisk bearbetning inte är menings-
full. Alternativet är att göra någon form av riskbe-
dömning för varje konfliktpunkt utifrån ett antal 
enskilda olycksfall. VTI frågar i sin rapport om detta 
är motiverat och resonerar:

”Nya spårvägar kommer troligen att ha en annor-
lunda riskbild än tidigare anläggningar och det är inte 
alltid effektivt att använda sig av tidigare framgångs-
rika riskminskande åtgärder. De jämförelsevis få 
olyckor som sker fördelar sig på ett stort antal kors-
ningar med mycket olika utförande och trafikinten-
sitet. Under den tid som spårvägstrafiken funnits har 

dessutom gaturummet förändrats på många platser 
och trafikmängden ökat vilket gör det vanskligt att 
dra slutsatser från tidigare år. Eftersom varje olycka 
och varje olycksplats är unik är det svårt att korrele-
ra risk med bestämda karakteristiska och en statistisk 
bearbetning ger ofta osäkra resultat. 

Olycksrapporterna bör därför betraktas som ett 
antal fall, från vilka kvalitativa slutsatser kan dras. 
I vissa bestämda fall bör det dock vara möjligt att 
urskilja generella faktorer som verkligen påverkar ris-
ken.”

Hur undvika kollisioner?
Trafikmiljöer med spårvägstrafik

En motivering för spårvägen i gaturummet är att 
den är lättillgänglig, tydlig och kapacitetsstark samt, 
i jämförelse med järnväg eller tunnelbana, mycket 
flexi bel. Vidare medför spårvägen normalt inga sto-
ra barriäreffekter. 

Nackdelen med spår i gaturummet är att spårvägs-
trafiken lätt kan komma i konflikt med annan tra-
fik. När spårvagnen framförs i samma trafikyta som 
annan trafik skiljer sig varken konfliktpunkter eller 
konfliktorsaker från andra typer av aktörer: buss/per-
sonbil, lastbil/cykel, etc. 

Den stora nackdelen med detta är den dåliga fram-
komligheten vid köer. Det blir ineffektivt och dyrt att 
ha en spårvagn stående i bilköer. Därför bör spårvä-
gen så långt som möjligt få reserverade körfält även 
inne i staden. Detta medför ibland bekymmer med 
tätt placerade korsningar med gatutrafik som ofta får 
en för säkerheten ogynnsam geometrisk utformning.

Ofta närmar sig spårvagnen bakifrån och konflikt-
en uppstår i samband med att en bilist ska svänga till 
vänster från sitt körfält för att passera spårvägsspåret. 
Spårvagnen syns endast med hjälp av backspegeln och 
det finns ofta sikthinder i form av stolpar och träd. 
Bilföraren måste hela tiden även försöka iaktta och 
tolka vad som sker framför bilen. 
För att underlätta för bilföraren kan man:
• Göra trafikmiljön (trafiken och möbleringen) enkla-
re, mer överskådlig och transparent.
• Förbättra sikten snett bakåt.
• Förbättra spårvagnens synbarhet.
• Sätta upp skyltar och/eller signaler som varnar.
• Sätta upp signaler som förbjuder sådana rörelser 
som kan leda till konflikt (exempelvis vänstersväng).

En spårväg kan ha sträckor där spåret ligger i gatans 
körfält och där även annan trafik förekommer och 
avsnitt där spår vägsspåret är avskilt från fordons-
trafik. Att separera gaturummet i dels ytor för väg-
fordon, dels ytor för spårvagn gör att konflikter mel-
lan spårvagn och vägfordon minimeras till bestämda 
avsnitt av spåret, där dessa två typer av trafik korsar 
varandras väg, se exempel på sidan 34. 

Olika typer av passiva och aktiva signalanord ningar 
kan sättas upp, antingen som en del av ett mer omfat-
tande trafiksignalsystem inom en trafikplats eller ett 
för spårvägskorsningen separat system. Dessa anlägg-
ningar är alltid, både formellt och praktiskt, en del av 
väghållarens (kommunens) ansvarsområde.

Göteborg Norrköping Stockholm

Kollisioner spv-bil/år 320,2 18,6 29,4

Kollisioner spv-spv/år 10,8 0,4 0

Kollisioner spv-bil per 
miljoner tåg-km

29,4 20,4 23,7

Kollisioner spv-spv per 
miljoner tåg-km

0,99 0,04 0

Tabell 2. Antalet inträffade kollisionsolyckor under åren 
2002–2006 i Göteborg, Norrköping och Stockholm.

(* Avser sammanstötning med fordon enligt lag om Vägtrafikdefinition, SFS 
2001:559.)
(Källa: VTI rapport 603 med skriftlig information från Göteborgs Spårvägar, 
Veolia Transport och SL)
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Hur utforma korsning?
För spårvägens del finns i huvudsak tre olika koncept:
• Spårvagnen rör sig helt enligt det system som gäller 
för annan trafik.
• Spårvagnens konfliktpunkter ligger helt skilda från 
annan trafikkonfliktpunkt (typ järnvägskorsning).
• Spårvagnens konfliktpunkter ligger inbakade i andra 
trafikmiljöer men spår vagnen följer inte de generella 
reglerna för hur trafikanterna ska färdas (spår vagnen 
går tvärs genom en rondell, ligger i ”fel” körfält, kör 
mot enkelriktning för övrig trafik etc).

Gatutrafiken före en korsning (se figur nedan) har 
ofta tre separata körfält: en (eller flera) för körning 
rakt fram, en för vänstersväng och en för sväng till 
höger. 

Spårväg på reserverat körfält bryter mot denna regel 
vare sig spåret ligger vid trottoarkanten (som bussfil) 
eller mitt i gatan. Undantag är endast när alla körrikt-
ningar samsas i ett körfält (höger, vänster, rakt fram), 
vilket förekommer mycket sällan.

Normalt placerar sig den bilist som tänker svänga 
till vänster så nära den vänstra kanten av körfältet 
som möjligt – eller i körfältet längst till vänster om 
dessa är fler – och behöver inte räkna med några for-
don vid sin vänstra sida. 

Spårvagnen kommer på en led som normalt inte 
finns för annan trafik och som bilisten generellt har 
svårast att ha uppsikt över. Dessa förhållanden moti-
verar speciella åtgärder för att hjälpa bilisten vid 
vänster sväng över spårvägsspår. Om det finns plats är 
den enklaste och förmodligen mest kost nadseffektiva 
lösningen att anordna en speciell ficka med ljussignal 
för vänstersväng ande trafik. Denna ficka bör anpas-
sas till den vänstersvängande trafikmängden så att de 
bilar som stannar vid signal ”vänstersväng förbju-
den” ryms i fickan.

Skyddsanläggningar
Även om spårvägen är en del av stadens trafiknät och 
åtminstone delvis rör sig på samma ytor som annan 
trafik är den i formella avseenden skild från denna. 
Spårvagnen är som tidigare nämnts inget fordon och 
spårvägens interna säkerhet regleras i Lag om säker-
het vid tunnelbana och spårväg. 

I praktiken hanteras detta av samma organ som 
ansvarar för trafiksäkerheten på gatunätet med ett 
undantag.

Om spårvägen fram förs på särskild banvall (egen 
banvall) kommer en korsning med väg eller gata att 
betraktas som en plankorsning enligt Förordning om 
vägtrafikdefinitioner, 2001:65 1. 

Skyddet för korsningen kommer då att regleras i ett 
antal bestämmelser och skiljer sig väsentligt från de 
anordningar som används inom vägtrafiken samtidigt 
som den formella proceduren för beslut om skydd är 
reglerat i lag och är komplicerat med fler parter invol-
verade. Detta motiverar varför denna speciella pro-
blematik berörs relativt ingående.

Vägmärken och signaler
För att öka säkerheten är man oftast hänvisad till oli-
ka typer av trafiksignaler och väg märken. Signaler 
kan styras av spårvägstrafiken på sådant sätt att de 
aktiveras eller förändrar innebörd (signalbild) strax 
innan en spårvagn ska korsa plankorsningen. 

Ett vägmärke är i detta sammanhang antingen en 
passiv varning, den varnar således alltid och det är 
bilisten som måste avgöra om varningen är aktuell 
eller inte, eller ett ständigt förbud, exempelvis mot 
vänstersväng. 

Även signaler kan antingen ha innebörd varning 
eller förbud. Enligt Vägmärkesförordningen (SFS 
2007:90) har en röd signal alltid betydelse stopp med-
an gult blinkande ljus betyder varning som, utom i 
vissa speciella fall, ska kompletteras med ett vägmär-
ke som anger vilken typ av fara det gäller.

Trafiksignaler och vägmärken måste vara lätta att 
uppfatta, vilket innebär att:
• Föraren ska lätt kunna urskiljer signalen i en rörig 
trafikmiljö.
• Budskapet i märket/signalen ska vara väl känt av 
trafikanterna.
• Budskapet ska upplevas som relevant.
• Det ska inte råda någon tvekan om vilken åtgärd 
budskapet kräver.

Det finns även formella krav. Antingen återfinns de 
trafiksignaler och vägmärken som används i Vägtra-
fikkungörelsen eller inte strider mot denna. 

I annat fall krävs någon form av speciellt tillstånd. 
Enligt Vägtrafikförordningen är reglerna beroende av 
om spårvägen kan anses gå på egen banvall vilket i så 
fall innebär att de regler som gäller för plankorsning 
väg/järnväg ska tillämpas. Det är dock, som tidiga-
re nämnts, inte helt klart vad som ska anses vara sär-
skild/egen banvall. 

Här redovisas några exempel på i VMF upptagna 
signaler och tavlor som används för att varna eller 
hindra bilister för tänkbara konfliktsituationer med 
spårvägstrafik.

Korsning med ficka för vänstersvängande trafik. Ljussigna-
ler markerade.

© TJ Grafik 2009
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Märket Varning för spårvagn används för att göra 
trafikant erna uppmärksamma på att det förekom-
mer spårvagnstrafik som kan komma i konflikt med 
annan gatutrafik.

Piltavlan i bilden till vänster kan i vissa fall ersättas 
med vägmärket Förbud mot vänstersväng. En sådan 
situation kan förekomma vid en gata som går paral-
lellt med spårvägsspåret där det finns en korsande 
tvärgata. För att göra de bilister som färdas på den 
med spårvägs spåret parallella gatan uppmärksam-
ma på att det råder förbud mot vänstersväng ska ett 
sådant vägmärke användas. 

I korsningar mellan spårvägstrafik och vägtrafik där 
vänstersväng är tillåten för bil trafiken kan trafiksigna-
ler användas. Den i figuren på föregående sida redo-
visade trafik signalen har endast en funktion: stopp 
för vänstersvängande trafik. Om inga andra fordons-
rörelser regleras bör signalen inte visa grönt i någon 
riktning.

Bommar 
Erfarenheten visar att trafiksignaler för att skydda 
en spårvägskorsning ofta ignoreras, medvetet eller 
omedvetet. Frågan är om det finns anledning att i de 
mest olycksdrabbade korsningarna mellan spårväg 
och vägtrafik anlägga någon form av vägbom? 

Fördelen med bommar är att de är mycket effekti-
vare än varningsskyltar, varningsljus eller stoppsigna-
ler. Problemet är att det i dagsläget inte finns någon 
boman läggning speciellt avsedd för spårvägstrafik i 
stadsmiljö. Hur en sådan anläggning ska utformas är 
inte självklart bland annat beroende på att föreskrif-

Tabell 3. Exempel på olika vägmärken/signaler och hur budskapet kan uppfattas. Upp gifterna i denna tabell kommer från 
VTI rapport 603 och stöder sig på en gemensam uppfattning inom projektgruppen.

Vägmärke ”Varning för spårvagn”, här kompletterad med 
tilläggstavla i form av pil vänster. Varningsmärket är även 
kompletterat med uppmärksamhetshöjande ljus, vilket 
innebär: ”en eller flera lyktor från vilka blinkande gult ljus 
kan avges”.

Märke/signal Kommentar

Skylt spårväg, med tilläggstavla vänster, 
se bild ovan

De trafikanter som ofta kör i dessa trakter 
vet mycket väl att det finns en spårväg. 
Förstagångsförarna har fullt upp med att 
observera annan trafik och trafikljus och lägger 
knappast märke till ytterligare ett vägmärke.

Skylt som ovan, men med två blinkande gula ljus 
(enligt Vägmärkesförordningen), se bild ovan

l en ”Iugn” trafikmiljö uppmärksammas ljuset 
och budskapet känns relevant eftersom det bara 
blinkar när spårvagnen är på väg att korsa gatan. 
l dagens gatumiljö finns det dock ofta ett stort 
antal blinkande eller roterande gula ljus. Om ljuset 
uppmärksammas hinner föraren oftast inte fundera 
över dess specifika betydelse.

Signal, röd pil vänster

Budskapet är tydligt och relevant, men 
uppmärksammas en ensam röd signal? 
Erfarenheten från gatukorsningar är att en stor 
andel av bilisterna inte ser en röd pil som förbjuder 
svängande trafik.

Som ovan jämte komplett ljussignal,
Ständigt gult blinkande ljus för färd rakt fram

Fungerar förmodligen men av andra skäl 
olämpligt?

Kompletta ljussignaler, röd signal för 
vänstersvängande trafik

Är en god lösning men kan vara onödigt 
omfattande (och dyr) om den övriga trafiken inte 
motiverar en signalreglerad korsning.
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ter och förordningar för bomanläggningar i huvudsak 
gäller för plankorsningar med järnväg.

En bomanläggning vid spårvägskorsning i den ofta 
hetsiga stadsmiljön får inte innebära avstäng ning 
under onödigt lång tid. Den ska kunna uppfattas på 
ett tydligt sätt och vara anpassad till omgivande mil-
jö med exempelvis bostäder, skolor, vårdinrättning-
ar och arbetsplatser. Vidare ska den vara driftsäker 

så att ett bra skydd säkerställs under alla förhållan-
den. Genom att använda sådana komponenter som 
normalt används inom vägsektorn och som är avse-
värt billigare än motsvarande järnvägskomponenter 
skulle kostnaden bli betydligt lägre än för en konven-
tionell bomutrustning för plankorsning med järnväg. 
Ett utvecklingsarbete återstår. Inspiration kan hämtas 
från andra länder, exempelvis Frankrike

Vägmärket ”Varning 
för spårvagn” och 
blinkande gult ljus 
används även för 
korsningar med 
fotgängarstråk, 
exempelvis i Ham-
marby sjöstad, 
Stockholm.

Halvbomsanlägg-
ning på en snabb-
spårvägssträcka i 
Lyon. Detta är en 
tidigare järnväg 
som omvandlats till 
spårväg. Inom några 
år kommer tät och 
snabb regional-
spårvägstrafik till 
stadens flygplats 
att komplettera 
de konventionella 
spårvagnarna.
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Tag helhetsgrepp!
Spårvägstrafik och vägtrafik är två transportsystem 
som under delvis olika förutsätt ningar ska fungera 
i gaturummet. Det är därför viktigt att trafikmiljön 
betraktas ur ett helhetsperspek tiv där flera olika tra-
fikkantgrupper beaktas.

Genom att utforma en trafikmiljö som är tydlig, lätt 
att uppfatta och att tolka kan antalet konfliktsitua-
tioner minimeras eller undvikas. Med spårvägstrafik i 

befintlig stadsmiljö kan det vara problem att hitta lös-
ningar som blir helt konfliktfria. 

När det gäller att trafikförsörja nya stadsdelsom-
råden med spårvägstrafik och vägtrafik bör det vara 
lättare att hitta goda lösningar. Trafik- och stadspla-
nerare samt beteendevetare måste utveckla nya och 
bättre samarbetsformer än vad som många gånger är 
fallet i dagsläget.

• Gör trafikmiljön lättöverskådlig 
och begränsa informationen som 
bilföraren måste ta till sig per 
tidsenhet.
• Ge adekvata varningar med 
skyltar vars budskap är intressant 
och relevant samt ger trafikanten 
möjlighet att förstå hur faran kan 
undvikas eller minskas.
• Använd inte varningssignaler när 
budskapet egentligen är Stopp!
• Utforma trafikmiljön så att 
trafikanterna känner igen sig. 
(Standardiserade lösningar.)
De anvisningar och råd för 

utformning av gator som Vägverket 
redovisar i skriften ”Vägar och 
gators utformning” (VGU; VV 
Publikation 2004:80) tar endast i 

begränsad omfattning upp frågan 
om hur spårväg ska integreras i 
trafikmiljön. 
Inled därför tidigt en fördjupande 

diskussion om utformningen av 
trafikmiljöer där spår vägstrafik, 
biltrafik och andra trafikantgrupper 
förekommer samtidigt. 
I rapporten ”Ergonomisk 

utvärdering av spårövergångar 
och säker hetsåtgärder” (Eriksson, 
Dahlman, Osvalder, 2007) 
redovisas fem principiella aspekter 
när det gäller att modifiera 
hållplatser, nämligen:
”Minska komplexiteten, Led 

uppmärksamheten, Utnyttja 
pedagogisk likformighet mellan 
olika övergångar, Var tydlig i 

utformningen, använd välkända 
stereotyper, Eliminera möjligheten 
till att begå felhandlingar, medvetna 
såväl som omedvetna”
Utifrån dessa principer har 

författarna föreslagit nya 
utformningar av övergångar. 
Avsikten med dessa nya 

utformningar är att skapa bättre 
förutsättningar för ett säkert 
beteende vid just övergångar, 
speciellt när det gäller äldre 
personer. 
Nämnda principer anses 

vara generella och därmed 
möjliga att applicera även 
på andra åtgärdstyper inom 
trafiksäkerhetsområdet.

Några riktlinjer

Tydlig signalering 
med blinkande rött 
ljus vid spårvägs-
korsning i Valen-
ciennes; generell 
signaleringsmetod 
vid motsvarande 
anläggningar i 
Frankrike. Används 
enligt principen att 
rött ljus ska nyttjas 
när betydelsen är 
”Stopp”.
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Finansiering – staten och kollektivtrafikens infrastruktur

Finansiering
Det senast tillgängliga arbetet för hur spårväg 

kan finansieras i Sverige är från det Vinno-
va-finansierade Fodral-projektet. (Trivector 

2007:41 Fodral delrapport – Dagens finansieringsmo-
deller för spårtrafik i Sverige samt utblick i Europa).

Erfarenheterna från Fodral visar att det inte finns 
några enkla lösningar för hur förutsättningarna för 
lätt spårtrafik ska kunna underlättas i Sverige. Utländ-
ska, till synes rationella och goda lösningar, har visat 
sig svåra att tillämpa i Sverige eftersom dessa lösning-
ar oftast inte är förenliga med svensk lag. Vad man 
kan göra i ett första skede är att låta sig inspireras och 
tillämpa de lösningar som är möjliga.

Den största bristen som identifierats inom Fodral är 
annars, inte oväntat, bristen på pengar. Annan finan-
siering måste till utöver vad staten kan bidra med. 
Finansieringsansvaret kan alltså sägas ha flyttat i rikt-
ning mot den regionala och lokala nivån. Det handlar 
om att öka och förtydliga det handlingsutrymme som 
den lokala och regionala nivån har vad gäller att dra 
in medfinansieringspengar till angelägna lokala och 
regionala projekt.

Staten och kollektiv-
trafikens infrastruktur

Nationell nivå
Banverket får varje år anslag över statsbudgeten för 
att bygga, driva och underhålla järnvägar. Anslagen 
fördelas över 
• investeringar i nationell/regional plan 
• drift och underhåll 
• räntor och återbetalning av lån. 

Anslagens storlek varierar med det statsfinansiella 
läget och med hur Riksdagen från gång till annan pri-
oriterar respektive sektor.

Det förekommer också att Banverket får låna till 
investeringen i Riksgäldskontoret och att anslaget 
belastas med amortering och ränta. Då belastas inte 
anslaget vid investeringstillfället utan med räntor och 
amorteringar under lånets återbetalningstid. Det finns 
ingen realekonomisk skillnad mellan de två finansie-
ringsformerna. 

Effekten av investeringen på statsbudgetens saldo 
sker i båda fallen vid investeringstillfället då också 
den realekonomiska uppoffringen görs av skattebe-
talarna i form av minskade konsumtionsmöjligheter.

I Sverige är så gott som alla investeringar i infra-
strukturen skattefinansierade. Det innebär att inves-
teringen betalas med löpande skatteinkomster. När 
utgifterna är betalda skrivs de av direkt. Om det upp-
står drift- och underhållsbehov eller reinvesterings-
behov betalas detta lånande även då med medel som 
kommer ifrån skatteintäkter.

De totala investeringarna har dock varit större än 
anslagen. Det bedöms i Fodral-rapporten att 20 pro-
cent av de planerade investeringarna i vägar och järn-

vägar under planperioden 2004–2015 finansieras 
med lån i Riksgäldskontoret.

Men också användarna av infrastruktur betalar för 
sin användning av infrastrukturen. Järnvägsoperatö-
rer betalar exempelvis banavgifter för att använda 
järnvägens infrastruktur. Dessa räcker dock inte till 
för att betala för de kostnader som läggs ner på att 
bygga och underhålla infrastruktur. Kopplingen mel-
lan skatteintäkter och kostnader för infrastruktur får 
därför sägas vara svag.

Regional nivå
De regionala satsningarna finns i de länsplaner som 
tas fram av länsstyrelserna eller de regionala självsty-
relseorganen. Landstingen och kommunerna ansva-
rar för kollektivtrafiken i länen (länstrafikansvariga).

Statliga bidrag finns till regionala kollektivtrafikan-
läggningar. Statlig medfinansiering går att få till åtgär-
der för re gionaltåg, tunnelbana eller spårväg och i 
investeringar i regionala kollektivtrafikanläggningar 
såsom:
• resecentra, terminaler och vänthallar samt anord-
ningar för trafikanterna
• bussgator, kollektivtrafikkörfält, busshållplatser 
och vändplatser.

Den statliga medfinansieringen till investeringar i 
kollektivtrafikanläggningar gäller anläggningar som 
har en koppling till regional kollektivtrafik och tillgo-
doser ett allmänt kommunikationsbehov. Det krävs 
också att en trafikhuvudman ansvarar för trafiken. En 
grundregel är att det går att få statlig medfinansiering 
till all trafik som bedrivs utanför tätort. Statsbidrag 
går att få för en anläggning som betjänar både regio-
nal och lokal kollektivtrafik.

För investeringar i kollektivtrafik kan stödet upp-
gå till 50 procent om objektet finns med i de statliga 
investeringsplanerna. Om det finns särskilda skäl kan 
det berörda trafikverket besluta att bidrag ska läm-
nas med 75 procent av bidragsgrundande kostnad. 
Det finns för närvarande tre fall då förhöjt stöd kan 
lämnas:
• Investeringen bedöms ha mycket stor samhällsnytta 
och bidra till fler transportpolitiska mål.
• Åtgärden innebär en försöksverksamhet med brett 
användningsområde.
• Nyttan av en åtgärd inom en kommun kommer till 
största delen trafikanter från andra kommuner tillgo-
do.

Inga förändringar (förbättringar) som underlättar 
medel till spårvägar och annan lätt spårtrafik är pla-
nerade.

Grunden för förslaget till ny tranportplan för åren 
2010–2021 är transportslagsövergripande. Detta 
innebär att det finns en gemensam pott som Banver-
ket och Vägverket (efter den 1 april 2010 Trafikver-
ket) får dela på för kommande planperiod. Spårvägs-
satsningar ses således som vilka projekt som helst 
och inga särskilda medel finns avsatta. Fortsättnings-
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vis är det Trafikverket som i dialog med kommuner, 
landsting och regioner får komma överens om såda-
na nysatsningar.

Enligt regeringen ska den transportslagsövergripan-
de prioriteringen i hög grad baseras på samhällseko-
nomisk effektivitet. Frågan är hur detta kommer att 
påverka spårvägsinvesteringarna. 

Om hög samhällsekonomisk effektivitet kan påvi-
sas, kommer verkligen dessa lokala eller regionala 
investeringar att prioriteras? Om hög samhällseko-
nomisk effektivitet inte kan påvisas innebär detta att 
spårvägslösningar är uteslutna?

Andra finansieringskällor
Utöver att kollektivtrafikens infrastruktur betalas via 
anslag på statsbudgeten (skattebetalarna) kan ytterli-
gare tre finansieringskällor identifieras:
• regional medfinansiering
• Offentlig-Privat Samverkan (OPS)
• exploateringsöverskott/Staffanstorpsmodellen.

Regional medfinansiering
Vid regional medfinansiering är regionen med och 
finansierar delar av infrastrukturåtgärder som är vik-
tiga för regionen. Självstyrelseorganen i Västra Göta-
land och Skåne har satsat stora egna ekonomiska 
resurser på detta. Att självstyrelseorganen har egen 
beskattningsrätt ska inte underskattas, men möjlig-
heten till medfinansiering av infrastruktur förekom-

mer även i län med andra modeller. Den fördelning av 
ansvaret som är vanligast innebär att kommunerna 
svarar för kommunala gator och vägar och att kom-
muner och landsting, alternativt regioner, tillsam-
mans svarar för den lokala och regionala kollektiv-
trafiken. 

Det har blivit vanligare att en kommun och staten 
kan gå samman och gemensamt finansiera en infra-
struktursatsning enligt särskilda uppgörelser. För 
investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur utgår 
statsbidrag när detta skrivs med normalt 50 procent 
och i vissa fall 75 procent totalkostnaden. Den del 
av kostnaden som inte täcks genom statsbidrag måste 
täckas av regionen eller landstinget och kommunerna.

Region Skåne bidrar exempelvis till investeringarna 
enligt följande:
• Region Skåne kan vid större åtgärder med stor regi-
onal nytta bidra med upp till 25 procent av totalkost-
naden för den del som överstiger fem miljoner kro-
nor. Detta kan exempelvis gälla anläggningar med 
stor andel resande från andra kommuner.
• Region Skåne kan bidra med upp till 50 procent 
av totalkostnaden till åtgärder med stor trafikekono-
misk nytta men som för vissa resandegrupper ger sto-
ra negativa konsekvenser.
• Region Skåne bidrar med 25 procent av totalkost-
naden 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.

Rationella och goda 
lösningar i utlandet 
kan vara svåra att 
tillämpa i Sverige 
eftersom de oftast 
inte är förenliga 
med svensk lag. I ett 
första skede får man 
låta sig inspireras 
och tillämpa de 
lösningar som är 
möjliga.
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Två exempel på samfinansieringslösningar som har 
tillämpats i Skåne är:
• Lundalänken, en bussgata i Lunds utkanter som 
planerats för att senare kunna konverteras till spår-
väg. Finansieringen blev en samfinansieringslösning 
mellan staten och regionen som del av den så kallade 
Malmöhusöverenskommelsen. Trafikhuvudmannen 
(Malmöhustrafiken) garanterade den regionala delen 
av finansieringen gentemot staten. Malmöhustrafiken 
gjorde i sin tur ett avtal med Lunds kommun.
• Finansieringen av järnvägstunneln Citytunneln i 
Malmö innebär samfinansiering mellan staten och 
regionen för det speciella projektet. Det var regionen 
som inledningsvis drev på för att få till stånd projek-
tet. Citytunneln blev sedan ett utpekat projekt i Ban-
verkets framtidsplan.

Offentlig-Privat Samverkan (OPS)
Det finns hittills få exempel på infrastrukturprojekt 
där finansiering från den privata sektorn har samver-
kat med den offentliga. 

Kärnan i OPS kan annars sägas vara ett långsiktigt 
kontrakt mellan den offentliga sektorn och en pri-
vat part, som kan vara ett företag eller ett konsorti-
um, om att tillhandahålla en offentlig tjänst. Tjänsten 
kan till exempel vara att tillhandahålla en järnväg, ett 
sjukhus etc. 

Kontraktet specificerar att den offentliga sektorn 
förbinder sig att betala en ersättning till projektbola-
get i utbyte mot att få en tjänst levererad över en för-

utbestämd tidsperiod, ofta 25–30 år. Alternativt får 
projektbolaget rätt att själv ta ut avgifter från brukar-
na under den stipulerade tidsperioden. 

Projektbolaget ansvarar för att med egna medel byg-
ga den infrastruktur som kommer att leverera den 
efterfrågade tjänsten. OPS är således betydligt mer än 
en alternativ finansiering, det är en ny metod för upp-
handling  och genomförande.

Koncession innebär att privata intressenter under en 
given tidsperiod får rätt att driva och utveckla en viss 
del av transportinfrastrukturen, men också har skyl-
dighet att upprätthålla ett visst avtalat minsta utbud. 

Design-Finance-Build-Operate (DFBO) är en form 
av koncession och innebär att när investeringen har 
betalats av 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 biljettintäkter-
na till år 2040. Därefter övergår ägandet av banan till 
staten. För Öresundsbron har också en koncessions-
lösning valts. De ansvariga bolagen ägs dock i detta 
fall av den svenska och den danska staten.

SL har beslutat att bygga ut spårvägen i Stock-
holms innerstad, Spårväg City. Den ska fullt utbyggd 
sträcka sig från Ropsten i nordost via Norrmalmstorg 
och Centralen till Lindhagen (Hornsberg) på Kungs-
holmens nordvästra sida. Den ska integreras i SL-tra-
fiken. Den framtida spårvägen kommer i så fall att 
finansieras och drivas genom en så kallad OPS. Upp-

Södertunneln i 
Helsingborg är 
ett exempel på en 
egen finansiering 
av en kommun. 
Det är en framtida 
järnvägstunnel som 
är tänkt att löpa 
från Knutpunkten 
och söderut, under 
Södra hamnenom-
rådet, till höger i 
bild, för att ansluta 
till Västkustbanan 
vid Ramlösa station. 
Bygget ska påbörjas 
2011.
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handlingen rör preliminärt en 15 årig koncession för 
byggande, underhåll och drift.

OPS-lösningar medför inte att det tillkommer medel 
för att finansiera infrastrukturen. Lösningarna anses 
kunna leda till effektivitetsvinster genom att det ska-
pas incitament för att projektet färdigställs snabbare, 
fördyrningar undviks och ett större helhetsperspektiv 
vidmakthålls, vilket även inkluderar driftskostnader.

Exploateringsöverskott
I vissa fall kan markägare exploatera framtida högre 
markvärden till följd av att man får tillgång till bättre 
infrastruktur. Södertunneln i Helsingborg är ett exem-
pel på en egen finansiering av en kommun. Det är en 
framtida järnvägstunnel som är tänkt att löpa från 
Knutpunkten och söderut, under Södra hamnenom-
rådet, för att ansluta till Västkustbanan vid Ramlösa 
station. Bygget ska påbörjas 2011 och tunneln beräk-
nas bli 1,35 km lång. 

Banverket har sagt nej till finansiering av projek-
tet då det inte förbättrar för järnvägen. Helsingborgs 
stad menar dock att projektet ökar attraktiviteten för 
stadsdelen Söder, för det vid hamnen belägna Cam-
pus Helsingborg samt är positivt för staden som hel-
het. Kostnaden är beräknad till cirka 1 975 miljoner 

kronor. Helsingborgs stad finansierar projektet i egen 
regi, dels genom försäljning av byggrätter och explo-
ateringsavgifter i Södra hamnen, dels med delar av 
vinster 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 man köper marken. Staffans-
torp har därför utvecklat ett annat förfarande som nu 
har börjat tillämpas. 

I den nya ”Staffanstorpsmodellen” avtalas i sam-
band med att begäran om planläggning, om bidrag 
från entreprenören om exempelvis 100 000 kr/bygg-
rätt innan man börjar planlägga. Exploateringsöver-
skottet används sedan för att finansiera infrastruktur 
i kommunen, således även utanför exploateringsom-
rådet.

I Norrköping byggs spårvägen till Hageby och Ring-
dansen med kommunal finansiering trots att projek-
tet uppfyller kraven för statlig medfinansiering och är 
bedömt som ett av Sveriges mest lönsamma spårut-
byggnadsprojekt. 

Osäkerhet om när ett eventuellt statligt stöd kunde 
ges har gjort att kommunen påbörjat bygget inför ris-

Finansieringen 
av järnvägstun-
neln Citytunneln 
i Malmö innebär 
samfinansiering 
mellan staten och 
regionen för det 
speciella projektet. 
Det var regionen 
som inledningsvis 
drev på för att få 
till stånd projektet. 
Citytunneln blev 
därefter ett utpekat 
projekt i Banverkets 
framtidsplan.
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ken att flera privata investeringar i staden skulle gå 
om intet. 

Finansiering av drift
Särskilda statliga bidrag

Det förekommer direkta statliga bidrag till drift av 
kollektivtrafik. Dessa bidrag är dock enbart avsedda 
för företagsekonomiskt olönsam interregional kollek-
tivtrafik, som handlas upp av myndigheten Rikstra-
fiken. Det statliga stödet till långväga resor är alltså 
högre än för mer kortväga resor. Kollektivtrafik inn-
anför ett läns gränser finansieras helt och hållet av 
länshuvudmannen, se nedan.

Utöver driftsbidraget kan trafikhuvudmännen ta del 
av statligt stöd via det ordinarie anslaget till infra-
struktur. Banverket ger i sina ordinarie fyraårscykler 
med infrastrukturplanering möjligheten att löpande 
söka bidrag till inköp av fordon.

Landsting, regioner och kommuner
Landstingens (och regionernas) verksamhet finansie-
ras till största delen via landstingsskatten. Därutöver 
har landstingen inkomster från avgifter och från att 
sälja tjänster. Den största delen av landstingens bud-
get går till hälso- och sjukvård samt tandvård. Drift 
och utveckling av kollektivtrafik utgör en mycket 
liten del i landstingens budgetar.

Drift av kollektivtrafik finansieras normalt både 
genom intäkter från försäljning av färdbevis och 
genom ett ekonomiskt bidrag från ägarna, normalt 
kommunerna och landstingen. 

Ägartillskottet kan ses som en direkt subvention, 
men kan också sägas vara betalning för köp av en 
tjänst (kollektivtrafik) som skattekollektivet är med 
om att betala.

Avgifter och biljettpriser
Till skillnad från en skatt så är en avgift något som 
ska ge medborgaren en direkt motprestation. För sin 
betalning ska vederbörande få något direkt tillbaka, 
exempelvis rätten att resa en viss sträcka vid ett visst 
tillfälle. Avgifter kan vara statliga, landstings- eller 
primärkommunala som till exempel förskoleavgifter, 
vårdavgifter, tv-avgift, avgift för körkortstillstånd, 
biljettavgifter för kollektivtrafik.

Avgifter som tas ut vid lokal och regional kollek-
tivtrafiken finansierar till ungefär hälften kostnaderna 
för denna trafik. Resterande del bidrar det allmänna 
(ägarna) med via skattsedeln. Detta varierar från län 
till län. I Skåne, till exempel, är kostnadstäcknings-
graden från biljettintäkterna 70 procent.

Finansiering av fordon
Statlig medfinansiering har hittills gått att söka till 
spårfordon för regional kollektivtrafik. För att få stat-
lig medfinansiering har krävts att fordonet används 
i regional kollektiv persontrafik som tillgodoser ett 
allmänt kommunikationsbehov. Stödet har kunnat 
användas dels till nyinvestering eller hyra av fordon, 
dels till ombyggnad av fordon. Stödet har getts med 
50 procent av investerings- eller hyreskostnaden.

Riksdagen har i december 2008 beslutat att stö-
det till fordonsanskaffning upphör när de medel som 
redan beslutats av riksdagen har betalats ut. Slopan-
det motiveras med att fordon blir en konkurrens-
faktor när persontrafiken på järnväg konkurrensut-
sätts och att staten därmed inte kan gå in och sponsra 
trafikhuvudmännen med detta. En annan förklaring 
kan vara att man vill förtydliga Banverkets roll som 
enbart infrastrukturförvaltare.

Tyvärr skiljer man inte på järnvägen (läs: Banverkets 
spår) där konkurrens mellan operatörer ska råda och 
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Den nya spårvä-
gen i Stockholms 
innerstad, Spårväg 
City, går från Rop-
sten i nordost via 
Norrmalmstorg och 
Centralen till Lind-
hagen (Hornsberg) 
på Kungsholmens 
nordvästra sida. 
Den ska integreras 
i SL-trafiken och 
avses att finansieras 
och drivas genom så 
kallad OPS. Projektet 
avser en femton-
årig koncession för 
byggnation, under-
håll och drift.
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en lokal spårväg, där knappast mer än en operatör i 
taget kommer att kunna köra.

Fordonsförsörjningen står för en stor del av spår-
trafikens kostnader och det är därför mycket angelä-
get att tillvarata alla möjligheter till stordriftsfördelar, 
standardiseringar och allmän hushållning.

Sedan 1998 finns vagnanskaffningsbolaget AB 
Transitio, som är ett samverkansorgan vars uppgift är 
att anskaffa spårfordon för främst regional järnvägs-
trafik åt svenska trafikhuvudmän. Syftet är att genom 
samordnad anskaffning minimera kostnaderna för 
fordonsförsörjningen.

Transitio har också en mäklarroll när det gäller 
omfördelningar av fordon mellan användare, med 
syfte att fordonen kan utnyttjas effektivt. Bolaget ägs 
helt av svenska trafikhuvudmän och drivs utan vinst-
syfte. Bolaget har för närvarande följande ägare: AB 
Storstockholms Lokaltrafik, Tåg i Bergslagen AB, 
Västmanlands Lokaltrafik AB, X-Trafik AB, Värm-
landstrafik AB, Upplands Lokaltrafik AB och Regi-
on Skåne.

Genom bildandet av AB Transitio har ansvarsför-
delningen renodlats mellan dem som ansvarar för tra-
fiken (trafikhuvudmannen), den som upphandlas att 
bedriva trafiken (trafikoperatören) och den som äger 
och hyr ut vagnarna (Transitio). Den nuvarande ten-
densen är dock att flertalet trafikhuvudmän som tidi-
gare ansökt om statsbidrag till hyra av spårfordon har 
beslutat om köp av egna fordon.

Handlingsalternativ
Vad göra utan grundlagsändringar?

Utöver att avsätta egna skattemedel kan en spårvägs-
intresserad kommun arbeta mer med att hitta med-
finansiering, exempelvis genom markvärdesstegring 
vid försäljning av mark.

Till viss del kan medel även tas in via exploaterings-
avgifter men här är gråzonen fortfarande väldigt grå 
och det finns behov av att klargöra spelreglerna.

Kommunen kan även vara mer öppen och tydlig 
gentemot privata aktörer om vad för exploaterings-
alternativ som finns och vilka alternativ som är prak-
tiskt möjliga med olika transportlösningar. Detta för 
att motivera stöd till exempelvis lokala spårvägar.

Organisatoriska och 
juridiska förändringar

Den stora potentialen finns dock i att genomföra 
organisatoriska och juridiska förändringar. Några 
exempel:

En lösning kan vara att utöka den kommunala 
beskattningsrätten genom en skatteväxling gentemot 
statligt skatteuttag.

En framgångsrik lösning från utlandet är att fastig-
hetskatten differentieras i förhållande till kvaliteten 
på kollektivtrafiken. 

En annan lösning från utlandet är att en del av 
arbetsgivaravgiften går till att finansiera bra kollek-
tivtrafik som kommer anställda till godo. 

En annan lösning som kan vara på gång är att infra-

strukturavgifter, så som trängselavgifter, definieras 
som en kommunal avgift och kan därmed användas 
av kommunerna till att finansiera kollektivtrafiklös-
ningar. Bybanen i Bergen är ett exempel på en ny spår-
väg som kommer till genom att så kallade bompeng-
ar avsätts.

På samma sätt som forskningsprojektet Fodral har 
identifierat brister inom finansieringsområdet har 
man även identifierat brister inom det organisatoris-
ka området.

Den organisatoriska struktur som idag finns på 
regional och lokal är inte uppbyggd för att äga, dri-
va och underhålla spårinfrastruktur. Ägandeansva-
ret och driftansvaret är exempelvis uppdelat på olika 
ansvarsenheter utan koppling dem emellan.

Regionalt ansvar och 
regionala spårvägar

Det är svårt att hitta några enkla lösningar för regio-
nala spårvägar. Finansieringslösningarna är i stort 
tillämpbara även för regional spårtrafik, exempelvis 
markvärdesstegring och differentierad fastighetsskatt.

Juridiska hinder måste dock undanröjas då det idag 
inte är tillåtet för en kommun att bidra till infrastruk-
tur i en annan kommun.

Ett annat problem är den organisatoriska struktu-
ren. Landstingen och regionerna har idag enbart ett 
ansvar för driften av kollektivtrafiken och det saknas 
alltså en organisatorisk struktur för att äga och dri-
va infrastruktur.

En förutsättning för att regionala och även lokala 
spårvägar ska utvecklas är att den finns en dialog mel-
lan den regionala och lokala nivån. Kollektivtrafiken 
i Stockholm har exempelvis utpekats som ett område 
där kommunerna och Stockholms landsting har svårt 
att komma fram till en samsyn.

•  Länstrafikansvariga äger, underhåller och driver –  
  endast Stockholms län (SL).
  Exempel: Tunnelbanan, Roslagsbanan, Tvärbanan.

•  Kommuner äger, underhåller och driver. 
  Exempel: Göteborg, Norrköping.

•  Statliga anslag genom Banverket – ”nationella”  
  järnvägsprojekt.

•  Statliga anslag genom Banverket med regional och  
  lokal delfinansiering (”regionala” järnvägsprojekt. 
  Exempel: de flesta järnvägsprojekt

•  Statsbidrag till länstrafikansvariga/kommuner genom  
  Banverket. 
  Exempel: SL, Göteborg.

•  Särskilda statliga anslag genom överenskommelser  
  eller ”paket”.
  Exempel: Dennispaketet,  
  Malmöhusöverenskommelsen, Stockholmsförsöket.

•  OPS – Privat genom statligt beslut. 
  Exempel: Arlandabanan

•  OPS – Privat genom koncession från länstrafikansvarig  
  – ersättning per resenär (motsvarande). 
  Exempel: Spårväg City, Stockholm

Finansieringslösningar 
för spårtrafik i Sverige
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Tillämpning för Mellanstad

Som ett tillämpningsexempel för en medelstor 
svensk stad visas hur ett spårvägssystem skul-
le kunna introduceras i den fiktiva orten Mel-

lanstad. 
Vi antar att detta är en expanderande stad i södra 

Sverige, på gränsen till det Sydländska höglandet som 
nås via den trånga och tätbefolkade Tanndalen med 
de större orterna Tann och Krutköping.

Efter många år av utredningar har i en första etapp 
två nya stadsspårvägslinjer etablerats som på sikt ska 
förlängas från tre av de fyra ändhållplatserna.

Vidare kommer järnvägslinjen i Tanndalen att inom 
ett år att trafikeras med kombispårvagnar (duospår-
vagnar, tram-train), med anslutning till stadsspår-
vägsnätet i Mellanstad. 

Det finns sedan länge en mycket stor daglig pend-
ling mellan denna centralort och de mindre orterna 
i dalgången. Bilvägen är överbelastad och järnvägen 
har hittills varit dåligt utnyttjad. Med introduktion 
av duospårvagnar finns möjlighet att öppna fler håll-
platser utmed linjen för att öka upptagningsområdet.

Den nya spårvägen är en del av ett utvecklingspro-
jekt som omfattar både staden och omgivande region. 
På sikt planeras 60 km spårväg, inklusive den aktuel-
la järnvägssträckan.

Spårvägsprojektet har som tydligt övergripande mål 
att ge möjlighet för alla regionens medborgare att resa 
kollektivt på ett effektivt och miljöriktigt sätt, som 
motsvarar dagens krav på ett humant samhälle, som 
täcker det aktuella geografiska området, med ett tra-
fiksystem som är finansiellt möjligt att genomföra.

Inspiration har hämtats från nya spårvägar i kon-
tinentala Europa. Detta är ett exempel på hur den 
moderna spårvägen kan etableras och kombineras 
med omfattade upprustning av stadsmiljön.

Kommunikationer
Mellanstad har förbindelse med Storstad och Småstad 
via motorväg, landsväg och järnväg. En flygplats finns 
utanför Storstad, som kan nås inom 45 minuter med 
bil från Mellanstad. Såväl in- som utpendling före-
kommer.

Basfakta Mellanstad
Yta 22 km2

Antal invånare i staden  112 000

Antal invånare med omlandet 248 000

Befolkningstäthet i staden Ca 5 000/km2

Stortorget i Mellan-
stad har omdanats 
från en bullrig 
biltrafikknutpunkt 
till en attraktiv 
mötesplats som tra-
fikeras av de båda 
spårvägslinjerna. De 
nyplanterade träden 
kompletteras inom 
kort med gräsmat-
tor, bland annat till 
höger i bilden.



Spårväg  115

Tillämpningsexempel

Utbildning
I Mellanstad finns ett universitet, som samverkar med 
universitetet i Storstad.

Ekonomi
Den största arbetsgivaren är Motorverken med ca 
7 000 anställda. Vidare finns läkemedelsindustri med 
omkring 2 000 anställda. Andra stora arbetsplat-
ser finns inom den offentliga sektorn såsom sjukhus, 
länsstyrelse och kommunal förvaltning.

Urban trafikplan
I ett ambitiöst arbete har i Mellanstad en urban trans-
portplan utarbetats efter franskt mönster. Förebilden 
är Plan de Déplacement Urbain, PDU. En övergri-

pande plan av denna typ måste enligt lag finnas i alla 
franska städer med mer än 100 000 invånare i trafik-
området. Mellanstad blev den första staden i Sverige 
att ta fram en sådan. 

PDU-planerna i Frankrike ska regelbundet revide-
ras, vilket innebär dels att dess tidshorisont är förhål-
landevis kort, dels att den alltid är aktuell och därmed 
avser förhållanden i nutid och närtid.

I den urbana transportplanen har Mellanstad även 
angett några utvecklingsstrategier för de närmaste 20 
åren:

Antalet resor med kollektivtrafiken i Mellanstad ska 
från och med år 2030 till minst 75 procent ske med 
elektriskt drivna fordon, där energin hämtas från för-
nyelsebara källor. Övrig kollektivtrafik ska utföras 
med fordon som drivs av förnyelsebara bränslen.

Minst 50 procent av arbets- och skolresorna i kom-
munen ska ske med kollektiva färdmedel.

I staden ska tillgänglig och hållbar kollektivtrafik 
bidra till att utveckla god stadsmiljö.

Aktuella frågor som besvarades:
För det första, hur ska stadens biltrafik minskas? 

Hur ska samtidigt kollektivtrafikens andel av arbets-
resorna öka, liksom användning av ”mjuka” färdsätt 
som gång och cykling? 

Vidare, hur ska stadens huvudgator utnyttjas på 
bästa sätt? 

Hur ska parkeringen ordnas, oavsett om denna sker 
på stadens mark eller på privat? 

Urban transportplan 
för Mellanstad

Utvecklingsstrategier
1  minska biltrafiken i staden med syfte att  
  uppfylla miljömålen
2  identifiera stråk för högklassig kollektivtrafik
3  dimensionera kollektivtrafiken i förhållande till  
  förväntat trafikarbete
4  bibehålla eller öka användning av mjuka  
  transportslag (gång och cykel)
5  planera för anslutande parkering på offentlig  
  eller privat mark
6  etablera bilpooler

De båda spår-
vägslinjerna går 
i de mer centrala 
delarna helt på 
reserverat utrymme, 
som i nödfall 
kan trafikeras av 
utryckningsfordon. 
Spårvagnarna har 
full prioritet i alla 
signaler och stannar 
i princip endast vid 
hållplatserna.
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Kan varutransporterna samordnas med syfte att 
minska trafiken och påverkan på miljön?

Började med de tunga stråken
I Mellanstad identifierades fem tunga stråk där kol-
lektivtrafiken borde förbättras. I det första steget 
diskuterades inte vilka trafikslag som kunde vara 
aktuella, även om modern spårväg nog tidigt kunde 
underförstås för flera av förbindelserna.

I ett fall var det tydligt att en förbättrad kollektiv-
trafik bäst skulle kunna etableras genom att en befint-
lig järnvägssträcka utnyttjades, men problemet med 
denna var att passagerarna inte har järnvägsstationen 
som slutmål utan önskade resa vidare till olika plat-
ser i staden. 

Det stod tidigt klart att de förbättrade förbindelser-
na borde etableras i markplanet, där människor nor-
malt befinner sig, och på så långt som möjligt separe-
rat och prioriterat utrymme, dock inte inhägnat.

Bestämde sedan trafikformen
I ett andra steg diskuterades trafikformer. I Mellan-
stad föreslogs att fyra tunga destinationer skulle tra-
fikeras med spårvagnar som skulle trafikeras som två 
genomgående linjer. Dessa båda linjer planerades för 
förlängning i samtliga linjeändar.

En tredje spårvägslinje skulle etableras längs den 
befintliga järnvägen och trafikeras med kombispår-
vagnar (duospårvagnar, tram-train), som tekniskt 
kan köras såväl på spårvägsspår som på järnvägsspår 
inom ramen för järnvägens strikta säkerhetssystem.

Spårvägslinjerna
Linje 1 Röd
Linjen är 10,97 km lång och utgår från Järnvägssta-
tionen i söder och går till Rattvisa i norr. Den har 21 
hållplatser.

Linje 2 Grön
Linjen är 8,73 km lång och förbinder Kullarna i väs-
ter med Nya Badet i öster. Den har 17 hållplatser. 
Dessa två renodlade stadsspårvägslinjer är tillsam-
mans således ca 19,7 km och har 38 hållplatser.
 Medelhastigheten på stadsnätet är ca 20 km/h. Tur-
tätheten per linje varierar under dagen mellan fyra 
och åtta minuter.

Linjerna trafikeras med en flotta om 27 hellåggolvs-
spårvagnar, som är 32,5 m långa och 2,65 m breda. 
De rymmer nominellt 231 passagerare, av vilka 56 får 
sittplats. Maximalt tillåten hastighet för denna vagn-
typ är 70 km/h.

Antalet per dag per dag är på de båda stadslinjerna 
drygt 55 000. Antalet passagerare ökar kontinuerligt.

Linje 3 Gul
Linje 3 är duospårvägslinjen som om något år ska 
utgå från Järnvägsstationen i söder via Därade i den 
västra delen av staden till de befolknings täta orter-
na längs Tanndalen med slutstation i Tann i nord-
väst. I Därade ansluter spårvägen till järnvägen via ett 
övergångsspår. Sträckan Mellanstad–Tann elektrifie-
ras med järnvägsspänning.

Med linje 3 utvidgas nätet till sammanlagt 60 km, 

Ett gatustråk har på 
ett kortare avsnitt 
i anslutning till en 
hållplats helt om-
vandlats till gå- och 
spårvägsgata.
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får ytterligare 18 hållplatser och stationer som trafi-
keras av 12 stycken duospårvagnar i 20-minutertra-
fik. På järnvägslinjen i Tanndalen kommer konven-
tionell järnvägstrafik att finnas kvar och uppgraderas. 
Regionala dieselmotorvagnar kommer att trafikera 
sträckan Mellanstad–Krutköping i 30-minuterstrafik 
i högtrafik.

Depåanläggningen
Depåanläggningen är placerad i en av förorterna, 
nära den ena linjen. Det finns möjligheter för expansi-
on när fler vagnar ska omhändertas. Förutom utrust-
ning för daglig skötsel finns även en fullt utrustad 
verkstad. I den nya spårvagnsdepån finns också den 
centrala trafikledningen för kollektivtrafiken i staden 
och i Tanndalen.

Mellanstads bussar härbärgeras alltjämt i den tidi-
gare bussdepån och har således ej flyttats till den nya 
depåanläggningen.

Det finns också ett omfattande busslinjenät i Mel-
lanstad. På 22 linjer rullar 125 bussar. Busslinjenä-
tet omvandlades radikalt i samband med spårvägsin-
vigningen. Nästan ingen parallelltrafik med spårväg 
förekommer och inte heller någon busstrafik i spår-
vägsspår. Busstrafiken har uttalad matarfunktion till 
spårvägen. Ett stort antal hållplatser med goda bytes-
möjligheter över plattform har etablerats.

Kostnad
En sammanlagd kostnad av 3,5 miljarder kronor 
redovisas för stadsspårvägsprojektets första etapp, 

vilket motsvarar en kostnad om ca 160 miljoner kro-
nor per kilometer. I denna kostnad ingår spårvagnar, 
spår, kontaktledning, utrustning för strömförsörjning 
samt vagnhall och underhållsverkstad.

Duospårvägsprojektet belöper sig till omkring 850 
miljoner kronor för ombyggnad och elektrifiering av 
järnvägen. Till detta kommer 530 miljoner för de 12 
duospårvagnarna, som är 37,5 m långa och 2,65 m 
breda. 

Detta ger en styckekostnad på aktningvärda 44,2 
miljoner kronor, inte långt mindre än ett motsvaran-
de elmotorvagnståg för konventionell järnvägsdrift.

Det finns exempel från andra upphandlingar med 
väsentligt lägre kostnader för duospårvagnar, dock 
med större fordonsserier. Detta ger anledning att 
poängtera nödvändigheten av gemensamma beställ-
ningar av fordon av denna och liknande typ.

Konsekvenser för stadsmiljön
Det nya persontransportsystemet i Mellanstad har 
således tillkommit som ett resultat av en övergripan-
de plan för att revitalisera stadsmiljön. 

I samband med spårvägsetableringen genomfördes 
som nämnts stadsmiljöupprustning utmed de stråk 
som spårvägen trafikerar. Upprustningen omfattar 
gatumiljön från husfasad till husfasad. Bland annat 
har omkring 1 000 träd planterats och åtskilliga kva-
dratmeter gräsmatta anlagts.

Just grässpår har prioriterats för linjegrenen mot 
sydväst. Däremot har möjligheten till grässpår inte 
utnyttjats särskilt frekvent i innerstaden, vilket man 

På några få sträckor 
går spårvagnarna 
i Mellanstad i 
blandtrafik, dock på 
gator med endast 
obetydlig trafik för 
angöring av fastig-
heter.
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möjligen kan något kritisera. Det nya transportsyste-
met med dess strukturerande egenskaper bidrar emel-
lertid i stort till stadens goda kvaliteter, understödjer 
en gynnsam ekonomisk utveckling, utnyttjar gemen-
samma resurser effektivt och hushållar med det knap-
pa gatuutrymmet. 

I Mellanstad valdes att i kampen om gatan priorite-
ra de mest utrymmeseffektiva fordonen. 

På den politiska dagordningen i Mellanstad står 
också att profilera centrumområdet för att attrahera 
inhemska investeringar. Spårvägen och dess nya logo-
typ symboliserar numera tydligt stadens ekonomiska 
vitalitet.

Miljöhänsyn var starkt avgörande för att söka mins-
ka biltrafiken, öka kollektivtrafikandelen och återge 
de centrala stadsdelarna till fotgängarna.

Exemplet visar att en lyckosam stadsmiljöomvand-
ling är möjlig om det finns en övergripande dagord-
ning som anger att det offentliga rummet ska omvand-
las, och att kollektivtransportsystemet ska ges större 
roll i samhällsplaneringen. 

Under utredningsarbetet i Mellanstad hämtades 
intryck från  de franska städerna Bordeaux, Montpel-
lier och Strasbourg som alla har genomfört motsva-
rande förändringar i innerstäderna genom att utveck-
la ett kollektivtransportsystem där spårvägen utgör 
kärnan. 

Utan spårvägen hade inte trafiken kunnat rationa-
liseras så som blev fallet; nya gator, torg och till och 
med en boulevard planeras exklusivt för spårvagnar, 
fotgängare och cyklister.

Den urbana transportplanen har medfört att en 
offensiv strategi för att omvandla det gemensamma 
utrymmet i centrum har kunnat antas. Biltrafiken leds 
i nya stråk. Den gamla staden med dess många vack-
ra byggnader har återförts till invånare och besökare. 

Spårvägssystemet förbättrar tillgängligheten inte 
enbart i citykärnan utan medför även att stadsdelar 
utanför citykärnan kan bli en del av det nya offent-
liga rummet. 

Framtiden
Invigningen av den första etappen av linje 1 och 2 
genomfördes efter omkring tre års planering och 
byggnation. Det finns som nämnts planer att från tre 
av dagens ändhållplatser förlänga linje 1 och 2 till nya 
verksamhets- och bostadsområden.

Linje 3 tas i bruk om ett år. 
Särskilt linje 3 i Tanndalen mot Tann, förväntas få 

fastighetsvärdena att stiga efter många år av uppgi-
ven recession.

På förortsträckorna 
är grässpår vanligt 
förekommande. På 
bilden framgår hur 
två körfält på en ti-
digare stadsmotor-
väg omvandlats till 
kollektivtrafikstråk 
med tydlig grön 
profil. Intill denna 
plats ska etableras 
anslutning till järn-
vägen som passerar 
på viadukten mitt i 
bild, för vidare färd 
i Tanndalen mot 
Tann.

Den urbana transportplanen omfattade
Politisk dagordning
Övergripande plan
Strategi för det offentliga rummets utveckling
Ett engagerat ”Urban design team”
Marknadsföringsstrategi
Resursanskaffningsstrategi
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Stadsspårvägsnätet i Mellanstad består av två linjer 
som på sikt ska förlängas från samtliga ändhåll-
platser, utom från stationen. I den första etappen 
anlades tre infartsparkeringar. Vid Därade ansluts 
duospårvägen till stadsnätet.

Järnvägslinjen Mellanstad–
Tann kommer att under 2010 
trafikeras med duospårvagnar. 
Avsnittet elektrifieras för 
närvarande och får matning 
med konventionell järnvägsel. 
Sträckan Mellanstad–Krutkö-
ping får utökad trafik med die-
seldrivna regionalmotorvagnar.

Tanndalen mellan Mellanstad 
och Sydländska höglandets 
bergssträckningar är mycket 
tätbefolkad och har endast 
en väg och en järnväg för 
den dagliga pendlingen mot 
Mellanstad. Bättre kollektiv-
trafikförbindelser har länge 
varit ett starkt önskemål från 
boende och politiker i Tann och 
Krutköping.

© TJ Grafik 2009

© TJ Grafik 2009
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samt Sveriges Kommuner och Landsting deltar. Projektet syftar till att gemensamt utveckla kunskap om planering för stadsutveckling 
och stadens trafik. Av särskilt intresse är hur transportsystemets utformning och användning kan stödja en hållbar utveckling.

Städer som erbjuder en attraktiv livsmiljö och bra kommunikationer är en nyckel till ekonomisk utveckling. Tillsammans vill vi lösa 
utmaningen att planera för en stad där människor trivs samtidigt som gods- och persontransporterna sker på ett sätt som minskar 
miljöproblemen och ger invånarna goda möjligheter att förflytta sig snabbt och effektivt.

Denna bok är en uppföljning av författarnas tidigare arbete Persontransporter i långa banor, utgiven 2008 av Banverket inom ramen för 
projektet Den Goda Staden (ISBN 978-91-633-3638-6). Den som i den boken har studerat alternativen för persontransporter i långa ba-
nor, och har kommit fram till att spårväg verkar vara mest intressant för den egna kommunen eller regionen, får i denna bok en snabb, 
effektiv och lättillgänglig handledning i konsten att etablera en spårväg.

Här presenteras många exempel från Frankrike. Det beror på att så många spårvägsystem har nyinrättats i det landet under de senaste 
tio–femton åren. Liksom i Sverige hade nästan samtliga spårvägar i den ursprungliga generationen tidigare avvecklats. Det har givit för-
delen att nya spårvägar i modern form har kunnat etableras utan belastning av traditioner och principer från förr. Spårvägsetableringar 
i Frankrike är också nära kopplade till restriktioner för biltrafiken, stadsförnyelse och upprustning av gaturum.

Några av de utländska exempel som beskrivs är för närvarande inte helt i linje med svenska bestämmelser. Vi ser emellertid inte det-
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