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Abstract 

County and local traffic trade association Swedish Public Transport Association's goal by 

2010 is to double the travel by public transport from 2006 years figures. Such a change 

will not happen by itself; a systematic effort will be required to create an attractive public 

transport. A more recent development of public transport is that several Swedish cities  

have more or less advanced plans to introduce trams. 

 

This thesis work aims to investigate the preconditions of a tram establishment in 

Västerås. The work is divided into literature study, case study, questionnaire survey and 

interview. The initial literature study summarizes general information regarding light rail 

design, construction, costs and financing options. The study also ties in with previous 

studies in the area to gain useful experience. The case study examines Västerås 

conditions for trams. The conditions are then used to establish a system proposal of a line 

system for tram with the associated operational and investment costs. The questionnaire 

study describes Västerås residents attitudes to a hypothetical proposal for the 

introduction of light rail transit as part of the city's public transport system.  The 

interview study resulted in the literature study being supplemented by experiences from 

an active actor within the tram industry. The thesis analyzes all of the studies individually 

and then as a unit. Finally, the authors‟ own conclusions are presented. 

 

Keywords: Tram, tramway, light rail, Västerås, opinion poll, requirement, investment 
cost. 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

Sammandrag 

Läns- och lokaltrafikens branschorganisation Svensk Kollektivtrafik har som mål att år 

2020 ha fördubblat kollektivtrafikresandet från 2006 års siffror. En sådan förändring 

kommer inte att ske av sig självt utan ett målmedvetet arbete kommer att krävas för att 

göra kollektivtrafiken mer attraktiv. En alltmer aktuell utveckling av kollektivtrafiken är 

att flera svenska städer har mer eller mindre långtgångna planer på att införa 

spårvagnstrafik.   

 

Detta examensarbetes syfte är att utreda förutsättningarna för en spårvägsetablering i 

Västerås Stad.  Arbetet delas in i litteraturstudie, fallstudie, enkätstudie samt 

intervjustudie. I den inledande litteraturstudien sammanställs allmän information 

avseende spårvägens utformning, anläggning, kostnader samt finansieringsmöjligheter. 

Den knyter även an till tidigare studier inom området för att tillvarata nyttiga 

erfarenheter. I fallstudien undersöks Västerås förutsättningar för spårvagnstrafik. 

Förutsättningarna används sedan till att upprätta ett systemförslag avseende ett 

stomlinjesystem för spårvagn med tillhörande drift- och investeringskostnader. I 

enkätstudien redogörs Västerås invånares inställning till ett hypotetiskt förslag om 

införande av spårvagnstrafik som en del av stadens kollektivtrafikssystem. 

Intervjustudien resulterade i att litteraturstudien kunde kompletteras med en i 

spårvagnsbranschen aktiv aktörs erfarenheter.  

 

Vidare analyseras samtliga studier var för sig och sedan som en enhet. Slutligen 

presenteras våra egna slutsatser.  

 

Nyckelord: Spårvagn, spårväg, Västerås, opinionsundersökning, förutsättningar, 

investeringskostnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Förord 

Examensarbetet utgör den avslutande delen av civilingenjörsutbildningen i 

samhällsteknik vid Mälardalens Högskola, och omfattar 30 hp för vardera 

examensarbetare. Arbetet har sammanställts vid akademin för hållbar samhälls- och 

teknikutveckling under våren 2011 i samarbete med Tekniska nämndens stab i Västerås. 

 

Det finns ett flertal personer vilka vi vill tacka för deras stöd och välvillighet. Först och 

främst vill vi rikta ett stort tack till våra handledare Isa Brisby och Karin Widén samt 

övriga personer på Västerås Stad som hjälpt oss i arbetet. Vi vill även tacka Tommy 

Törnqvist för stöd vid utformning av enkäten samt vår examinator Jenny Söderström för 

sin behjälplighet.  

 

De 308 personer som besvarat vår enkätundersökning vill vi också rikta vårt tack till. 

Utan dessa svar hade enkätstudien ej kunnat genomföras. Vidare vill vi tacka Sten 

Jakobsson på Bombardier för en givande intervju, samt Thomas Johansson och Magnus 

Kusoffsky för behjälplighet med såväl bilder som information.  

 

Slutligen vill vi tacka vänner och familj för uppmuntran och stöd under arbetets gång. 

 

Västerås den 30 maj 2010 

 

  

Tom Hedlund   Tomas Backlund 
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Ordlista med begrepp inom spårväg

Följande ordlista syftar till att underlätta för läsaren vid läsning av rapporten och är inte 

heltäckande för alla begrepp inom lätt spårtrafik. Den redovisar inte heller 100 % 

sanningar då definitioner och tillämpningar förändras med tiden i takt med 

samhällsutvecklingen. 

 

Boggie Den anordning som sitter under en vagn eller ett fordon vars 

syfte är att sprida fordonets last på flera axlar och därmed 

minska axeltrycket, öka lastförmågan och förbättra 

kurvtagningen. Vanligen har en boggie fyra hjul.  

 

Depå Uppställningsplats för spårvagnar eller andra spårstyrda 

fordon. I depåerna utförs löpande underhåll samt lättare 

reparationer på vagnar. 

 

Duospårvagn (Även tvåsystemvagn). En typ av spårvagn (eller 

snabbspårvagn) som klarar att framföras på både spårväg och 

järnväg. För att göra detta har fordonet dubbla 

strömförsörjningssystem. Även en variant som klarar av att 

växla mellan el- och dieseldrift finns på marknaden. Eftersom 

duospårvagnar trafikerar både spårvägar och järnvägar måste 

de uppfylla krav enligt dubbla regelverk. 

 

Duospårväg Fenomenet att trafikera både spårväg i städer och järnväg 

mellan städer i ett och samma nät. På så sätt kan byten på 

järnvägsstationen undvikas. Trafiken bedrivs med 

duospårvagnar.  

 

Enriktningsvagn (Även enkelriktningsvagn) är en spårvagn med förarplats 

endast i ena änden. Spårvagnen går därför endast att köra åt 

ena hållet. En enriktningsvagn kräver vändslinga eller 

triangelvändning för att kunna vända. Vanligtvis har denna 

vagntyp endast dörrar på ena sidan, den högra för högertrafik.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A5rvagn
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4ndslinga
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Triangelv%C3%A4ndning&action=edit&redlink=1


 

 
 

Förortsbana (Även regionspåväg). En bana som går mellan en stad och dess 

förorter. Ett exempel på en förortsbana är Lidingöbanan.  

 

Gatuspår Spår som går i gatan vilket innebär att spårtrafiken samsas om 

utrymmet med annan trafik. Spåren kan dock ligga i separata 

kollektivkörfält.  

 

Gatuspårväg Spårväg i gata, oftast blandad med övrig trafik vilket är vanligt i 

städernas centrum. Motsatsen till spår på egen banvall vilken 

avskiljd från annan trafik.  

 

Konstbyggnad Byggnad eller anläggning av typen bro, trafiktunnel, 

gångtunnel, stödmur, bullerskydd, brygga, kaj, etc. 

 

Körtid Den tid det tar att färdas mellan två platser utan att stanna på 

vägen.  

 

Light rail Modern benämning på lätt spårtrafik. Markerar en skillnad 

mot äldre spårvägssystem. Förknippas med avancerade signal- 

och trafiksäkerhetssystem, egen banvall, moderna fordon med 

lågt insteg från anpassade plattformar, ändamålsenligt 

utrustade stationer eller hållplatser.   

 

Låggolv  Betyder att golvet i ett fordon är helt eller nästan i nivå med 

plattformskanten. Det är inget trappsteg i fordonet alldeles 

innanför dörren. Låggolv underlättar på- och avstigning för alla 

vilket ger snabbare stopp. Det underlättar särskilt för 

rörelsehindrade, och de som har barnvagn, och är därför 

attraktivt vid inköp av nya fordon.  

 

Låggolvsvagn En vagn med låggolv. Det betyder att det inte finns något 

trappsteg innanför dörrarna. Detta underlättar mycket för 

rullstolsburna passagerare, passagerare med barnvagn, med 

kryckor eller allmänt nedsatt rörlighet.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fordon
http://sv.wikipedia.org/wiki/Plattform
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relsehindrad
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5ggolv
http://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6rr
http://sv.wikipedia.org/wiki/Barnvagn


 

 
 

Normalspår Spårtrafiksystem med 1 435 millimeters avstånd mellan 

rälerna.  

 

Plattform  Perrong för på- och avstigning vid spårfordon.  

 

Regionspårväg Benämning på en spårväg som går mellan kommuner, städer 

och tätorter snarare än i stadstrafik. Synonymer kan vara det 

äldre interurbanspårväg eller det nyare stadsbana. 

 

Restid Den tid det tar att färdas mellan två platser inklusive hållplats-

stopp och byten.  

 

Smalspår Benämning på spårtrafiksystem med mindre avstånd mellan 

rälerna (spårvidd) än det normala 1435 mm.  

 

Spårfaktor Fenomen som sägs uppträda vid införande av spårvagnstrafik. 

Erfarenheter visar att kollektivtrafikresandet ökar med 25 % på 

grund av kollektivtrafikens ökade attraktivitet.  

 

Spårvagn Ett lätt spårfordon för kollektivtrafik som huvudsakligen 

trafikerar spårvägar. Spårvagnen skiljer sig från tåg genom sina 

mindre hjul och kortare hjulbas som gör att den klarar snävare 

kurvor och brantare stigningar, samt en i allmänhet lättare 

konstruktion som gör den mer lämplig för stadstrafik (lägre 

hastighet och mindre krav på krocksäkerhet).  

 

Spårväg Anläggning avsedd för spårvägstrafik, det vill säga i regel 

spårvagnar för kollektiv persontransport, i sällsynta fall för 

godstrafik. Själva anläggningen består av spår, det vill säga ett 

par räler eller skenor, ofta integrerat i gata eller annan 

beläggningsyta, men lika ofta på egen banvall. Ofta ingår i 

anläggningen andra kringarrangemang så som luftledningar 

(för strömförsörjningen) med tillhörande stolpar.  

 

Tvåriktningsvagn Spårvagn med förarplats i båda ändar. Den kan därför köras åt 

båda hållen. Den byter körriktning oftast genom att föraren 

http://www.lightrail.se/index.php?page=om-latt-spartrafik#ord_sparvag
http://www.lightrail.se/index.php?page=om-latt-spartrafik#ord_interurbansparvag
http://www.lightrail.se/index.php?page=om-latt-spartrafik#ord_stadsbana
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A5rvagn
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rare


 

 
 

byter förarplats och vagnen växlas över på det andra spåret. En 

tvåriktningsvagn har vanligtvis dörrar på bägge sidor. 

 

Vagnhall Se depå.  

 

Vagnkilometer Den sträcka i kilometer som vagnar upplåtna för resande 

framförts i järnvägs-, tunnelbane- och spårvägståg. Det vill 

säga, en vagn som kör en kilometer, är detsamma som en 

vagnkilometer. Är det två vagnar som kör en kilometer, blir det 

två vagnkilometer och så vidare.  

 

Vändslinga I spårtrafiksammanhang en spåranläggning som möjliggör 

fysisk vändning av ett spårfordon (normalt spårvagnar), så att 

fordonet kan byta körriktning utan att framföras från andra 

änden av fordonet. Spåret bildar en slinga eller en ögla, så att 

vagnen eller tåget genom att köra genom slingan vänder 180 

grader och kan påbörja återresan. 

 

70- procentsvagn En 70- procentsvagn har traditionella boggier under 

vagnsändarna. Det låga golvet sträcker sig mellan de båda 

ändboggierna och utgör cirka 70 procent av vagnens längd. Ett 

tvärsteg på cirka 18 centimeter leder upp till den högre nivån. 

Alla dörrar är placerad i vagnens lägre del.  

 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A5rvagn
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grad
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1. Inledning 

Slutet av våra studier på Mälardalens högskola har präglats av samhällsplanering vilket 

har gett oss en större insikt i omställningen till ett hållbart samhälle och en ambition att 

vilja vara med och bidra till denna förändring.  

 

Varför kan införandet av spårvagnstrafik i Västerås vara ett steg mot ett mer hållbart 

samhälle? Vilken roll kan spårvagnstrafik utgöra i det framtida samhället? 

Spårvagnstrafiken är på många sätt en motpol till bilsamhället, det samhälle som länge 

format våra städer och som många nu vill förändra. Den starka biltrafiken samt 

högertrafikomställningen 1967 är anledningen till spårvägens kraftiga minskning i 

Sverige. Idag blir biltrafikens negativa effekter på centrala stadsdelar allt mer synliga. Då 

en stad växer ökar problemen med bilköer, avgaser och ytkrävande parkeringsplatser. 

Städer som exempelvis Stockholm och Paris har därför återetablerat effektiva och lokala 

spårtrafiksystem, och på flera håll har även nyetableringar genomförts, till exempel i 

Bergen, Norge. Spårvagnen har således fått en mindre renässans.  

 

Trams are enjoying a comeback. There is growing interest in several 

European countries, such as France, Italy and Sweden. In Helsinki, more 

than 50 million passengers a year board the new trams, and the trend has 

been upward ever since the new trams were introduced. (Bendixen, 2002, s. 

19) 

 

I en del städer ersätter spårvagnstrafik busstrafiken som ett led i att göra 

kollektivtrafiken attraktivare. I storstäder anläggs ofta spårvagnstrafik för att det inte 

finns något annat rimligt alternativ som klarar av att transportera mängden resenärer. 

1.1. Varför etablera modern spårvagnstrafik? 

I Sverige förknippas ofta spårvagnstrafik med ålderstigna skramliga vagnar som tjuter i 

kurvorna. Spårvagn som kollektivtrafikmedel är dock under ständig utveckling och 

många av de sidor hos spårvagnstrafiken som tidigare upplevdes som negativa är nu 

åtgärdade. Den moderna spårvagnen har i stora drag endast spårvidden gemensam med 

den äldre. (Johansson & Lange, 2009) 
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Dagens spårvagnar kräver mindre plats i gatuutrymmet per passagerare än både buss, bil 

och cykel. Vanligt förekommande bredd på moderna spårvagnar är 2,65 meter. En 

dubbelspårig spårväg behöver ca 6 meter i bredd oavsett vilken hastighet spårvagnen 

färdas i. Detta kan jämföras med en dubbelriktad bussbana som vanligen behöver 7,5 

meter i bredd då hastigheten överstiger 50 km/h. (Johansson & Lange, 2009) 

 

Att spårvagnen färdas på spår resulterar i en jämn och stadig gång utan oväntade 

sidoaccelerationer. Spårvagnar behöver heller inte svänga åt sidan vid hållplatser 

samtidigt som inbromsning sker. Komforten för passagerarna upplevs därför som hög. 

Spårstyrningen medför dessutom att avstånd mellan plattformskant och dörröppning 

kan vara densamma för hela spårvagnssystemet. En stor fördel med spårvagnstrafik är 

det så kallade plana insteget, det vill säga minimal höjdskillnad mellan plattformskant 

och dörröppning. Detta gör spårvagnen lättillgänglig för personer med nedsatt rörlighet.  

(Johansson & Lange, 2009) 

 

En etablering av spårvagnstrafik kan bidra till att göra staden attraktivare. Då 

etableringen sker ges möjlighet att utforma infrastrukturen för kollektivtrafiken på ett 

attraktivt sätt. Exempelvis kan spårvägen anläggas på gräs, så kallat grässpår, vilket kan 

vara estetiskt tilltalande och dessutom ha en ljuddämpande effekt. Spåranläggningen 

hålls tillgänglig och öppen och avgränsas endast vid undantagsfall med staket eller andra 

avspärrningar. Spåren syns tydligt vilket gör att invånarna är medvetna om var 

spårvagnen kommer att passera. (Johansson & Lange, 2009) 

 

Att införa spårväg handlar idag inte enbart om införandet av en ny typ av kollektivtrafik. 

Att anlägga spårvagn innebär ofta att hela gatumiljön renoveras och att städer förtätas. 

Biltrafiken minskar och utrymmet kan istället användas av cykel- och gångtrafikanter. 

Markvärdet på fastigheter längs med spårvägarna kan på sikt komma att öka. (Johansson 

& Lange, 2009) 

 

Spårvagnar kan framföras i ett stort antal olika miljöer, exempelvis på egen banvall, på 

reserverat utrymme i gata, i blandtrafik, på gräs och genom tunnel. Så kallade 

duospårvagnar kan trafikera både spårvagnsspår och järnvägsspår. För nya 

spårvägslinjer undviks kurvor med en radie under 25 meter, men moderna spårvagnar 

kan dock trafikera kurvor med ned till 18 meters radie, i undantagsfall ännu snävare. 

Dagens spårvagnsmodeller kan klara lutningar på upp till 10 %. För vissa system kan 

ännu brantare sluttningar klaras av. (Johansson & Lange, 2009) 
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En term som ofta benämns i spårvägssammanhang är spårfaktor. Den syftar till att en 

ökning i passagerarantal ofta kan registreras när en kollektivtrafikservice övergår från 

buss till spårväg. Ökningen i passagerarantal förklaras av den ökade attraktiviteten vid 

byte från buss- till spårvagnstrafik. Spårfaktorn är dock svår att bevisa då andra 

förutsättningar utöver själva införandet av spårvagnar förändras, exempelvis ökad 

turtäthet, genare sträckningar etc.  Ett erfarenhetsbaserat värde på spårfaktorn är en 

passagerarökning på 25 procent. (Johansson & Lange, 2009) 

 

Till följd av lågt rullmotstånd och den elektriska motorns höga verkningsgrad har 

spårvagnen en låg energiförbrukning per platskilometer. Den moderna spårvagnen 

återmatar dessutom elkraft vid inbromsningar, vilken andra vagnar inom samma 

matarsektion kan tillgodogöra sig. Då spårvagnar drivs med elektricitet ges frihet att 

välja primär energikälla. Vidare resulterar den elektriska driften i att spårvagnen ej avger 

skadliga ämnen i gatumiljön. Dagens spårvagnar är normalt tysta och de problem som 

kan uppstå med kurvskrik, delvis förknippat med äldre spårvagnstrafik, kan motverkas 

med rätt teknik. (Johansson & Lange, 2009) 

 

En etablering av spårvagnstrafik har självklart även negativa sidor. Att nyanlägga ett 

spårvagnssystem medför stora investeringskostnader. Spårläggning samt elektrifiering är 

kostsamt, i synnerhet i befintlig gatumiljö. Spår anlagda i gatumiljö är dessutom 

underhållskrävande. Ur trafiksäkerhetssynpunkt kan det vara farligt att blanda 

spårvagnstrafik med cyklister och gångtrafikanter. Spårvagnsförare behöver en speciell 

förarutbildning vilket resulterar i ökade kostnader. Spårvagnar kan ha problem att 

trafikera branta backar. Under vintern kan snö i växlar orsaka problem för 

framkomligheten och vid elavbrott stannar trafiken.   

1.2. Bakgrund 

Tillväxten i Västerås är hög, vilket motiverar att kollektivtrafiken ses över inför 

framtiden. Införande av spårvagnstrafik i medelstora städer är något som blir allt mer 

aktuellt, inte minst på grund av fördelarna sett ur ett hållbart perspektiv. Spårvagnstrafik 

diskuteras i varierade omfattning i nuläget i ett flertal svenska städer, exempelvis 

Jönköping, Uppsala, Helsingborg, Lund och Malmö.  
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I tidningsartikeln ”Sätt stan på spåret!”, publicerad i Vestmanlands Läns Tidning [VLT] 

den 13 juli 2010, presenterades det ”nygamla” förslaget att även låta införa 

spårvagnstrafik i Västerås och dess närområden, som ett led i att förbättra stadens 

kollektivtrafik. I artikeln intervjuas Bengt- Åke Nilsson, folkpartistisk politiker i Västerås, 

som tillhör den opinion som vill se spårvagnar på stadens gator. En opinion 

förespråkande spårvagnstrafik i Västerås finns alltså, men det finns ingen, för oss känd, 

mer omfattande utredning i ämnet. (Sätt stan, 2010) 

 

I SmartKoll, ett tjänstemannaförslag gällandes framtidens kollektivtrafik i Västerås, 

publicerat på Västerås Stads hemsida den 23 februari 2011, nämns spårvagnstrafik som 

en möjlig framtida utveckling av Västerås kollektivtrafiksystem. De i 

tjänstemannaförslaget föreslagna stomlinjerna för busstrafik är raka och gena vilket på 

sikt öppnar upp för en övergång till spårbunden trafik. Projektet SmartKoll syftar till att 

effektivisera busstrafiken i Västerås. (Wulcan & Widén, 2011) 

1.3. Syfte 

Rapporten ska utgöra underlag till en nyanserad och mer omfattande diskussion gällande 

spårvagnstrafikens vara eller icke vara i Västerås. Utredningen är också ett led i att skapa 

en mer hållbar kollektivtrafik i Västerås och resulterar i en rapport som tydliggör 

förutsättningar för spårvagnstrafik i Västerås. Rapporten är inriktad mot de ekonomiska, 

fysiska samt sociala förutsättningarna i Västerås stad. Rapporten syftar till att vara 

opartisk och är därför intressant för politiker, tjänstemän, allmänheten och näringslivet i 

Västerås stad.    

1.4. Frågeformulering 

Rapporten ska klargöra frågeställningen, ”hur ser förutsättningarna för spårvagnstrafik i 

Västerås ut?”. Denna frågeställning kan delas in i ett antal delfrågor: 

 

– Var kan spårvagnslinjer, hållplatser och depå placeras? 

– Hur stora är kostnaderna för spårvagnstrafik? 

– Hur kan en spårvägsetablering finansieras? 

– Vilka är berörda och vad är deras opinion? 

– Vilka effekter skulle spårvagnstrafik kunna få på staden och dess befintliga 

    infrastruktur? 
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1.5. Avgränsning 

Denna rapport kommer endast att behandla trafikslaget spårvagn. Vidare kommer ingen 

hänsyn tas till markens beskaffenhet med avseende på ledningar och eventuella 

fornlämningar. Rapporten begränsas till att endast nämna och ej utreda olika risker vid 

drift av spårvagnstrafik. 
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2. Metod  

Följande kapitel redogör för hur examensarbetet utförts samt vilka metoder som använts.  

Examensarbetet inleddes med att en litteraturstudie genomfördes med syftet att 

identifiera relaterade studier och motsvarande utredningar. Det visade sig finnas en 

ansenlig mängd litteratur vilken behandlar spårvägsetableringar. Någon genomförd 

opinionsundersökning gällandes etablering av spårvagnstrafik i en stad av Västerås 

storlek hittades ej. Därför beslutades att detta examensarbete ska innehålla en 

opinionsundersökning där Västerås invånare får klargöra sin åsikt gällandes en eventuell 

spårvägsetablering.  

 

För att kunna besvara examensarbetets frågeställning på bästa sätt har arbetet delats in i 

fyra huvuddelar.  

 

1. En litteraturstudie där vi undersökt tidigare genomförda studier och utredningar 

inom spårvägsetableringar samt spårvagnstrafik i allmänhet. Litteraturstudien 

utgör dessutom teoretisk bakgrund till övriga huvuddelar av examensarbetet. 

 

2. En fallstudie där vi tillämpar litteraturstudien på Västerås Stad genom att vi reder 

ut förutsättningarna för spårvägstrafik, beskriver hur en etablering i staden i stort 

skulle kunna gå till samt redogör för vilka kostnader det skulle medföra.  

 

3. En enkätstudie för att undersöka Västerås Stads invånares åsikter om en eventuell 

spårvägsetablering.  

 

4. En intervjustudie där en aktör inom spårvagnsbranschen intervjuas för att ta reda 

på dennes syn på en eventuell etablering samt för att ta del av dennes kunskaper 

och erfarenheter.  

2.1. Litteraturstudie 

En indelning av litteraturstudiens syfte kan göras i två huvudsyften. Dels ska den utgöra 

teoretisk grund till examensarbetets övriga delar och dels ska den klargöra vilka studier 

som gjorts inom området för att undvika att examensarbetet handlar om delar som 

beskrivits tidigare.  
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2.1.1. Informationsinsamling 

I litteraturstudiens första skede undersöktes avslutade och pågående utredningar inom 

området. Undersökningar gjordes av utredningar gjorda vid de tekniska högskolorna 

samt utredningar publicerade av myndigheter, exempelvis Trafikverket.  

 

När den övergripande informationsinsamlingen var avslutad granskades insamlat 

material för att välja ut det material som bäst kan besvara examensarbetets 

frågeställningar. Där brister identifierades i materialet gjordes ytterligare sökningar för 

att komplettera informationsinsamlingen.  

 

Bildmaterial har dels tagits av Tom Hedlund på en studieresa till Alicante, Spanien samt 

av Thomas Johansson och Magnus Kusoffsky vilka medgivit publicering i detta 

examensarbete. 

 

Ett studiebesök gjordes till Magnus Kusoffskys presentation av masteruppsatsen 

”Spårväg eller trådbuss i Örebro: Idéstudie om strukturerande kollektivtrafik i 

Örebroregionen” i Örebro den 11 februari 2011. Hänvisning i text till nämnda redovisning 

görs på följande sätt: (personlig kommunikation, den 11 februari 2011). 

 

Under våren har regelbundna handledningsmöten med Isa Brisby och Karin Widén på 

Tekniska nämndens stab, Västerås Stad, genomförts. Dessa möten kommer att referas till 

som personlig kommunikation. 

 

Illustrationerna är våra egna, skapade i ritprogrammet AutoCad. 

2.1.2. Litteraturens validitet 

Examensarbetets frågeställningar besvaras av undersökningar gällandes 

spårvägsetableringar, andra typer av kollektivtrafikutredningar samt rapporter om 

spårvagnstrafik i allmänhet. Aktuell litteratur har sedan begränsats till att kunna svara på 

examensarbetets delfrågeställningar: 

 

– Vilka effekter skulle spårvagnstrafik kunna få på staden och dess befintliga 

infrastruktur? 

– Var kan spårvagnslinjer, hållplatser och depå placeras? 

– Hur stora är kostnaderna för spårvagnstrafik? 
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– Hur kan en spårvägsetablering finansieras? 

– Vilka är berörda och vad är deras opinion? 

2.1.3. Litteraturens reliabilitet 

I litteratursökningen har hög aktualitet eftersträvats. I första hand har rapporter, 

examensarbeten och övrigt material som sammanställts efter 2005 använts. I 

undantagsfall har vi använt oss av äldre material där den ansetts ha god reliabilitet. 

2.2. Fallstudie 

Examensarbetets fallstudie utgörs av ett översiktligt förslag på hur en eventuell 

spårvägsetablering i Västerås Stad kan gå till. Litteraturstudiens material gällandes 

spårvägsetableringar appliceras på Västerås avseende ett stomlinjeförslag för 

spårvagnstrafik med tillhörande ekonomisk analys. Stomlinjeförslaget med uppskattat 

antal spårvagnar samt övriga kostnadskrävande inköp utgör grunden till 

kostnadsberäkningarna.  

 

Föreslaget stomlinjenät för spårvagnstrafik har sammanställts med hänsyn till en mängd 

faktorer så som befintlig kollektivtrafik med resandestatistik, befintliga spår, 

målpunkter, för busstrafiken föreslagna nya stomlinjer, pendlingsstatistik, 

befolkningsprognoser, gällande översiktsplanering, Västerås Stads geografiska 

beskaffenhet samt fysiska hinder och övriga förutsättningar. Vidare har en uppskattning 

baserad på det nuvarande kollektivtrafikresandet samt det föreslagna stomlinjenätets 

utformning och omfattning gjorts över hur många fordon som kommer att fordras.  

 

En ekonomisk analys har gjorts med hänsyn till investeringskostnader och 

driftskostnader. Analysen syftar till att ge en bild av i vilken storleksordning som 

kostnaden för att införa spårvagnstrafik kan ligga i. Flera källor ligger till grund för 

antagna nyckeltal som har använts till kostnadsberäkningar. I de fall där det publicerats 

flera priser för en post har antingen ett medelvärde valts eller ett värde från det mest 

likvärdiga systemet.  

 

Informationen i tabell 18 på sida 90 är hämtad från postvagnen som är ett debattforum 

på svenska järnvägsklubbens hemsida. De som skriver på forumet är medlemmar i 

Svenska järnvägsklubben [SJK], en klubb för tåg- och spårvagnsentusiaster som bland 

annat ger ut en tidsskrift och bedriver forskning. Informationen i tabellen 
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överensstämmer med uppgifter hämtade i litteraturstudien vilket styrker dess 

trovärdighet. 

 

För att överskådligt beräkna vad en begynnande investering av spårvagnstrafik i Västerås 

kan komma att kosta har bland annat en informationssökning av publicerade 

spårvagnsköp från år 2010 och framåt genomförts. Informationen har i första hand 

hämtats från affärstidskrifter och olika tillverkares hemsidor, källan anges i bilaga 1. 

Uppgifter om vagnar och deras kostnader har sedan samlats i en tabell för analys och 

framtagande av nyckeltal, som sedan använts till att uppskatta en investeringskostnad.  

 

För att ge läsaren en bild av hur trafiken skulle kunna lösas i den centrala staden har 

visioner utarbetats i AutoCad.  Som grund för visionerna ligger en grundkarta från 

Västerås Stad med stadens utseende idag. Med andra ord stämmer avstånd mellan 

byggnader, vägbredd, med mera, överens med verkligheten. Stomlinjeförslagen har ritats 

på grundkartor vilka Västerås Stad har bistått med. 

2.2.1. Fallstudiens validitet 

Genomförd fallstudie ska ses som ett utkast gällandes hur en spårvägsetablering kan 

genomföras. Syftet är inte att visa hur en spårvägsetablering ska gå till, utan att redogöra 

för förutsättningarna samt väcka en diskussion om spårvagnstrafik. Att sammanställa ett 

utkast för en spårvägsetablering är därför en viktig del av examensarbetet. Fallstudiens 

validitet anses därför god. 

2.2.2. Fallstudiens reliabilitet 

Examensarbetets fallstudie är ej en guide till hur en spårvägsetablering ska gå till. Målet 

är istället att visa ett tänkbart scenario för att skapa vidare diskussioner. Fallstudiens 

reliabilitet är således god. 

2.3. Enkätstudie 

För att undersöka Västerås Stads medborgares inställning till ett förslag om att införa 

spårvagnstrafik som en del av stadens kollektivtrafik genomfördes en enkät-

undersökning. Målet med undersökningen var att visa medborgarnas inställning till ett 

förslag att införa modern spårvagnstrafik som en del av kollektivtrafiken i Västerås. Av 

intresse var även att ta reda på orsaken till medborgarens inställning.  
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2.3.1. Datainsamling och presentation 

En första enkät togs fram med stöd från våra handledare samt Tommy Törnqvist vid 

Mälardalens Högskola. Då tid och resurser varit begränsade bestämde vi oss tidigt för att 

hålla enkäten kort och enkel. Frågorna som undersökningen ska besvara är: 

Medborgarnas inställning till att införa spårvagnstrafik i Västerås samt varför de har den 

inställningen. Deltagaren ges dessutom möjlighet till att fritt motivera sin inställning 

samt kommentera förslaget.   

 

Undersökningen genomfördes så att respondenterna valdes slumpvis och fyllde själva i 

enkäten. I undantagsfall då personer haft svårt att skriva har de fått hjälp av oss med att 

fylla i enkäten. Kommentarer och motiveringar har då ordagrant antecknats på 

respektive enkät.  

 

Enkäten inleds med en förklaring av opinionsundersökningens syfte. Därefter följer 

frågor om kön och ålder för att kategorisera respondenten. Sedan får respondenten svara 

på följande fråga: 

 

”Flera svenska städer planerar idag att ersätta de mest högtrafikerade busslinjerna 

med modern spårvagnstrafik. Tänk dig att det skulle komma ett förslag att införa 

spårvagnar som en del av kollektivtrafiken i Västerås. Vilken inställning skulle du ha 

till det förslaget?” 

 

Som svar på frågan markerar respondenten ett av följande svarsalternativ. 

1- Helt emot förslaget 
2- Emot förslaget  
3- Neutral/ något emot förslaget  
4- Neutral/ något för förslaget 
5- För förslaget  
6- Väldigt för förslaget  

 
Dessutom ges deltagaren möjlighet att fritt motivera sin inställning eller kommentera 

förslaget.  Avslutningsvis ställs frågor om resvanor där vi undrar hur ofta deltagarna åker 

buss i Västerås och ifall de har tillgång till bil. För enkäten se bilaga 8.  
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2.3.2. Urval och bortfall 

Målet var att tillgodogöra oss minst 300 besvarade enkäter fördelade jämnt mellan 

könen. Eftersträvansvärt var också att få en så jämn spridning av ålderskategorier som 

möjligt. I övrigt valdes deltagarna slumpvis.   

 

En person hade inte besvarat frågan om tillgång till bil. Baserat på att personen ifråga 

hade kryssat i att den reser med buss dagligen i Västerås antogs i sammanställningen att 

denne ej hade tillgång till bil. 

2.3.3. Bearbetning och analys 

Materialet från undersökningen sammanställdes i Excel, se bilaga 9. Sedan skapades 

tabeller och diagram för vidare analys av materialet.  

2.3.4. Etiska överväganden 

Samtliga respondenter var anonyma och ställde upp frivilligt.  

2.3.5. Enkätstudiens validitet 

Validiteten för enkätundersökning anses hög då de tillfrågade är de som kommer att bli 

påverkade av en eventuell spårvägsetablering i Västerås.  

2.3.6. Enkätstudiens reliabilitet 

Då svarsresultaten var mycket lika på de olika undersökningsplatserna samt i de olika 

ålderskategorierna anses enkätstudiens reliabilitet vara hög. Optimalt hade dock varit om 

spridningen på undersökningsplatser varit mer omfattande. Då undersökningarna i regel 

gjordes under arbetstid så missades troligen alltför många arbetandes åsikter. Kanske 

borde en delundersökning ha genomförts på exempelvis Finnslätten eller i något annat 

industriområde. 

2.4. Intervjustudie 

För att komplettera kunskapen från litteraturstudien har en mindre intervjustudie 

genomförts. I intervjustudien har en eventuell spårvägsetablerings förutsättningar 

belysts från en i branschen aktiv aktörs synvinkel. Aktören som intervjuades var Sten 

Jakobsson som jobbar som Project Enginering Manager på Bombardier Transportation 

Sweden AB. För att få så goda svar som möjligt på våra frågeställningar valdes en 
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intervjuperson efter kriterierna att denne tidigare eller i nuläget haft eller har en aktiv 

roll i en eller flera spårvägsetableringar. Hänvisning i text till nämnda intervjustudie görs 

på följande sätt: (personlig kommunikation, den 29 april 2011). 

 

Intervjun genomfördes halvstrukturerad. På så sätt gavs intervjupersonen möjlighet att 

utifrån utgångsfrågor komma in på egna vidareutvecklingar vilka denne fann relevanta. 

En halvstrukturerad intervju är en kombination av en strukturerad och ostrukturerad 

intervju.  

 

Vidare har en generell intervjuguide upprättats vilken användes som vägledning under 

intervjun. Vid intervjun eftersträvades att ta del av deltagarens egna erfarenheter kring 

arbetet med spårvägsetableringar, relaterade problemområden samt tänkbara 

utvecklingsmöjligheter. 

2.4.1. Intervjustudiens validitet 

Även då intervjustudien endast innehåller en intervju utgör den en viktig del av arbetet 

då den kompenserar brister i litteraturstudien, då den belyser spårvägsetableringar från 

en i branschen aktiv aktörs perspektiv. Intervjustudiens validitet är således hög till följd 

av att den utgör material för diskussion och analys.  

2.4.2 Intervjustudiens reliabilitet 

Tillförlitligheten för den enskilda intervjun anses hög. Då endast en person intervjuats 

kan dock inte intervjustudien utgöra underlag till några generella slutsatser om 

branschen i allmänhet.  
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3. Om spårväg 

Den första spårvagnen anses vara den som drevs av hästar på New Yorks gator 1832. Som 

störst var trafikmedlet under 1920- talet då det fanns över 3000 system i Europa, 

Amerika och Australien. Den svåra konkurrensen från bilismen ledde sedan till en kraftig 

minskning av spårväg runt om i världen, endast cirka 300 system fanns kvar i drift runt 

1980 (Johansson & Lange, 2009; Johansson, 2010).  

 

Den traditionella spårvägen hade inga särskilda stationsbyggnader, 

perronger eller signalsystem, vilket skilde den åt från den konventionella 

järnvägen. Olika sätt att driva spårvägen förekom – muskelkraft, hästar, 

ånga, diesel, bensin och el är olika exempel. Eldriften har kommit att 

dominera dagens scen för alla typer av spårvägar och lätt spårtrafik. Den 

förhärskande tekniken nu är att ta strömmen från en kontaktledning. 

(Trivector Traffic, 2011, Historia och utveckling)  

 

I Europa avvecklades många system efter andra världskriget. Främst bilar men även 

bussar ersatte som transportmedel. Spårväg som trafikform har dock aldrig helt 

försvunnit. I Tyskland både behölls och moderniserades spårvägarna, i vissa fall byggdes 

den till och med ut med nya tunnelsträckor centralt i städerna. Frankrike hade 120 

spårvägssystem, alla utom tre linjerester avvecklades snabbt. England behöll endast ett 

system. (Johansson, 2010) 

 

År 1954 gjordes en utredning av regeringen om ifall Sverige skulle byta till högertrafik 

eller inte. Utslaget blev då ja och högertrafik beslutades införas den 7 juni 1959. Beslutet 

väckte dock diskussion varpå det bestämdes att en rådgivande folkomröstning skulle 

hållas. Trots en klar majoritet för NEJ- sidan med 82,9 % beslutade regeringen år 1963 

att Sverige skulle införa högertrafik den 3 september 1967. Kostnaden för att anpassa 

spårvagnstrafiken efter högertrafiken ansågs i Stockholm vara onödig och huvudstadens 

fullt fungerande spårväg lades ned (Eriksson, 2001). Sverige som en gång haft tretton 

spårvägar hade nu endast nätet i Göteborg, två linjer i Norrköping och några fristående 

linjedelar i Stockholm kvar (Johansson, 2010). 

 

Utvecklingen av dagens moderna spårväg startade i USA på 1980- talet, vars tidigare 

omfattande system avvecklats snabbt under åren 1935- 1940. Intresset för spårvägar har 

sedan dess ökat över hela världen. Idag finns cirka 400 spårvägar runt om i världen och 
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ett hundratal till är under uppbyggnad. Återetableringen beror bland annat på insikten 

om biltrafikens negativa effekter på samhället. (Johansson, 2010) 

 

Oljebristen 1973- 1974 och 1979 väckte intresse för alternativa drivmedel till diesel och 

bensin, särskilt i Frankrike där oljekriserna ledde till politiska beslut för att minska 

landets oljeberoende. I samband med detta växte intresset för moderna spårvägar 

långsamt fram. Spårväg ansågs mer kostnadseffektivt än tunnelbanesystem. Den första 

moderna spårvägen öppnades således i Frankrike, i staden Nantes i januari 1985. Där 

principen om reserverat utrymme i markplan användes i stor utsträckning. Grenoble 

följde sedan, vars system var först i världen med plant insteg i vagnarna vid samtliga 

hållplatser. (Johansson, 2010) 

 

Det stora genombrottet skedde i Strasbourg 1994 som satte en ny agenda. I Strasbourg 

blev spårväg en del i en mycket omfattande stadsmiljöutveckling. Spårväg användes som 

ett kraftfullt verktyg för att skapa en attraktivare stad med människovänliga miljöer. 

(Johansson, 2010) 

 

Mellan 1985 och 2010 har sjutton nya spårvägssystem invigts i Frankrike. Under samma 

period har tre städer i Tyskland återfått spårvägstrafik, nio städer i Spanien och åtta i 

England. Även Norge har byggt ny spårväg i staden Bergen. (Johansson, 2010) 

 

Internationellt sett har de senaste årens spårvägsetableringar startat med en 

diametrallinje om drygt 10 km. Vagnsparken till en sådan första linje har bestått av runt 

20 stycken 32-metersvagnar. (Johansson & Lange, 2009, s 67) 

 

Utvecklingen av spårvägssystem pågår än idag. Den moderna spårvägen har i princip 

bara stålhjul mot stålräls gemensamt med de första spårvagnarna. (Johansson, 2010) 

3.1. Spårvägens utformning 

Att etablera spårvagnar påverkar stadsbilden på många sätt. I detta avsnitt beskrivs hur 

en stad med spårvagnar gestaltar sig.  

3.1.1. Förändring av stadsmiljön 

Spårvagnslinjer kan inte flyttas lika lätt som busslinjer utan bör anläggas för att ligga 

kvar under lång tid, till följd av de höga anläggningskostnaderna konstaterar K. Widén 



 

16 
 

(personlig kommunikation, 27 januari, 2011). Det gör dem till långsiktiga investeringar 

som visar att det under lång tid kommer att finnas kollektivtrafik med hög kapacitet 

(Johansson, 2010).  

 

Att anlägga ny spårväg används idag ofta som ett led i att förändra stadsmiljön. I 

bilsamhället har staden formats efter bilen men när det gäller spårvagnstrafiken bör 

scenariot generellt vara det omvända. Att anpassa trafiken efter staden gör staden 

mänskligare. Spårvagnstrafik används framgångsrikt till att begränsa biltrafiken 

samtidigt som den utgör ett attraktivt resealternativ. Införande av spårvagn innebär 

därför ofta en omfattande upprustning av hela gatan, från fasad till fasad. Längs 

spårvägens sträckning anläggs grönytor med träd och buskar. Gågator och spårväg ges 

utrymme, ofta på biltrafikens bekostnad. Slitna och otrygga områden förvandlas och får 

nytt liv. I de centralaste stadsdelarna skapas torg för både handel och kollektivtrafik 

samtidigt som bilens framkomlighet begränsas. Spårväg kan med fördel kombineras med 

gågator och uteserveringar istället för en bilväg. Bilparkeringar kan tas bort för att ge 

plats åt spårvägen men också för att de skymmer omgivande grönska. Utanför centrum 

placeras infartsparkeringar som kompenserar biltrafikanterna. (Eriksson, 2001; 

Johansson & Lange 2003; Johansson, 2010)  

 

Längs med spårvagnens sträckning förtätas stadsdelarna. Dels för att kollektivtrafiken 

ska få bättre underlag men även för att många vill bo i anslutning till de attraktiva 

spårvagnsstråken. Spårväg lockar till sig bostäder och verksamheter, vilket skapar nya 

stadsdelar kring spåren och i framtiden även genom förlängning av spåren. Där nya 

stadsdelar växer fram bör spårvagnstrafiken vara styrande för planeringen. På många 

sätt kan spårvägens stationära egenskap nyttjas till att skapa ordning i trafiksystemet. 

(Johansson, 2010) 

3.1.2. Trafikplanering 

Spårvagnar kan köras på reserverat utrymme i gata, på egen banvall, i blandtrafik, i 

tunnel, på viadukt eller på gräsmatta (Johansson, 2010). Blandtrafik är ofördelaktig för 

spårvagnen eftersom den då kan drabbas av stopp vid signalljus och av bilköer vid 

rusningstrafik. Spårvagnar får inte fastna i bilköer eftersom det vore att förspilla 

investerade pengar. (Johansson & Petersson 2003, s. 156). Vid blandtrafik är därför en 

särskild fil för kollektivtrafiken att föredra. Kollektivfil medför också att övrig trafik inte 

behöver vänta bakom spårvagnen då den stannat vid en hållplats. (s.48). Även på smala 
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gator kan en kollektivfil anordnas genom att enkelrikta gatan för bilar och på så vis vinna 

utrymme enligt M. Kusoffsky (personlig kommunikation, 11 februari, 2011).  

 

Även Wulcan & Widén (2011) skriver om vikten av att prioritera kollektivtrafiken framför 

biltrafiken. Vidare nämner de att kollektivtrafiken kan prioriteras genom: 

- Företräde vid trafiksignaler 

- Egen fil för kollektivtrafik 

- Korsningars utformning 

- Hållplatsers utformning 

- Samverkande åtgärder  

Spårvagnarnas hastigheter anpassas efter rådande förhållanden. Från 15 km i timmen på 

gågator i centrum till 80 km i timmen vid längre sträckor. I tätbebyggda områden håller 

spårvagnen samma hastighet som bilar, högst 50 km i timmen (Johansson & Lange, 

2009). Johansson & Lange (2009) har uppskattat en generell medelhastighet för 

spårvagnar, ”20- 25 kilometer per timme är vanligt vid spårvägssystem som byggts på 

rätt sätt, vilket innebär full prioritet i trafiksignaler och stor andel reserverat utrymme. I 

princip stannar spårvägen endast vid hållplatser.” (s. 9) 
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Trafiklösning med spårväg i rondell. Alicante, Spanien. Foto: Tom Hedlund 

3.1.3. Hållplatsers utformning 

Viktiga knutpunkter i en stad har alltid en hållplats. Vid hållplatsen uppstår möten 

mellan människor, vilket är starkt bidragande till den torg- och rumskänsla som ska 

finnas i en stad. Näringsidkare vet att en hållplats med liv och rörelse är en lönsam plats 

varför de gärna öppnar kioskverksamhet kring hållplatser (Eriksson, 2001). 

Det finns mycket att tänka på när det gäller hållplatsområdets utformning. Miljön ska 

vara upplyst och trygg. Tillhörigheter som sittplatser, skyltar, tidtabeller och 

papperskorgar kan kombineras med väntkur eller under ett skyddande tak för att spara 

yta. En öppen miljö utan staket eller andra hinder är att föredra (Johansson & Lange, 

2009). För de som har ett längre gångavstånd till och från hållplatser bör det för hela 

resans perspektiv finnas gott om cykelställ i anslutning till hållplatsen (Wulcan & Widén, 

2011). En annan samverkande åtgärd är bussar som möter upp på andra sidan 

hållplatsen (Johansson & Lange, 2009).  
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Byte över plattform mellan buss och spårvagn.  Tak över hållplatsen skapar en öppen 

och skyddad miljö. Foto: Thomas Johansson 

 

Ett rakt och gent linjenät är den enklaste och minst kostsamma lösningen. Ett sådant 

linjenät ger i regel längre gångavstånd till hållplatserna, vilket i sin tur påverkar hur 

många som väljer att resa med kollektivtrafiken enligt K. Widén (personlig 

kommunikation, 27 januari, 2011). Det är viktigt att kollektivtrafiken kan ta sig fram med 

så få stopp som möjligt (Wulcan & Widén, 2011). Varje hållplatsstopp antas förlänga 

restiden med i genomsnitt en minut. En förhållandevis kort tid mycket tack vare 

spårvagnens goda acceleration. Att spårvagnen har kortare stopptid än bussen innebär 

att en spårvagnslinje kan ha fler hållplatser men ändå samma restid som en buss på 

samma sträcka hävdar M. Kusoffsky (personlig kommunikation, 11 februari, 2011).  

 

Där spårvagnen ska vända riktning kan en rondell anläggas. Rondeller har stor potential 

att bli estetiskt tilltalande genom grönskande eller konstnärlig gestaltning. Rondellen kan 

alltså nyttjas som en park där medborgare kan sitta i grönskan och se spårvagnen vända. 

(Eriksson, 2001) 
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Ändhållplats placerad vid rondell. För system med enriktningsvagnar är någon typ av 

vändslinga nödvändig vid ändhållplatser. Illustration: Tomas Backlund 

 

 

Ändhållplats med växel. Vanligt utförande i moderna system med tvåriktningsvagnar. 

Finns bland annat i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Illustration: Tomas Backlund 

 

Den moderna hållplatsen är tydlig och enhetlig. Reklamen är reducerad för att göra det 

enklare att hitta reseinformation. Agergaard (2002) har intervjuat vinnaren av ”The 

modern journey”, designstudenten Lars Christensen. I sin artikel återberättar Agergaard 

studentens vision om en stilmässigt konsekvent plattform där “newsstands and 

advertisement are out, whereas clear walking lines and better information are in “ (s. 14). 

Hållplatser kan med fördel placeras i anslutning till befintliga övergångsställen. För 

pendlaren som vill tjäna tid finns två fördelar med detta: (Eriksson, 2001) 

  



 

21 
 

- Eftersom spårvagnen ändå stannar för övergångsstället kan den passa på att 

släppa av passagerare. 

- Gångavståndet minskar för passagerare som ska tvärsöver gatan.   

Hållplatsen kan till exempel placeras som refug mitt i gatan eller placeras i rondell där 

spårvagnen vänder. Det är inte alltid nödvändigt att anordna speciella plattformar 

Kusoffsky (2010) skriver: 

 

Vid ny- eller ombyggnation kan hus längs kollektivtrafikstråk utformas med 

arkader (täckta trottoarer). Därmed skapas en yta som både kan fungera 

som vänteyta för resenären och promenadyta. Resenären kan, skyddad från 

vädrets makter, använda väntetiden till att titta i skyltfönster eller betrakta 

stadslivet. (s. ix) 

 

Där flera spår möts är en praktisk lösning att bygga triangelplattform. Resenärerna kan 

då smidigt byta linje utan att korsa gatan (Eriksson, 2001). Den här lösningen bör dock 

undvikas på grund av att hållplats i kurva medför svårigheter att övervaka 

passagerarväxling vid långa vagnar. På grund av den risksituationen är hållplatser i kurva 

mycket ovanliga i helt nya system. (Johansson & Lange, 2009)  
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Det är viktigt att hållplatsen är tillgänglig och anpassad för alla. Rullstolsburna och andra 

funktionshindrade ska kunna färdas med spårvagnen utan assistans. Spårvagnar har 

generellt sett lågt insteg. Genom trottoarliknande upphöjningar i gatan vid hållplatsen 

blir insteget plant, vilket underlättar för personer med barnvagn eller rullator. Plant 

insteg gör det dessutom möjligt för en rullstolsburen att resa kollektivt. (Johansson, 

2010) 

 

Det faktum att spåren tydligt visar var linjerna är dragna underlättar för nya passagerare 

att hitta till hållplatserna (Johansson, 2010). 

 

För att underlätta för synskadade kan hållplatsen och hållplatspunkten (där fronten på 

spårvagnen eller bussen skall stanna) beläggas med speciellt mönstrade betongplattor, så 

Triangelplattform. Här kan resenärerna byta mellan linjer utan att 

korsa spåren. Illustration: Tomas Backlund 
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kallade sinus- och kupolplattor. Kupolplattan ger synskadade en lägesinformation och 

markerar för fara. Sinusplattan ger riktningsinformation och förbinder olika punkter 

med varandra. (Allt i sten, 2011) 

3.1.4. Spårvagnars utformning 

Det finns stora variationer mellan spårvagnars 

utformning. De mest uppenbara skillnaderna är längd 

(20-54 m), bredd (2,1-2,65 m), spårvidd, frontens 

utformning och naturligtvis även färgsättning exteriört 

och interiört . Det går även att välja mellan en- eller 

tvåriktningsvagn, samt vagn med låggolvsutförande 

eller 70-procentsvagn med upphöjt golv. Det finns 

standardiserade systemvagnar och ”modellfamiljer” 

men även inom dessa förekommer stora variationer. 

Anledningen till de stora variationerna är dels 

kundernas varierande önskemål om dimensionering 

och prestanda (hastighet, acceleration), samt att de 

flesta serierna som beställs är små vilket med dagens 

raska teknikutveckling leder till att leveranserna skiljer 

sig åt.  Olika tillverkare (Bombardier, Siemens, Alstom, 

Ansaldobreda, CAF, Stadler med flera) använder sig av 

olika material i vagnkorgarna. Spårvagnarna får ofta en 

färg och form som förknippas med staden och valet av 

spårvagn verkar vara en viktig del för städer att 

profilera sig på. På grund av detta är många städer 

beredda att betala mer för en specialtillverkad vagn, 

vilket i sin tur gör standardisering och långa serier 

svåra att åstadkomma. (Johansson & Lange, 2009; 

Johansson, 2004) 

 

  

Spårvidd, spårvagnsbredd, 

kontaktledningshöjd, med 

mera, är alla mått som 

varierar efter 

förutsättningar och tycke. 

Illustration: Tomas 

Backlund 
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Antal passagerare per vagn beror på vagnens längd och bredd. En vanlig uppskattning bland 

tillverkare är 4 passagerare/m2 (Alstom, 2008). Johanson & Lange (2009) har dock 

synpunkter på dessa uppgifter: 

 

Det finns anledning att ta uppgifter om antalet passagerare med stor 

försiktighet. Ofta hävdas exempelvis 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. (s. 83)  

 

Vagnens bredd påverkar, förutom utrymmet interiört, 

även risken för spårvagn i blandtrafik att fastna vid 

hinder. En bredare spårvagn har lättare för att fastna i 

trafiken ifall en bilist inkräktar på spårområdet. 

(Johanson & Lange, 2009)  

 

Trots vagnars olika utformning är det viktigt att de har 

en enhetlig gestaltning och en tydlig identitet så 

resenärerna känner igen dem. Gemensam färg och 

samma emblem gör det enkelt att urskilja en spårvagn 

på längre håll uppger M. Kusoffsky (personlig 

kommunikation, 11 februari 2011). 

 

Spårvagn ska vara till för alla, vilket innebär att:  

(Bendixen, 2002) 

 

- den utrustas med ramp för funktionshindrade, 

- det finns sittplatser för både långa och korta människor, 

- plats för barnvagnar och rullatorer. 

Ett exempel på en spårvagn med god utformning är Adtranz Eurotram. Att den varit 

framgångsrik beror till stor del på dess stora fönster och ljusa interiör. Att resa med 

Adtranz Eurotram liknas vid att färdas på en rullande trottoar. (Johansson, 2010) 

 

Plant insteg. Liten nivåskillnad 

och kort avstånd mellan vagn 

och plattform underlättar för 

passagerare. Foto: Magnus 

Kusoffsky. 
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Adtranz spårvagnsmodell Eurotram på väg till en förort i Strasbourg. Foto: Thomas 

Johansson.  

 

Att undvika reklam interiört och exteriört bidrar till att spårvagnen känns fräsch 

(Johansson & Petersson, 2003, s.122). 

 

I en del städer ges spårvagnarna egna namn. I till exempel Norrköping är stadens 

spårvagnar döpta efter historiska personer som på något sätt satt staden på kartan. 

Namngivningen sägs skapa ett intresse för staden och dess spårvagnar. (Sveriges 

television, 2011) 

3.1.5. Teknikhus och likriktarstationers utformning 

I centrala stadsdelar är det ofta ont om plats. Här kan likriktarstationer med fördel 

placeras under marken, som bland annat gjorts i Grenoble och Reims. I städers 

ytterområden är det vanligtvis inget problem att finna en lämplig plats för 

strömförsörjningsbyggnader. Utöver lämplig placering bör även utformningen tänkas 

igenom. Stationerna kan ha liknande design som spårvagnarna för att skapa tillhörighet 

till systemet. De bör även ge ett prydligt intryck och vara lätta att klottersanera. 

(Johansson & Lange, 2009) 
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Lämpligt ytskikt för teknikhus, med mera, är glasemalj, en slags plåt som är lika enkel att 

tvätta ren som en whiteboardtavla. Materialet är dessutom väldigt hårt vilket ger bra 

motstånd mot bucklor och repor. Glasemalj är dyrare än kakel men har betydligt längre 

livslängd. (Berggren, 2010) 

 

 

Exempel på ett dåligt utformat teknikhus, grått och tråkigt med klottervänlig fasad. 

Foto: Thomas Johansson 

3.1.6. Utformning av depåer 

Ytterligare en anläggning som spårvagnstrafiken kräver är en förvaringsplats där 

underhållsarbeten kan ske, en depå. Depån ska förutom uppställningsplatser även 

innehålla utrymmen för daglig rengöring och underhåll, eventuellt verkstadsanläggning 

för större underhållsarbeten och reparationer, gott om förråd, provspår för bland annat 

bromstester och sociala utrymmen för personal. (Johansson & Lange, 2009; Trivector 

Traffic, 2009A) 
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En uppställningsplats kan vara sluten eller öppen. Den slutna är mer fördelaktig då: 

(Johansson & Lange, 2009) 

 

- Spårväxlar kan placeras inomhus. På så vis undviks uppvärmning och snöröjning 

av dessa. 

- Den skyddar mot vädrets påverkan. 

- Det blir lättare att stänga ute obehöriga vilket minskar risken för skadegörelse på 

vagnarna. 

- Ljud som kan vara störande för boende stängs inne. 

- Vagnarna kan torka efter tvättning vilket innebär att problemet med isbildning på 

dem vid minusgrader undviks.  

 

Öppen uppställningsplats för spårvagnar i staden Valenciennes, norra Frankrike. Foto: 

Thomas Johansson 
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International Association of Public Transport [UITP] har sammanställt en lista på 

grundläggande utrustning som anses vara nödvändig i en depå: (beskriven i Trivector 

Traffic, 2009A) 

 

- Fordonstvätt (utvändig tvätt)  

- Hjulsvarv (under golv)  

- Fordonslyft (fast installerad eller mobil)  

- Sandpåfyllningsinstallation (fast eller mobil)  

- Mobil fordonslyft  

- Kran för att kunna lyfta takutrustningsdelar  

- Fast borrmaskin, svarv och slipmaskin  

- Maskin för plåtbeskärning  

- Svetsapparater  

- Installation för oljebyte (fast eller mobil)  

- Vändskiva/vändskivor för boggiebyten  

- Mobil plattform för arbeten på fordonens utsida  

- Batteriladdningsanläggning  

- Testanläggning för luft-/hydraulikventiler och annan utrustning  

- Golvputsmaskin  

- Snöplog  

- Truck.  
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Depå med lyftanordning. Foto: Thomas Johansson 

 
För fordonsunderhåll krävs med andra ord en multifunktionell verkstadsplats. 

Arbetsgropar, kranar och olika typer av lyftanordningar möjliggör att fordonsskötsel och 

inspektionsarbeten kan genomföras på en och samma plats. (Trivector Traffic, 2009A) 

 

I mindre spårvägssystem skickas skadade och trasiga delar ofta iväg för reparation hos 

leverantören. I större system är det dock ofta lönsamt att själv utföra större 

underhållsarbeten som exempelvis plåtbearbetning och lackering. Den extrautrustning 

som då krävs ökar investeringskostnaden för depån, samtidigt som underhållskostnaden 

och förhoppningsvis därmed även totalkostnaden minskar. (Trivector Traffic, 2009A) 

 

Depåns mest lämpliga placering beror från fall till fall. Placering av depå är komplicerat 

och behöver ofta studeras noga. Om möjligt bör depån placeras så nära systemets 

tyngdpunkt som möjligt (ofta i stadens centrala delar) eftersom det minskar körningen 

med tomma vagnar. Som spårvagnstrafiken generellt ska även depån finnas ovan mark, 

främst med tanke på personalens tillgång till dagsljus. Kring anläggningen behövs det 

utrymme att expandera i, då framtida utökning av trafiken inte är osannolik. 

Traditionellt sett placeras depån i stadens yttre förorter, i oexploaterade områden eller 

industriområden. Det kan vara lämpligt för spårvagnen att starta i förorten då många 
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invånare på morgonen ska ta sig till jobbet. I industriområden och oexploaterade 

områden är fördelarna ofta att det finns gott om plats och att det i mindre grad stör 

omgivningen. Nackdel kan vara att risken för skadegörelse ökar då det är mindre rörelse i 

dessa områden. (Johansson & Lange, 2009) 

3.1.7. Attraktiv kollektivtrafik 

Nedan anges skäl till varför resenärer väljer kollektivtrafik:  

Ger tidsvinst 

Korta restider är det mest lockande skälet till att välja spårvagn. En hög turtäthet innebär 

att väntetiden vid hållplatsen blir mindre vilket minskar resenärens totala restid. Hög 

turtäthet innebär även mindre köer vid hållplatsen vilket leder till att hållplatsstoppen 

går snabbare. Ett gent linjenät med få stopp ger kortast restid för kollektivtrafiken, 

samtidigt som ett genare linjenät ger en del resenärer ett längre gångavstånd till 

hållplatsen. Att spårvagnarna går i markplan medför att den totala restiden blir mindre 

eftersom resenären slipper trappor, rulltrappor och hissar (till skillnad från 

tunnelbanan). (Johansson, 2010) 

 

Enkelt & smidigt 
 (Wulcan & Widén, 2011, s. 4) 
 

- Enkla linjesträckningar utan avvikelser. 

- Tydlig information som är lätt att hitta.  

- Enkelt att betala. Det finns olika typer av betalssystem som gör det enkelt att 

betala så som sms- biljett och kortsystem.  Det är fördelaktigt om samma typ av 

betalsystem används för både buss och spårvagn.  

- Konstant och tätt utbud med fasta avgångstider varje timme.  

Trevligt 

Att det finns personal ombord på spårvagnen upplevs som trevligt. En attraktiv yttre och 

inre miljö gör spårvagnsresan till en behaglig upplevelse. Resenärer uppskattar vackra 

utsikter, tilltalande interiör, tågvärdars trevliga sätt med mera. (Johansson & Petersson, 

2003) 

Komfort 

Att resa med spårvagn kan anses bekvämare än en bussresa. Johansson & Lange (2009) 

motiverar varför en resa med spårvagn har hög komfort med att  
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Spåren ger stadig och säker gång, utan oväntade sidoaccelerationer. 

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. (s 

8).  

 

Fler skäl till en komfortabel resa är det plana insteget som är normen för modern 

spårvagnstrafik, samt den i förväg bestämda distansen mellan plattformen och 

dörröppningen, vilka tillsammans bidrar till att kraven på tillgänglighet uppfylls. 

(Johansson, 2010) 

Tryggt  

Med synlig personal i form av chaufför och/ eller biljettkontrollant känner resenären sig 

säkrare. (Johansson & Lange, 2009, s. 49) 

Marknadsföring 

Wulcan & Widén (2011) skriver om vikten av att profilera stadens kollektivtrafik. 

Marknadsföring har en viktig roll för att få resenärer att byta färdsätt och även för att 

behålla resande. För att marknadsföra ett nytt system är det lämpligt att anlita 

professionell hjälp. En extern byrå är till stor hjälp genom att den opartiskt kan förmedla 

information som kunderna lägger märke till. För att invånarna ska upptäcka den nya 

kollektivtrafiken bör informationen framhäva spårvagnens egenskaper och knyta an till 

kundernas perspektiv. (Wulcan & Widén, 2011) 

Spårfaktorn 

Ett fenomen som ofta uppstår då spårvagnstrafik införs är den så kallade spårfaktorn. 

När kollektivtrafikservice ställs om från buss till spårvägstrafik är det ett faktum att 

antalet passagerare ökar. Spårfaktorn är baserad på erfarenheter och innebär en ökning 

av resande med i genomsnitt 25 procent. Den enda förklaringen som finns till 

spårfaktorn är en ökad attraktivitet. Det har konstaterats att spårtrafiken har lättare för 

att attrahera tidigare bilister än busstrafiken. (Johansson & Lange, 2009) I Loncar-

Loncassis studie sägs dock att  

 

det finns en utbredd uppfattning om att spårväg lockar fler resenärer än 

buss. Till en del tror jag denna uppfattning bygger på att spårvägen ofta 

används i områden med stort kapacitetsbehov. Spårväg har därför fler 
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resenärer och detta associeras med att trafikslaget har stor attraktivitet. 

(Citerad av Börjesson & Eriksson, 1999. s. 17) 

 

I samma studie nämns att det finns forskare som menar på ”att det är den reella 

skillnaden mellan systemen som ligger bakom resenärernas värderingar” (citerad av 

Börjesson & Eriksson, 1999. s. 17). Traditionella faktorer som restid, turtäthet, avstånd 

till hållplats och byten har större betydelse för kollektivtrafikens attraktivitet än vilket typ 

av fordon det är som trafikerar linjen (Börjesson & Eriksson, 1999). 

3.1.8. Framgångsrik utformning 

Trafiken ska planeras så att spårvagnen mestadels färdas ovan jord och i en öppen miljö. 

Tunnlar och bullerskydd av träplank ska alltså undvikas då en stor del av det som gör 

spårtrafiken lockande är reseupplevelsen. Det är viktigt att resenären uppfattar stadens 

omgivningar vilket motiverar extra stora fönster på spårvagnarna. Bullerskydd av glas 

istället för träplank kan användas där det anses befogat. För att undvika barriäreffekter 

monteras endast undantagsvis staket eller andra avspärrningar intill spåren. 

Spåranläggningen ska hållas så öppen och tillgänglig som möjligt. Spåren visar var 

spårvagn kan förväntas sig passera vilket gör räcken och dylikt överflödigt. (Johansson, 

2010) 

 

Det ska vara lätt att uppfatta spårtrafikens sträckning. M. Kusoffsky (personlig 

kommunikation, 11 februari, 2011) berättade om följande metoder för att göra 

spårområdet lätt att urskilja i gatan: 

 

- Nivåskillnad i gatan. En mindre nivåskillnad skapar ett ”gupp” vars syfte är att 

göra bilisten uppmärksam på att den kört in på spårområdet.  

- Annat materialval. Runt rälsen beläggs marken med ett annat material som 

uppfattas annorlunda.  

- Avvikande färg. Till exempel användning av gulfärgad asfalt som markbeläggning.  

För att spårvagnen ska bli ett lockande färdmedel är det viktigt att miljön kring spåren är 

attraktiv. Ett land som nått stora framgångar med spårvagnstrafik är Frankrike. Där 

uppgår kostnaden för konstnärlig gestaltning till mellan 20- 50 % av totalkostnaden, 

vilket är en sannolik förklaring till varför Frankrike är ett framgångsland när det gäller 

spårvagnstrafik. (Johansson & Peterson, 2003)  
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Storstockholms Lokaltrafik (2010) beskriver konstens betydelse för resandet enligt 

följande 

 

Konsten gör att stationerna upplevs som vackrare och tryggare. Den bidrar 

till att göra resan till något mer än bara en transport mellan två platser. Men 

konsten är också viktig för att ge varje station en egen identitet, och 

därigenom göra det lättare att orientera sig i trafiken. Vi tror även att 

konsten bidrar till minskad skadegörelse och vandalisering.  (s. 5)  

 

En spännande konstskapelse finns i Oslo där planerarna låtit spårvagnen passera genom 

en fontän (Johansson, 2010). 

 

I den franska staden Grenoble öppnades 1987 en väldigt framgångsrik spårväg. Före 

utbyggnaden var 52 % av stadsborna positiva till spårvägen. Kort tid efter trafikstarten 

hade andel positiva ökat till 91 %. En förklaring till succén är troligtvis att det i projektet 

ingick en omfattande omdaning av citymiljön. (Johansson & Peterson, 2003) 
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3.2. Spårvägens anläggning 

I detta avsnitt kommer spårvagnens anläggning att beskrivas.  

 

 

Anläggning av gaturäl i Göteborg. Foto: Thomas Johansson 

3.2.1. Spårets funktion och uppbyggnad 

Ett spårvägsspårs uppgift är att styra spårvagnen på ett sätt som ger så låga buller- och 

vibrationsvärden som möjligt. De funktionella kraven på spåren är således mycket 

lättformulerade. Spårvägsspår finns i fler typer än järnvägsspår men är generellt 

anpassade för axellaster mindre än 100 kN, vilket är betydligt lägre än för järnvägsspår. 

(Hedström, 2004) 

 

Spårvagnsräler förekommer i regel i två varianter, den klassiska gaturälen, även 

benämnd rännskena, samt vignolrälen. I klassisk spårvagnstrafik i gatumiljö är gaturälen 

den absolut vanligast förekommande rältypen. Vignolrälen används normalt vid 

järnvägstrafik. Gemensamt för rältyperna är att de utgörs av fot, liv och huvud. Gaturälen 

skiljer sig från vignolrälen då den är utrustad med en ränna intill huvudet. Variationer på 
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rältyperna förekommer med avseende på bland annat flänsrännans bredd, vikt per 

meter, kvalitet på material, rälslivens mått och rälsfot. (Johansson & Lange, 2009) 

   

 

 

 

 

Spårens rälshuvud skall klara de tryck och sidokrafter som uppstår i kontaktytan mellan 

hjul och räl utan att skador uppstår, eller att slitage uppkommer i ett tidigt skede. 

Rälerna ska vidare överföra hjullasterna till spårens underbyggnad och via den vidare till 

undergrunden. Krafterna ska överföras på ett sätt så att trycket blir så litet att 

oacceptabla sättningar eller andra lägesförändringar i undergrunden ej uppstår. Ett spår 

måste utöver vertikala krafter från vagnar och övriga fordon även kunna motstå viss 

mängd sidokrafter. Främst gäller detta då spårvagnen svänger vilket resulterar i att 

spåret utsätts för sidokrafter. Utöver detta kan hjul och andra delar av vagnen komma i 

egensvängning på raksträckor. Ett resultat av detta är att krafter mellan hjulfläns och räl 

uppkommer, samt att i kurvor kan flänsen trycka mot ytterrälen. Är rälsen av typen 

gatuspår tillkommer även ansenliga krafter från övrig fordonstrafik vilken sidledes 

accelererar eller bromsar över spåren. (Hedström, 2004) 

 

En spårvagn styrs, på samma sätt som en järnvägsburen vagn, genom att hjulen är 

utrustade med flänsar. Till skillnad från vid konventionell järnvägstrafik är hjulringarna 

svarvade cylindriska (ej koniska). Dessutom är hjulringarna av tradition smala för att 

komplikationer med utstickande gatubeläggning ska kunna undvikas. Till följd av detta 

så konstrueras spårkorsen med flänsbäring. Dessutom fungerar rännskenans inre kant 

som styrande ledräl. (Hedström, 2004) 

Överbyggnad  

Den del av spårkonstruktionen som anläggs och vars syfte är att bära samt fördela lasten 

från fordonen ned i underbyggnaden benämns gemensamt överbyggnad. Den utgörs av 

det som ligger mellan undergrunden och rälens överyta. Överbyggnaden är anpassad för 

Figur 1. Profil av Gaturäl,  

även benämnd rännskena. 

Illustration: Tomas Backlund 

 

Figur 2. Profil av Vignolräl.  

Illustration: Tomas Backlund 
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att klara klimatvariationer och den last den utsätts för. I regel består överbyggnaden av 

ett till varierande omfattning konstfärdigt uppbyggt lager av naturmaterial, betong eller 

asfalt samt rälen med dess olika element. Undergrunden, även kallad terrassytan, 

innehåller jordartsmaterial med varierad kompressabilitet och elasticitet. (Hedström, 

2004) 

 

Överbyggnadens uppgift är att fördela det höga tryck som uppkommer i kontaktytan 

mellan hjul och räl till ett så jämnt och lågt tryck som möjligt mot undergrunden. För att 

göra detta på bästa sätt används i överbyggnaden material som antingen har en inre 

friktion som gör att de sprider lasten, exempelvis makadam, eller så har konstruktionen 

en sådan böjstyvhet att krafterna fördelas på ett godtyckligt sätt. En ytterligare viktig 

aspekt är att överbyggnaden har tillräckligt stor motståndskraft för att inte deformeras av 

förekommande tryck eller vibrationer. Vid gaturäl ska överbyggnaden även se till att 

sättningarna är lika stora för spåret som för vägytan. (Hedström, 2004) 

 

Överbyggnaden kan delas in i tre olika delar: (Hedström, 2004) 

 

- Konstruktionen som bär den spårbundna trafiken. Innefattar räler samt 

slipersystem eller motsvarande för att rälerna ska hållas på plats. 

- Ytskiktet vilket antingen är ett slitlager åt den icke spårbundna trafiken, 

exempelvis asfalt, eller endast en ytbeklädnad. 

- Den konstruktion som bär de andra två delarna. Utgörs av bundna eller obundna 

material, exempelvis makadam.  

 

Överbyggnadens tre delar samverkar för att bära och fördela lasten från fordonen ned i 

underbyggnaden. Då konstruktionen bryts ned syns det i regel på något av de två övre 

skikten, men orsaken är ofta att funktionen hos det bärande skiktet under dessa är 

bristfällig. Nedbrytningen brukar orsakas av två olika faktorer, rörelser i materialet 

orsakade av tjäle samt påverkan av trafiken på ytan. Tjäle kan leda till så kallat tjällyft, 

vilket är den utvidgning som sker då vatten omfördelas och fryser till is i marken och 

resulterar i en höjning av markytan. Tjäle kan även resultera i en förhöjd vattenkvot i 

materialet, vilket i sin tur kan leda till att permanenta deformationer orsakas av trafiken. 

Lasten orsakad av trafiken på ytan åstadkommer antingen omlagring i underliggande 

lager eller slitage. (Hedström, 2004) 
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3.2.2. Spårvägsmiljöer 

Med avseende på omgivande miljö kan spårvägsspår indelas i tre olika spårvägsmiljöer: 

(Hedström, 2004) 

- Spår på egen banvall. Spåren är avskilda från all övrig trafik, undantaget vid 

plankorsningar. 

- Spår på avskilt spårområde. Spåren befinner sig i gatumiljö men är avskilda 

från övrig trafik. Spårområdet avskiljs med fysiska hinder eller markeringar och 

är ofta anpassat för att utryckningsfordon ska kunna använda utrymmet vid 

behov. 

- Spår i gata, så kallade gatuspår. Spåren samsas med vägfordon och 

fotgängare på en gemensam yta.  

Spår på egen banvall 

Till stora delar har spår på egen banvall samma utförande som ett normalt järnvägsspår. 

Vignolräler vilar på sliprar som i sin tur bärs upp av ballast. Till följd av att denna 

spårvägsmiljö innehåller ett mindre antal konfliktpunkter samt har längre avstånd 

mellan hållplatserna kan en högre hastighet hållas. På grund av små störningar från övrig 

fordonstrafik är underhållskravet lägre på denna spårvägsmiljö än hos övriga. Då spår 

går från egen banvall till gatumiljö måste övergångsspår mellan vignolräler och gaturäler 

anläggas. Övergångspår kan även behövas då spår går från egen banvall till spår på 

avskilt spårområde. (Hedström, 2004) 
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Spår på egen banvall i Alicante, Spanien. Foto: Tom Hedlund. 

Avskilt spår 

Det spårområde som företrädesvis ska trafikeras av spårvägsfordon, men inte är lika 

avgränsat som spår på egen banvall, brukar benämnas avskilt spår. Förhöjd kantsten kan 

utgöra ett hinder för andra fordon att ta sig in på området. Gång- och cykeltrafik kan 

passera även om det inte är meningen.  Spårområdet utformas ofta med hårdgjord yta för 

att utryckningsfordon ska kunna ta sig fram på det. Rälerna kan vara antingen gaturäl 

eller vignolräl. Används gaturäl undviks övergångsräler då spåret går från avskilt spår till 

gatuspår. (Hedström, 2004) 
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Avskilt spår i Alicante, Spanien. Foto: Tom Hedlund. 

Gatuspår 

Det spårområde som är anlagt i gatuplanet och samsas med övrigt förekommande trafik 

där benämns gatuspår. Någon nivåskillnad mellan rälens överkant och gatan får ej 

förekomma då övrig trafik ska kunna trafikera spårområdet i såväl korsande som 

längsgående riktning. Gatuspår är den mest underhållskrävande spårvägsmiljön 

eftersom sättningar mellan räl och gatubeläggning är vanligt förekommande. Då 

underhåll ska genomföras är det svårt att inte orsaka störningar för den övriga trafiken. 

(Hedström, 2004) 

3.2.3. Olika spårkonstruktioner 

En generell uppdelning av olika spårkonstruktioner kan göras i makadamspår, asfaltspår 

och betongspår. Makadamspår har bortsett från rälsprofilen stora likheter med 

järnvägsspår. Förutsättningarna för det specifika fallet avgör vilken konstruktion som 

väljs. Olika omständigheter som kan beaktas vid valet är undergrundens egenskaper, de 

ekonomiska förutsättningarna samt omgivande miljö. (Hedström, 2004) 
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Asfaltspår 

Rälerna är placerade på en bankropp av asfalt. För att förhindra att spåret rör sig 

horisontellt används gjutasfalt mellan rälfotens undersida och asfaltlagret. Ovanpå 

asfaltlagret appliceras ett lager med ballast och ovanpå detta läggs ett bärlager av asfalt.  

Konstruktionens översta lager är ett slitlager och består även det av asfalt. (Hedström, 

2004) 

 

Rälernas avstånd till varandra säkras genom att spårstag fästs mellan rälerna i deras 

rälsliv. En tätningslist, även kallat TOK-band, placeras mellan slitlagret och rälshuvudet. 

Tätningslisten elastiska förmåga möjliggör att mindre rörelser i räl och slitlager kan 

förekomma utan att sprickbildning uppkommer. Tätningslisten består i regel av ett 

gummiliknande material med vidhäftningsförmåga. (Hedström, 2004) 

Betongspår 

Det förekommer tre skilda typer av betongspår för spårvagnstrafik: (Hedström, 2004) 

 

- Betongplatta – ballast – betongöverbyggnad 

- Betongplatta – ballast – asfaltöverbyggnad 

- Betongplatta – överbyggnad (benämns även Edilonspår) 

Betongplatta – ballast – betongöverbyggnad/asfaltöverbyggnad 

Bankroppen består av en betongplatta på vilken rälerna appliceras. Ovanpå 

betongplattan ligger ett lager grusballast och ovanpå detta appliceras ett slitlager av 

fiberbetong alternativt asfalt. Under rälfoten läggs ett lager av gjutasfalt vilket håller 

rälen på plats. Vidare används tätningslist, så kallat TOK-band, mellan rälshuvud och 

spårkonstruktionens ytskikt på samma sätt som vid asfaltspår. (Hedström, 2004) 

Betongplatta – överbyggnad (Edilonspår) 

Till skillnad från ett vanligt betongspår saknar Edilonkonstruktionen ballastlager. Istället 

är den uppbyggd av två på varandra liggande betongskikt. I det översta skiktet ligger 

rälerna i två parallella urspårningar i betongen. Utrymmet i rännan mellan betong och 

räler fylls med fyllnadsmassan ”Edilon Corkelast” vilken håller rälen på plats. (Hedström, 

2004) 
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Fördelar: (Hedström, 2004) 

 

- Låga kostnader för underhåll. Lätt att genomföra byte av räler.  

- Låg livscykelkostnad. 

- Låg konstruktionshöjd och konstruktionsvikt. 

- Enkel integrering med vägtrafik.  

- Installation under olika väderleksförhållanden tillåts. 

- Kan byggas på flera sätt och på så sätt anpassas för varje enskilt scenario. 

- Ger lägre vibrations- och bullervärden än annan byggteknik.  

Nackdelar: (Hedström, 2004) 

 

- Högre anläggningskostnader jämfört med mer konventionella 

spårkonstruktioner. 

- Höga krav på att spåret är rätt justerat från början eftersom toleranskraven är 

snäva.  

3.2.4. Kurvor 

En av de största skillnaderna mellan spårvagnstrafik och järnvägstrafik är att spårvagns-

trafiken använder sig av betydligt snävare kurvor. För nya spårvägslinjer undviks 

kurvradier under 25 meter. Radier ned till 18-20 meter förekommer dock i undantagsfall. 

(Johansson & Lange, 2009) 

3.2.5. Kontaktledning 

En indelning av kontaktledningar till spårvagnar kan göras i direkt och indirekt 

upphängda. Lampor för belysning kan fästas i bärtrådarna respektive stolparna. I Sverige 

varierar kontaktledningarnas höjd från marken mellan 5,2 och 5,5 meter. Ur estetisk 

synpunkt är det till fördel att ha en högt placerad kontaktledning, då dess inverkan på 

synfältet blir mindre än vid lägre placering. (Hedström, 2004)  

Direkt upphängd kontaktledning 

Ledningen hänger i utliggare från ledningsstolpar alternativt i bärlinor som kan vara 

fästa i stolpar eller byggnader. Avståndet mellan fästpunkterna brukar ligga på 30-40 

meter på raksträckor och mindre i kurvor. Direkt upphängd kontaktledning anses väl 

fungerande vid hastigheter upp till 50 km/h, och anses klara upp till 70 km/h. 

Upphängningen är mycket vanlig i gatumiljö samt i stadsmiljö på avskild yta. Priset är 
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lägre än vid indirekt upphängning och dessutom mindre störande utseendemässigt. 

(Hedström, 2004) 

Indirekt upphängd kontaktledning 

Kontakttråden är upphängd i bärtrådar vilka har ett inbördes avstånd på 5-10 meter. 

Dessa är i sin tur upphängda i en bärlina som bärs och styrs i sidled av tvärgående 

bärlinor eller stolpar. Bärpunkternas inbördes avstånd varierar kring 60 meter. Indirekt 

upphängning används ofta där spårvagnstrafiken går på egen banvall, till följd av de 

högre hastigheterna. (Hedström, 2004) 

3.2.6. Ytskikt i spårkonstruktioner 

Val av ytskikt vid spårkonstruktioner beror av flera olika faktorer, men oftast tas hänsyn 

till den omgivande miljön. Ytskikt av betong eller asfalt kan färgas för att uppnå önskad 

estetik. Ett från omgivningen avvikande ytskikt kan tydliggöra vart spårvägsspåret går, 

vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. (Hedström, 2004) 

 

Överbyggnadens ytmaterial måste stå emot kemisk påverkan samt mekaniska 

påfrestningar, exempelvis tjäle. Materialet får inte heller orsaka negativ miljöpåverkan på 

omgivningen eller korrosion på betong och stål. Vanligast förekommande ytmaterial vid 

spår i gatumiljö är asfalt, markbetong och gatsten. (Hedström, 2004) 

Faktorer som påverkar valet kan vara: (Hedström, 2004) 

- Hur omfattande trafiklasten från spårvägsfordon och övriga fordon är. 

- Hur hög bullernivå som de olika ytmaterialen ger upphov till. 

- Vilken estetisk påverkan de olika materialen har. 

Övriga hänsynstaganden som måste göras är för underhållsbehov och kostnaderna det 

medför, anläggningskostnader samt risken för sättningar i relation till omgivande 

gatunivå. Asfalt är ett relativt billigt ytmaterial men kräver i ett spårområde omfattande 

underhåll. Markbetong har högre inköpspris än asfalt men är som slitlager avsevärt 

tåligare. Betong utgör därför ofta slitlager i korsningar för att ta upp de stora trafiklaster 

som spåren utsätts för.  Ett tredje alternativ för ytbeläggning är gatsten. Sten är som 

beläggning dyr till inköpspris men mycket tålig och kräver minimalt med underhåll. Sten 

kan också ha ett estetiskt värde, inte minst i äldre stadsmiljöer. Läggningen måste dock 

göras manuellt vilket är kostsamt. Gatsten ger vid varierad trafik upphov till mer buller 

än asfalt, men är i gengäld stabilare och ger bättre friktion, i synnerhet då ytan utsätts för 
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fukt. En annan positiv egenskap hos gatsten är att den kan användas för att markera det 

område inom vilket spårvagnstrafik förekommer. Även gräs är ett vanligt förekommande 

ytskikt, vilket brukar benämnas som grässpår. Fördelarna är att det är estetiskt 

tilltalande och även medför en viss ljuddämpande effekt. Dessutom är 

anläggningskostnaderna relativt låga. Viss underhållskostnad förekommer dock då gräset 

måste klippas. (Hedström, 2004) 

 

 

Grässpår i Alicante, Spanien. Foto: Tom Hedlund. 

3.2.7. Underhåll av spår 

Olika typer av skador kommer att uppstå på olika spårkonstruktioner. Dessutom 

påverkas skadeuppkomsten av de lokala förhållandena vad gäller spårens utformning, 

undergrundens beskaffenhet, klimat samt övrig trafiks påverkan. Underhållsarbete i 

form av exempelvis slipning och påläggssvetsning kan ske utan att rälerna behöver 

friläggas. Då spårets ska justeras horisontellt och vertikalt krävs dock friläggning, vilket 

resulterar i höga underhållskostnader samt kostnader för ersättningstrafik och 

trafikstörningar. Det är därför av stor vikt att spåret är konstruerat så att dessa typer av 

underhållsarbeten kan göras så tidseffektivt som möjligt. Underhåll av gatuspår är 
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problematiskt på grund av störningarna i den övriga trafiken som underhållsarbetet 

medför. Dessutom är utrymmet för underhåll ofta begränsat. (Hedström, 2004) 

Sättningar 

Scenariot att höjdskillnad uppstår mellan rälens farbana och det intilliggande ytskiktet 

benämns sättning. Det är ett vanligt problem i samband med blandtrafik och gatuspår. I 

sprickorna som uppkommer kan vatten tränga in, vilket vid ogynnsamma 

klimatförhållanden resulterar i uppfrysning med ytterligare sättningar som följd. 

Dessutom problematiseras snöröjningen över spår med sättningar. Då spårvägsspåret 

ligger på en lägre nivå än omgivande ytskikt kan problem uppstå då spåret trafikeras av 

fordon med låggolvsutförande. (Hedström, 2004) 

Räfflor 

På samma sätt som på järnvägsspår kan räfflor uppstå på spårvägsrälens farbana, vilket 

ger upphov till buller och vibrationer såväl i spårvagnen som i omgivningen. I vissa fall 

kan vibrationerna sprida sig till omgivande fastigheter. Även komforten för spårvagnens 

passagerare försämras då skakningar på grund av räffelbildning uppkommer. (Hedström, 

2004) 

 

Räfflor är vanligast förekommande i snäva kurvor samt vid hållplatser. En entydig 

förklaring till varför räffelbildning uppstår saknas i nuläget. Sannolikt påverkas dock 

räffelbildningen av ett flertal olika faktorer så som spårkonstruktion, vagnens 

boggikonstruktion, undergrundens sammansättning, material i hjul och räler samt 

trafikbelastningen på spåret. För att förhindra följderna av räffelbildningen slipas 

rälernas farbana med jämna mellanrum. I nuläget saknas generella gränsvärden när det 

gäller hur omfattande räffelbildningen får vara. Det är i stället upp till den enskilda 

spårinnehavaren att uppskatta lämpliga gränsvärden. Det varierar därför hur ofta 

slipning av spåret görs. (Hedström, 2004) 

Kurvskrik 

I kurvor med snäv radie är så kallat kurvskrik vanligt förekommande. Ljudet uppkommer 

ur kontaktytan hjul/räl. Förutom att det är störande för passagerare och omgivning så 

resulterar kurvskrik i ett ökat slitage på kurvrälerna. För att minska både slitage och 

ljudstörningar smörjs därför rälen. Smörjningen kan utföras manuellt, med smörjbilar 

eller med fasta smörjanordningar vilka är monterade på lämpliga ställen längs med 

spåren. Vissa spårvägsfordon är utrustade med smörjanordning vilken föraren kan 

aktivera vid behov. (Hedström, 2004) 
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Sprickor i räl 

Sprickbildning i rälen kan bero av flera olika faktorer, exempelvis rälsmaterialets kvalitet 

och fordonshjulen kondition. Vad gäller fordonshjulen är det frågan om att hjulen mist 

sin runda form och så kallade hjulplattor har uppstått vilket leder till mer omfattande 

dynamisk påfrestning på rälen. Hjulplattorna orsakar dessutom buller och vibrationer 

samt försämrad åkkomfort. Sprickbildning kan upptäckas med okulär besiktning samt 

med ultraljudskontroller. Mindre omfattande sprickor på rälens farbana kan åtgärdas 

genom påläggsvetsning eller slipning. Är sprickorna mer omfattande kan rälen behöva 

bytas ut. Ett problem som då kan uppstå är att skarvsvetsen som måste göras blir för 

hård i relation till den gamla rälen vilket kan leda till ojämt rälsslitage.  (Hedström, 

2004) 

Rälsslitage 

Uppkommer i regel på rälens farkant och farbana. För att åtgärda slitaget utförs 

påläggssvetsning. En komplikation med påläggssvetsning är att svetsen i stor 

utsträckning blir hårdare än den ursprungliga rälen, vilket får till följd att den 

ursprungliga rälen börjar slitas snabbare än svetsen. För att få en jämn farbana 

genomförs därför rälsslipning. (Hedström, 2004) 

Utrustning för banunderhåll  

Följande typer av fordon används för att underhålla banan: (Trivector Traffic, 2009 A) 

 

- Väg-järnvägsfordon med lämplig utrustning  

- Rälslip  

- Fordon med lift för kontaktledningsarbeten  

- Spårrengöringsmaskin.  

 

Ovanstående fordon kan till viss del kombineras i ett och samma underhållsfordon 

(Trivector Traffic, 2009A). 
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3.3. Ekonomi  

Följande kapitel behandlar kostnader för spårvagnstrafik samt finansieringsmöjligheter. 

3.3.1. Total kostnad 

Den totala kostnaden för kollektivtrafik avser samtliga kostnader med en direkt 

anknytning till persontrafiken med tillhörande verksamheter. Den totala kostnaden kan 

delas upp i tre delposter: (Trafikanalys, 2010) 

 

- Kostnader för infrastruktur 

- Trafikeringskostnader 

- Övriga kostnader 

3.3.2. Kostnad för infrastruktur 

I kostnader för infrastruktur ingår kapitalkostnader för fasta trafikanläggningar samt 

kostnader för drift och underhåll av dessa.  

Kostnad för fasta trafikanläggningar 

Fasta trafikanläggningar för spårvagnstrafik är följande: (Johansson & Lange, 2009; 

Trafikanalys, 2010) 

 

- Spårvägsspår 

- Hållplatser (stationer, perronger, väderskydd, arkader) 

- Anläggningar för signalsystem 

- Anläggningar för strömförsörjning (ledningar, strömförsörjningsbyggnader) 

- Resecentra. 

 

Följande faktorer påverkar anläggningskostnaderna: (Johansson & Petersson, 2003, 

Spårväg kostar, 2010) 

 

- Topografiska förhållanden (höjdskillnader, markförhållanden, med mera)  

- Spår i stadsmiljö eller utanför stadsmiljö 

- Eventuella tunnel- eller brobyggen (konstbyggnader)  

- Typ utav spår: egen banvall, avskilt spår, gatuspår, etc. 

- Spårkonstruktionen: asfaltspår, makadamspår, betongspår, etc. 

- Nybyggnad eller utbyggnad av spårväg 
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- Utnyttjande av industrispår 

- Krav på estetiskt tilltalande miljöer 

- Eventuella ersättningskostnader till butiksinnehavare och fastighetsägare under 

anläggningstiden.  

Att bygga spårväg är kostsamt. För att lägga spår behöver gator grävas upp och 

förstärkas, samt eventuella VA- system flyttas. Ovan mark ska elledningar dras, nya 

hållplatser ska byggas alternativt ombyggnad av befintliga, installation av skyddsräcken, 

omledning av bilvägar, cykelleder och gångbanor och eventuellt rivning av byggnader 

(Spårväg kostar, 2010). Den slutgiltiga kostnaden för att anlägga bana i en stad är med 

andra ord mycket svår att uppskatta då många faktorer påverkar priset. En enkel och 

vanligt förekommande uppskattning bland politiker är dock att: (Miljöpartiet, 2008; 

spårväg kostar, 2010) 

 

- Spår i stadsmiljö kostar 150- 200 miljoner kronor per kilometer (hela 

anläggningen) 

- Spår utanför stadsmiljö kostar 100 miljoner kronor per kilometer (hela 

anläggningen) 

 

Johansson & Lange har uppskattat en kostnad för stadsspårväg i en mellanstor stad till 

ca 160 miljoner kronor per kilometer. I det priset ingår spår, spårvagnar, utrustning för 

teknisk försörjning samt depå. (s.117) 

 

Det bör även tilläggas att det finns en betydande skillnad i kostnad mellan införande av 

spårväg och utbyggnad av spårväg. Vid införande av spårväg tillkommer kringkostnader 

som utbildning av personal, vagnhallar, flytt av gator, ledningar, etcetera. (Spårväg 

kostar, 2010)  

 

Det finns också tydliga skillnader i anläggningskostnad för spår i olika typer av 

stadsmiljöer. För tät stadsmiljö uppgår anläggningskostnaden för spår till 70 miljoner 

kronor per kilometer. I glesare stadsmiljöer är denna anläggningskostnad mindre, 50 

miljoner kronor per kilometer. Minst kostnad för spåranläggning är för de spår som läggs 

i friliggande miljöer, 30 miljoner kronor per kilometer. (Trivector Traffic, 2009B).  

I dessa nyckeltal ingår alltså enbart kostnaden för spår. 
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Kostnad för drift och underhåll av fasta trafikanläggningar 

Kostnad för drift av anläggningen beror på elförbrukning, elavtal och personalkostnader 

(Trafikanalys 2010, Trivector Traffic 2009A). 

 

Det som påverkar underhållskostnaden för spårväg är bland annat antal växlar och 

korsningar. Mer om vad som påverkar underhållskostnaden beskrivs i kapitel 3.2.4. 

Underhåll av spår.  

 

Tabell 1. Drift- och underhållskostnader för spårväg i Göteborg och Norrköping 

(Trivector Traffic, 2009A, s. 18) 

Göteborg Norrköping 

Drift bana 74 mkr/ år 

Drift- och underhållskostnad 14 mkr/år 
Underhåll bana 77 mkr/ år 

Drift likriktarstationer 7 mkr/ år 

Underhåll bana 2 mkr/ år 

Summa 160 mkr/ år Summa 14 mkr/år 

Spårlängd 164 km Spårlängd 32 km 

Antal växlar och korsningar 223 st Antal växlar och korsningar 161 st 

Kostnad 975 610 kr/km/år Kostnad 437 500 kr/km/år 

 

Trivector Traffic (2009A) uppger även att ”Norrköpings kostnader för elförbrukning är 

340 000 kr per år” (s. 18). 

3.3.3. Trafikeringskostnader 

Är de direkta kostnaderna för att genomföra trafiken. Kostnaderna beror främst på antal 

vagnkilometer och vagntimmar, och ifall verksamheten bedrivs i egen regi eller på 

entreprenadform. I trafikeringskostnaderna inkluderas: (Trafikanalys, 2010) 

 

- Leasing-, hyres- eller kapitalkostnader för spårvagnarna. 

- Kostnader för utrustning i vagnarna. 

- Kostnad för depåer. 

- Kostnad för biljetthantering. 

- Banavgifter. 

- Personalkostnader för personal ombord på vagnarna (förare och tågvärdar) samt 

stations- och terminalpersonal.  
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Trafikanalys genomför årligen en undersökning av kollektivtrafiken i Sverige. Nedan 

visas en tabell från deras undersökning med nyckeltal för år 2009.  

 

Tabell 2. Trafikintäkter och trafikeringskostnader för kollektivtrafik i Sverige 

(exklusive Stockholms län). Modifierad. (Trafikanalys, 2010, bilaga 1 tabell 7). 

Trafikslag 

Trafikintäkter per Trafikeringskostnader per Trafikintäkter/ 
trafikerings-
kostnader 

resa 
person- 

kilometer 
utbuds- 

kilometer 
resa 

person- 
kilometer 

utbuds- 
kilometer 

[kr/ resa] [kr/ km] [kr/km] [kr/ resa] [kr/ km] [kr/km] [Andel, %] 

Buss 14,08 1,21 12,75 28,91 2,48 26,18 48,7 

Spårväg 6,81 1,45 51,20 9,80 2,09 73,72 69,4 

Tåg 29,20 0,70 34,81 44,48 1,06 53,03 65,6 

Fartyg 11,90 - - 35,50 - - 33,5 

Samtliga trafikslag 14,49 1,05 16,45 27,22 1,96 30,92 53,2 

 

Utanför Stockholms län uppgick trafikeringskostnaderna för spårväg till 73,72 

kr/utbudskilometer år 2009. Utbudskilometer är detsamma som vagnkilometer. 

(Trafikanalys, 2010) 

Kostnad för vagnar 

För att jämföra priset mellan olika vagnar kan kostnaden i euro per kvadratmeter räknas 

ut. Johansson & Lange (2009) redogör för hur kvadratmeterpriset beräknas 

”offentliggjort pris per vagn, uttryckt i euro, divideras med det antal kvadratmeter som 

erhålls genom att multiplicera fordonets längd med dess bredd, uttryckt i meter” (s. 85). 

Det som främst påverkar priset är längd och bredd på spårvagnen, samt storleken på 

beställningen. En större beställning ger ofta ett lägre pris i euro per kvadratmeter, liksom 

en till ytan större vagn. (Johansson & Lange) 

 

Utöver längd och bredd beror vagnkostnaden på: (Johanson & Lange, 2009) 

 

- Ifall köpet gäller en mindre serie eller är en del av en större option.  

- Om vagnen kan köras i en eller två riktningar (en- eller tvåriktningsvagn). En 

tvåriktningsvagn kräver förarplatser i bägge ändar vilket stjäl utrymme för 

passagerare. En tvåriktningsvagn blir därför något längre än en likvärdig 

enriktningsvagn. 

- Låggolvsutförande eller 70 % vagnar. Vagnar med låggolvsutförande har 

mekaniskt mer avancerade lösningar vilket ger ett högre pris.  
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Tabellen nedan visar kostnaden för ett urval spårvagnsköp genomförda under perioden 

2010- 2011.  

 

Tabell 3. Publicerade priser för ett urval spårvagnsköp för tiden 2010-2011. (Bilaga 1).  

Stad Typ 
Antal 

Beställda 
Option 

Längd Bredd Pris Pris Passa-
gerare 

Pris 

meter meter 
miljoner 
euro/ set 

euro/m2 
euro/ 
pass. 

Paris Alstom Citadis 402 25 - 43.7 2.65 3.08 26 596 304 10 132 

Le Havre Alstom Citadis 20 - 32.4 2.65 2.10 24 458 200 10 500 

Bryssel Bomb Flexity Outlock 
46 

- 
32 

2.30 
2.37 

32 184 
178 13 307 

19 43.4 3.21 250 12 850 

Geneve Stadler Tango 32 46 44 2.30 2.59 25 596 261 9 925 

Stockholm Bomb Flexity Classic 6 - 30 2.40 3.50 48 611 179 19 553 

Houston Siemens S70 Avanto  19 180 29 2.65 3.30 42 901 172 19 168 

Stockholm CAF 15 106 31 2.65 3.21 39 045 221 14 514 

Besançon CAF 15 18 23 2.40 2.33 42 271 170 13 725 

Nantes CAF 8 4 37 2.40 2.25 25 338 248 9 073 

Paris Alstom Citadis 302 19 70 32 2.40 2.63 34 265 200 13 158 

Lyon Alstom Citadis 10 19 43 2.65 3.05 26 789 400 7 632 

Kostnad för depå 

I depån sker bland annat den dagliga skötseln vilket innefattar städning, påfyllning av 

sand och vätskor samt kontroll av säkerhetsfunktioner, lampor och signaler (Trivector 

Traffic, 2009A).  

 

Följande påverkar kostnaden för depå: (Johansson & Lange, 2009). 

- Dess placering i staden. Centralt är markpriserna högre.   

- Storlek 

- Invändig eller utvändig uppställning 

- Dubbel in- och utfart.  

- Verkstadsanläggningens disposition. Vilken utrustning som behövs i depån beror 

på i vilken omfattning som underhåll kommer genomföras i egen regi.  

- Övriga lokaler som placeras i anslutning till depån så som personalutrymmen och 

trafikledningscentral. 

- Huruvida spårvagnar och bussar använder samma depå, vilket kan reducera 

kostnaderna. 
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Tabellen nedan visar ett urval av kostnader för nyligen byggda eller planerade depåer.  

 

Stad Totalkostnad 
Tas i 
bruk Antal 

vagnar 
Kostnad/ vagn 

miljoner euro år miljoner euro 

Karlsruhe 70 2008 48 1.5 

Strasbourg 20 2008 40 0.5 

Saarbrücken 24 2011 30 0.8 

Rotterdam 41 2011 91 0.5 

Brüssel 50 2012 90 0.6 

Dijon 20 2013 35 0.6 

Blackpool 22 2013 20 1.1 

 

Trivector Traffic (2009B) har bedömt kostnaden för vagnhallar till ”uppskattningsvis 30 

miljoner kronor i startkostnad och sedan ytterligare 4 miljoner kronor för varje fordon” 

(s. 22). 

3.3.4. Övriga kostnader 

Här ingår de kostnader som är förknippade med information, marknadsföring och 

reklam, planering, administration, med mera. Dessutom tillkommer kostnader för tryck 

och distribution av tidtabeller och färdbeviskontroller. (Trafikanalys, 2010) 

 

Övergång från buss till spårvagn innebär en komfortförbättring med jämnare gång och 

bekvämare fordon.  Detta leder till en resandeökning (se spårfaktor). Omkostnader för 

administration, terminalhantering och biljettförsäljning kommer därför att öka vid 

övergång från buss till spårvagn. (Trivector Traffic, 2009B) 

  

Tabell 4. Exempel på kostnader för depåer med verkstads- och 

underhållsfunktioner, byggår 2008- 2013. (Trivector Traffic, 

2009A) 
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3.3.5. Kostnader - en översikt 

 

 

 

 

 

4. Total kostnad  

Total kostnad 

Övriga 

kostnader 

Kostnad för 

infrastruktur 

Trafikerings-

kostnader 

Kapital- 
kostnader  
(exkl. fordon) 
 

Drift & 
Underhåll av 
fasta trafik- 
anläggningar 
 

Administrativa 
kostnader 
 

Marknadsföring 
och trafik- 
information 
 

Tryck och 
distribution av 
tidtabeller. 
Kontrollanter 
 

Övriga 
trafikeringskost
nader. T.ex. 
biljetthantering, 
depåer, 
banavgifter 
 

Vagnkm- och 
vagntimmar- 
beroende 
kostnader. 
Direkta drifts- 
eller 
produktions- 
kostnader 
 

Kostnader 
Taxeavtal. 
Personal, 
tågvärdar etc.  
 

Leasing alt 
kapitalkostnad 
för fordon samt 
utrustning i 
fordonen 
 

Figur 3. Kostnader - en översikt. Modifierad. 

(Trafikanalys, 2010, bilaga 5) 
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3.3.6. Fördelning av investeringskostnader 

Den största delen av investeringskostnaden utgörs av  

- Markarbeten och konstbyggnader 

- El-, signal- och teleinstallationer 

- Kostnad för vagnar 

Figuren nedan visar hur kostnaderna förväntades fördela sig vid byggandet av Tvärbana 

Syd i Stockholm.   

 

Figur 4. Procentuell fördelning av prognostiserade kostnader för Tvärbana Syd, 

Stockholm år 2001. Modifierad. (Johansson & Petersson, 2003, s. 59)  

3.3.7. Hur kan kostnader minskas? 

Det är vanligt att stora infrastrukturprojekt blir dyrare än vad som anges i prognoser. 

Kostnaderna kan dock bli lägre genom: (Johansson & Petersson, 2003) 

Upphandlingsstrategi 

Det kan vara fördelaktigt med många entreprenader, eftersom konkurrenssituationen 

blir hårdare då många entreprenörer kan vara med och konkurrera. 

Upphandlingsstrategin bör dock anpassas efter marknadsläget.  

56%17%

11%

5%
5% 5% 1%

Snabbspårvägen
Gullmarsplan- Liljeholmen- Alvik

mark, broar, tunnlar mm

el, signal, tele

vagnar

utredningar, förprojekt mm

spårläggning

depåer

hållplatser

Procentuell fördelning av prognostiserade kostnader för Tvärbana Syd , Stockholm år 2001
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Skriva kontrakt under lågkonjunktur 

Under lågkonjunktur är efterfrågan på varor och tjänster mindre än vad som skulle 

kunna produceras. Eftersom efterfrågan är låg, blir det också små prishöjningar. Ibland 

kan det hända att prisnivån till och med sjunker (deflation).  

Kräva fast pris med totalåtagande för hela arbetet 

Totalåtagande inkluderar ansvar för alla handlingar, ritningar, undersökningar, och 

kontakter med myndigheter. Genom totalåtagande undviks att projektkostnaden blir 

högre än vad som avtalats.  

Utnyttja glest trafikerade industrispår 

Spårväg och järnväg kan ha samma spårvidd. Järnväg som inte nyttjas frekvent, 

exempelvis gamla industrispår, kan därför användas till spårväg. Det är billigare att 

anpassa järnväg för spårvagnstrafik än att bygga helt ny spårväg.   

Utnyttja befintliga bergrum vid tunnelbyggen 

Tunnelbyggen är kostsamma. Då tunnelbyggen genom berg är nödvändiga går det att 

minska kostnaden för dessa ifall spårväg anläggs genom eventuella skyddsrum, frysrum 

eller andra bergrum.  

Liten men vass projektledning 

En mindre enhet med hög kompetens kan öka effektiviteten vilket mynnar ut i lägre 

lönekostnad.  

Inte låsa sig till ett system 

Att låsa sig till ett system innebär beroende till en tillverkare som utan konkurrens kan 

höja priset enligt M Kusoffsky (Personlig kommunikation, 11 februari 2011). 

Samnyttjande av depå och utrustning 

I en mindre spårvagnsdepå behöver inte alla arbeten utföras själv. Funktioner som 

kräver ”extrautrustning” kan tillhandahållas med hjälp av samarbeten i olika former. 

(Trivector Traffic, 2009A) 

 

Lackering av fordon görs i relativt långa tidsintervall. En egen lackerarverkstad kan 

därför vara oekonomisk i mindre depåer. Då vagnarna ska lackeras ”kan fordonen 

skickas till en större depå i närheten eller så kan eventuellt andra branscher erbjuda 

fordonslackeringstjänster. I England har exempelvis företag i varvsbranschen kunnat ta 

över denna funktion”. (Trivector Traffic, 2009A) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Efterfr%C3%A5gan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Deflation
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Större reparationer och underhållsarbeten på fordonsdelar kan göras av 

fordonstillverkaren eller en annan depå i närheten, kanske även företag i 

järnvägsbranschen. (Trivector Traffic, 2009A) 

En enda vagnmodell 

Att enbart ha en modell minskar underhållskostnaderna. Reservdelar kan köpas in i 

större volymer enligt M Kusoffsky (Personlig kommunikation, 11 februari 2011). 

Inte välja en egen design på spårvagn 

Se kapitel 3.1.4 Spårvagnars utformning. 

Samarbete och sambeställningar 

Att sambeställa ger en större volym och därmed ett bättre pris enligt M Kusoffsky 

(Personlig kommunikation, 11 februari 2011). 

 

Spårväg kan även bli mindre kostsamt genom samarbete, SPIS (spårvagnar i Skåne) där 

städerna Malmö, Lund och Helsingborg ingår har beviljats 30, 5 miljoner kronor i stöd 

från EIB (European Investment Bank) för sitt projekt att gemensamt införa spårvagn. 

Ifall samarbetet visar sig vara lyckat kommer SPIS även att kunna ta lån hos EIB vilka 

har lägre ränta på lånen än andra banker. (30 miljoner växlar, 2011) 

3.3.8. Finansiering av spårvägens infrastruktur 

Idag ägs och underhålls all svensk spårinfrastruktur i Stockholm, Göteborg och 

Norrköping avsedd för lokal och regional spårtrafik av kommuners alternativt landstings 

bolag eller förvaltningar. Det största hindret för ytterligare svenska spårvägsetableringar 

anses vara finansieringen. Direkta statliga bidrag till drift av kollektivtrafik förekommer 

men dessa bidrag är ämnade för ekonomiskt olönsam interregional kollektivtrafik. 

Statliga bidrag förekommer även till investeringar i kollektivtrafikanläggningar, vilka har 

en koppling till regional kollektivtrafik samt är avsedda för ett allmänt 

kommunikationsbehov. Någon direkt statlig medfinansiering går således ej att få till 

spårvagnstrafik avgränsad till Västerås Stad. Andra möjligheter för att finansiera lokal 

kollektivtrafik så som spårväg förekommer dock varav de vanligaste är sammanställda 

nedan. (Johansson & Lange, 2009) 
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Skattefinansiering 

Historiskt sett är så gott som alla investeringar inom Svensk infrastruktur 

skattefinansierade. Investeringarna betalas således med löpande skatteinkomster och då 

utgifterna är betalda avskrivs de. Då ytterligare drift- och underhållsbehov eller 

reinvesteringsbehov uppkommer betalas detta lånande återigen med hjälp av 

skattemedel. (Johansson & Lange, 2009)  

Exploateringsintäkter 

Utbyggnad av kapacitetsstark och attraktiv spårvägstrafik kan medföra en 

markvärdesstegring inom berörda områden. Detta överskott tillfaller fastighetsägaren. 

Kommunen kan därför ta ut exploateringsavgifter från fastighetsägare som kommer att 

gynnas av en eventuell spårvägsetablering. Vidare kan kommunen, om denne är 

fastighetsägare, ta ut ett högre pris vid försäljning av byggrätter i anslutning till 

kommande spårväg. (Johansson & Lange, 2009) 

Regional medfinansiering 

Med regional medfinansiering menas att regionen medfinansierar delar av de 

infrastrukturåtgärder som är viktiga för regionen.  Ett exempel på en regional 

medfinansiering är Lundalänken, en bussgata i Lund som i framtiden ska kunna göras 

om till spårväg. Staten och regionen finansierade gemensamt projektet. 

Trafikhuvudmannen, i det här fallet Malmöhustrafiken, garanterade den regionala 

finansieringsbiten gentemot staten. Trafikhuvudmannen upprättade i sin tur ett avtal 

med Lunds kommun. (Johansson & Lange, 2009) 

Offentlig-Privat samverkan (OPS) 

Vanligen syftar offentlig-privat samverkan, OPS, till en entreprenadform som kan 

tillämpas vid exempelvis infrastrukturinvesteringar eller större bygg- och 

anläggningsprojekt. OPS kan förklaras som en vidareutveckling av mer traditionella 

entreprenadformer. Det är en entreprenadform som förekommer allt mer frekvent vid 

stora investeringar med offentlig sektor som beställare. Kortfattat kan det fungera så att 

en leverantör låter uppföra en tillgång, i det här fallet en spårvägsetablering, som sedan 

drivs över investeringens livscykel av leverantören. Finansieringen av investeringen står i 

regel helt eller delvis den privata parten för. Riskerna fördelas mellan offentlig och privat 

sektor på reglerat sätt. (Konkurrensverket, 2008) 
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3.3.9. Driftfinansiering 

Med en avgift menas en betalning som ska ge en motprestation, till exempel rätten att 

resa mellan två hållplatser. Driften av lokal och regional kollektivtrafik finansieras 

vanligen ungefär till hälften av avgifter. Resterande hälft betalar det allmänna (ägarna) 

via skatter. Kostnadstäckningsgraden varierar dock från län till län. Som exempel kan 

nämnas att i Skåne uppgår kostnadstäckningsgraden för avgifter till 70 procent. 

(Johansson & Lange, 2009) 
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4. Spårvagnstrafik i Västerås? 

I följande kapitel redovisas inledningsvis resultatet av genomförd intervjustudie. Vidare 

presenteras ett förslag på hur ett införande av ett stomlinjesystem för spårvägstrafik i 

Västerås kan se ut. Systemförslaget kommer sedan att ligga till grund för översiktliga 

kostnadsberäkningar av total investeringskostnad samt drift- och underhållskostnad. 

Kapitlet avslutas med en redovisning av resultatet från genomförd opinions-

undersökning.  

4.1. Intervjustudie angående spårväg och en sakkunnigs syn på 

ett eventuellt införande 

Följande avsnitt presenterar resultatet av intervjustudien. Under litteraturstudien 

identifierades områden särskilt intressanta för fallstudien i Västerås. Utifrån detta 

utarbetades fem frågeområden som legat till grund för såväl intervjun som utformningen 

av det här kapitlet. Aktören som intervjuades var Sten Jakobsson som jobbar som Projekt 

Enginering Manager på Bombardier Transportation Sweden AB. Hur intervjun 

genomfördes presenterades tidigare i rapportens metodkapitel under 2.4. Intervjustudie. 

4.1.1. Erfarenheter relaterade till spårvagnsetableringar 

Den intervjuade har arbetat i branschen i drygt tjugo år. Framför allt med att genomföra 

projekt omfattande ”rälsburna transportsystem i stadsmiljö”, det vill säga metro och 

spårväg.  Han har levererat kompletta system till exempel till flera städer i Turkiet, där 

man inte haft något på spår tidigare.  

 

På frågan om den intervjuade stött på svårigheter eller intressekonflikter i yrket svarade 

denne “nej egentligen inte. Vi kan ha olika uppfattning än kunden angående lösningar, 

men har ju ändå samma inriktning att det ska bli spårvagnstrafik. Opinion som är emot  

spårvagnar möts vi inte av.”

4.1.2. Kostnader vägt mot samhällsnytta

Den intervjuade påpekade att det för spårvagnsprojekt finns en hel del kostnader som är 

av engångskaraktär, till exempel förarutbildning och depå. När det gäller depåer anser 

han att dessa inte behöver ha så mycket utrustning. De första 10 åren behövs mest 

inspektion och enkla serviceåtgärder samt eventuellt utbyte av huvudkomponenter. Mera 

omfattande åtgärder kan överenskommas om med andra verkstäder. Vidare nämns att
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 det som påverkar kostnaden för bana är: 

- ifall befintlig gata finns att tillgå 

- att ledningar inte behöver flyttas (omdirigering, eller kulvertrör) 

- okända kostnader som uppstår under anläggningen 

- ifall det krävs konstbyggnader (tunnlar, viadukter etc.) 

- ifall gatunätet ska läggas om, flytta trottoarer, statyer, och så vidare.  

 

När det gäller kostnader för vagnar sägs det att “tvåriktningsvagnar är dyrare eftersom 

man förlorar passagerarutrymme” men Sten menar att skillnaden är marginell. Annat 

som påverkar priset är ifall vagnen har höggolv eller låggolv. Låggolvsvagnar är det 

naturliga i stadstrafik, men har mekaniskt mer avancerade lösningar och blir därför 

dyrare. Angående vagnar berättar han att traditionen i branschen säger “Kunden 

beställer, leverantören plockar ihop”. Men utvecklingen går starkt mot att leverantören 

tillhandahåller definierade modeller om än med vissa valmöjligheter.  

När det gäller vagnar är det väldigt få parametrar kunden egentligen borde vara 

intresserad av; längd, bredd, front och färg. Prestanda är oftast inte en kritisk fråga. 

Vagnens utformning är ofta viktigare än rent tekniska aspekter. Den intervjuade 

berättade om hur han rest runt med en turkisk borgmästare till olika fabriker i Europa. 

Borgmästaren tyckte design var viktigt och var, oberoende av tekniska aspekter, inte 

riktigt nöjd med de vagnar han fick se tills han hittade en vagn som enbart fanns i modell 

enriktningsvagn. Designvalet blev då avgörande.  

 

I Turkiet är spårväg framgångsrikt. Bilinnehavet är femton invånare per bil vilket innebär 

helt andra förutsättningar än i Sverige. I Eskisehir täcker intäkterna drift- och 

kapitalkostnaderna.  Det har dragits spårväg till mindre attraktiva områden vilket 

utvecklat hela stadsdelar och man ser i övrigt att affärsverksamheten längs linjerna får ett 

lyft.  

 

När det gäller nyttan uppger den intervjuade att det rent ekonomiskt krävs ett 

resandeunderlag på 800 passagerare i riktning per timme för att det ska vara lönt att 

införa spårvagnar, med en hänvisning till en utredning gjord i Zürich.  

 

På tal om nytta kom frågesamtalet in på följande fördelar och nackdelar med spårvagn: 

+ Enkelt att kliva ombord, stadigare, snyggare. 

+ På spårvagn finns inga problem med stående passagerare. På Bussar bör stående 
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passagerare undvikas.  

+ Spårvagnar är tysta. I Turkiet blev invånarna rädda då de inte hörde spårvagnen 

komma, de var vana vid tutande bilar.  

+ Miljövänligt. Elektriska motorer har högre verkningsgrad än förbränningsmotorer. 

Biogas är också miljövänligt men tillgången kan vara begränsad.   

+ Flera dörrar per sida medför att passagerare kan släppas av/på snabbare.  

+ Låggolv. Stora delar av spårvagnen ska ligga på låggolv. Bussar har ett trappsteg.  

+ Högre kapacitet, “en naturlig nisch mellan bussar o tunnelbana”. 

+ Omdanar staden vilket ger möjligheter att göra staden vackrare.  

 

– Utan el blir spårvagnen stillastående, värmesystem med mera hamnar ur funktion. 

– Flytt av träd, med mera. 

4.1.3. Olika lösningar

I stadstrafik går den mesta energin åt till acceleration. Man återvinner energin vid 

inbromsning som då matas till närliggande vagn. Det finns även system för lagring av

 energi. De har ännu inte slagit igenom, men utveckling pågår.

 

I många städer tycker man att kontaktledningar är fult. Tvärbanan i Stockholm har grova 

stolpar och mycket trådar i luften men det går att bygga det snyggare. Dessutom finns det 

kontaktledningsfria system. Ledningar under mark är ett, induktiv överföring via spolar i 

backen är ett annat. 

4.1.4. Linjedragningar i Västerås? 

På frågan om vad som är rimligt i Västerås uppgavs att femton kilometer spårväg är 

vanligt för instegssystemet, mindre än så är ”lite”. Ett dilemma är att identifiera en 

sträcka, att hitta en vettig sektion som kan ta belastade avsnitt. Västerås är byggt för att 

biltrafiken ska fungera väl. 

 

Den utfrågade saknade en spårväg över till Lillåudden och längs Öster mälarstrand. En 

viadukt över spårområdet vid stationen mot kokpunkten vore bra, med cykel- och 

gångväg.  

 

Sten gav oss följande tips och upplysningar inför fallstudien:
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– Vid ändhållplatser föredras vändplatser framför slingor. 

– Av hastighetsskäl ska spåren helst gå i mitten på gatan, då det känns obehagligt för 

fotgängare och cyklister att möta snabba fordon.  

– Bussar på samma spår bör undvikas. Det blir trassel med hållplatser och bussarna 

trampar till asfalten. Det går inte heller att ha gräs kring spåren.  

– I största möjliga mån ska spårvagnen ges ett separat utrymme. Spåret kan då vara 

upphöjt för att motverka bilism, utan att avskräcka räddningstjänst.  

– Blandtrafik är inget bekymmer ifall trafiken flyter på. Det är en framkomlighetsfråga.  

– Prioritering av spårvagnen i trafikljus kan göras så att det inte innebär större nackdel 

för biltrafiken  

–Minsta rekommenderad kurvradie är 25 meter med hänsyn till kurvskrik.  En modern 

spårvagn klarar dock 17- 20 meter. Kurvskrik kan undvikas med smörjning. Kurvradien 

har stor påverkan på slitaget på hjulen .  

– Hållplatser ska läggas i samband med korsningar. Spårvagnen ska ändå stanna och då 

slipper den accelerera två gånger. Ungefär 800 meter mellan hållplatserna är ett lagom 

avstånd.  

– Drömsituationen är att planera spårväg i samband med stadsplanering, som till 

exempel gjorts i Hammarby sjöstad och ska göras i Norra Djurgårdsstaden 

– Raka snabba förbindelser ger korta restider vilket är attraktivt i sig och vagnar och 

personal utnyttjas även bättre.  

– Ett fordon per kilometer dubbelspår kan användas som riktvärde vid beräkning av 

fordonsbehovet.

4.1.5. Opinion

Den intervjuades uppfattning var att den allmänna inställningen till spårvagnstrafik har 

svängt dramatiskt de senaste fem åren. Rent allmänt finns nu ett positivt intresse för 

spårvagn.  

 

Han anser att Djurgårdslinjen, som drivs av svenska spårvägssällskapet är tjusig, men ger 

folk i allmänhet fel bild av dagens spårvagnstrafik. I Sverige är många av uppfattningen 

att ”Spårvagn är omodernt”.

 

Han är lite tveksam till en etablering i Västerås, beroende på hur staden är byggd. “En 

tätbebyggd stad längs stråk har bäst förutsättningar”. Samtidigt nämner han att kollegor 

är av annan åsikt. 
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Under intervjun berättade Sten om att det genom historien funnits många motståndare 

till spårväg. Motståndare som velat att invånare ska åka bil istället för kollektivt. “I USA 

köpte bildäcksföretag och oljeföretag en gång i tiden upp spårväg för att sedan lägga ner 

systemen”.  

 

I Sverige finns motståndare som bland annat finansierat en rapport om hur dyrt det är 

med spårvagn och att BRT, Bus Rapid Transit, därför är ett överlägset system. Bland 

finansiärerna till denna rapport återfinns bland annat Volvo och Scania, fordons- 

tillverkare med väldigt många jobbtillfällen.  

 

Stens egen uppfattning är att spårvagnsbranschen och bussbranschen istället borde 

jobba tillsammans mot ett gemensamt mål, att tillsammans öka kollektivresandet och 

hänvisar till Svensk kollektivtrafiks huvudmål att fördubbla kollektivresandet till 2020. 

Metro, spårväg och buss kompletterar varandra i ett effektivt system för kollektivtrafik 

och spårväg i sig bidrar till att öka systemets attraktionskraft. 
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4.2. Stomlinjesystem för spårvagn 

För att visualisera en bild över hur en spårvägsetablering i Västerås kan gå till inleds 

detta kapitel med en sammanställning av förutsättningarna för spårvagnstrafik i 

Västerås.  Dessa förutsättningar ligger till grund för efterkommande förslag till 

stomlinjenät för spårvagnstrafik.  

4.2.1. Förutsättningar 

Föreslagna linjedragningar har sammanställts med hänsyn till följande aspekter: 

 

 Resandestatistik från befintlig kollektivtrafik. 

 Granskning av befintliga spår i Västerås Stad. 

 Sammanställning av viktiga målpunkter ur kollektivtrafiksynpunkt. 

 I SmartKoll föreslagna stomlinjer för busstrafik i Västerås. 

 Stråkindelning av Västerås tätort avseende antal invånare samt antal arbets-

platser. 

 Pendlingsstatistik för Västerås Stad. 

 Befolkningsprognoser för Västerås Stad. 

 Västerås Stads gällande översiktsplanering för trafik, bostäder och verksamheter.  

 Fysiska hinder och förutsättningar för spårvagnslinjer i Västerås. 

Basfakta Västerås 

Statistiska centralbyråns [SCB] webbplats innehåller mängder med statistik gällandes 

befolkning, bebyggelse transport kommunikationer osv. Västerås är idag Sveriges femte 

folkrikaste stad. I december 2010 hade kommunen 137 207 invånare (SCB, 2011). 

Kommunens stadstrafik utgörs i nuläget av busstrafik.  

 

Tabell 5. Basfakta Västerås. (SCB, 2011) 

Area 

– tätort 51,73 km2 

– kommun 1143 km2 

Folkmängd 

– tätort 109597 (dec. 2009) 

– kommun 137207 (dec. 2010) 

Befolkningstäthet 

– tätort 2652 invånare/ km2 
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I Sverige finns spårvagnstrafik i Stockholm, Göteborg och Norrköping, varav Norrköping 

är den stad som vars invånarantal ligger närmast Västerås. Norrköpings kommun hade i 

mars 2011 130 099 invånare (SCB, 2011). Idag har Norrköping ett spårvagnssystem med 

en sammanlagd linjelängd på 18,7 km med 47 hållplatser uppdelat på två 

stadsgenomskärande linjer. Spårvägslinjerna svarar för 46 procent av andelen resenärer i 

Norrköpings kollektivtrafiksystem. Linjenätet trafikeras av 19 spårvagnar, det vill säga 

ungefär en spårvagn per linjekilometer. Systemet är för närvarande under utbyggnad. 

(Norrköpings kommun, 2011) 

 

För översiktskarta över Västerås tätort med områdesnamn, se bilaga 2. 

Befintlig kollektivtrafik 

Västerås stadstrafik utgörs idag i huvudsak av tre olika busslinjetyper: daglinjer, 

lågtrafiklinjer samt aroslinjer. Linjerna trafikeras av stadsbussar varav merparten drivs 

med biogas och de resterande av diesel. (Danielsondosk, 2009). 
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Dagtrafiklinjer 

Dagtrafiklinjerna trafikeras från måndag till fredag kl 05.00-19.00, lördagar kl 10.00-

18.00 samt söndagar mellan kl 12.00-18.00. (Västerås Lokaltrafik, 2011). 

 

Figur 5. Daglinjer i Västerås hösten 2008. (Danielsondosk, 2009, s. 18). 

 

Linje 12 och 15 har överlägset mest passagerare både vad gäller antalet påstigningar per 

tidtabellstimme och antalet påstigningar per fordon. Även linjerna 11, 18 och 19 har höga 

resandetal i båda avseendena. Linje 10 trafikeras endast måndag till fredag med 

huvudsakligt syfte att trafikera Wenströmska och Edströmska gymnasiet. Ingen 

motsvarande trafik förekommer på lördagar och söndagar samt efter kl 19 på vardagar. 

På grund av de begränsade förutsättningarna för trafik på kvällar och helger är därför 

linje 10 ej intressant ur spårvägssynpunkt. (Danielsondosk, 2009) 
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Tabell 6. Resor per linje och produktion för 2007. (Danielsondosk, 2009, s. 14) 

Linje Resor Tidtabellstimmar 
Påstigningar per 
tidtabellstimme Fordon Påstigningar/fordon 

4 27580 1452 19 0 - 

6 65810 3074 21 0 - 

7 73589 3074 24 0 - 

8 54166 3502 15 0 - 

9 51189 3261 16 1 51189 

10 301015 8169 37 5 60203 

11 708034 18524 38 8 88504 

12 968594 19788 49 8 121074 

13 76209 2693 28 1 76209 

14 427098 13186 32 5 85420 

15 821591 19110 43 7 117370 

16 335356 13720 24 5 67071 

17 - 0 - 0 - 

18 735027 19908 37 8 91878 

19 521850 13149 40 5 104370 

Samtliga 5167108 142610 36 53 97493 

 

Daglinjer vilka är intressanta för att delvis eller helt ersättas av spårvagnstrafik bedöms 

vara 11, 12, 15, 18 och 19 till följd av att dessa linjer har flest resande och därmed högst 

turtäthet. Samtliga nämnda linjer undantaget linje 11 samt delar av linje 18 har även 

motsvarande linjer i lågtrafikutbudet. Linje 11 samt de yttre delarna av linje 18 finns ej 

med i lågtrafikutbudet på grund av att dessa sträckningar främst syftar till att trafikera 

arbetsplatser (Finnslätten). Då dessa områden ej trafikeras efter kl 19 samt och inte 

heller på lördagar och söndagar minskar antalet potentiella resor. Samtidigt kan det ur 

stadssynpunkt vara viktigt att erbjuda goda förbindelser till de stora arbetsplatserna. 

 

Från korsningen Vasagatan – Stora Gatan går nuvarande daglinjer 10, 17 och 19 samma 

väg längs Vasagatan till Rocklundamotet. På denna sträcka passeras bland annat centrala 

Västerås, Stadsbiblioteket, Rudbeckianska Gymnasiet, Mälardalens högskola, Arosvallen 

och Carlforska Gymnasiet. Denna sträcka är således lämplig för spårvagnstrafik. Vidare 

från Rocklundamotet fortsätter linje 17 och 19 mot Önsta Gryta med 14 300 invånare och 

linje 12 avviker via E18 mot Vallby. Längs Vasagatan ligger Rocklundaområdet som är 

Västerås största idrotts- och evenemangsområde. Eventuellt skulle en förlängning av 

spårvagnslinjen kunna göras från Önsta Gryta till Tunbytorp och Stenby och vidare mot 

Finnslätten. På så sätt kommer ett stort antal arbetsplatser göras tillgängliga för 

spårvagn. Arbetspendling mellan Önsta Gryta och Finnslätten kommer att gå mycket 

snabbt medan att pendla från centrum till Finnslätten kommer att ta längre tid. 
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Ett alternativ är att i likhet med nuvarande daglinje 15 anlägga en spårvagnslinje som 

passerar både Råby och Bäckby centrum. Linje 15 hade 2007 näst högst antal resor, antal 

påstigningar per timme samt antal påstigningar per fordon av samtliga daglinjer.  

Högst antal resor, antal påstigningar per timme samt antal påstigningar per fordon år 

2007 hade daglinje 12. Linjen går från Brottberga, via Vallby, centrum, Västerås 

Centralstation mot Bjurhovda och Brandthovda. Denna sträckning är således även den 

intressant för spårvagnstrafik.  

Lågtrafiklinjer 

Lågtrafiklinjerna 91-98 trafikeras måndag till torsdag kl 19.00-23.00, fredagar kl 19.00-

01.00 (lördag) , lördagar mellan kl 06.00-10.00 och 18.00-01.00 (söndag) samt söndagar 

06.00-12.00 och 18.00-24.00. Sommartid trafikeras söndagens lågtrafiklinjer kl 06.00-

24.00. (Västerås Lokaltrafik, 2011) 

 

 

Figur 6. Lågtrafiklinjerna hösten 2008. (Danielsondosk, 2009, s. 19) 
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Aroslinjer 

Aroslinjerna är ett kompletterande linjenät där kortare gångavstånd till bushållplatsen är 

prioriterat framför kort restid. Då spårvägslinjerna tvärtemot Aroslinjerna kommer att 

prioritera kortare restid framför närheten till hållplatser är Aroslinjerna ej intressanta i 

denna undersökning. (Västerås Lokaltrafik, 2011) 

Befintliga spår 

Idag går befintliga spår med spårbredden 1 435 mm för järnvägstrafik genom Västerås. 

Dessa spår skulle i teorin kunna trafikeras av så kallade duospårvagnar vilka kan 

trafikera både järnvägsspår och spårvägsspår. Förgreningar med spårvagnsspår från 

järnvägsspåren skulle kunna göras mot exempelvis mot Erikslund via Bäckby Centrum 

samt mot Önsta Gryta.  

 

Järnvägen passerar norrifrån Finnslätten och Stenby. I dessa områden finns ett stort 

antal arbetsplatser. En stor del av de anställda är inpendlare där vissa kommer med tåg 

eller buss till Västerås Central. Järnvägen passerar därefter Norra Haga, Nordanby 

Gärde, Norra Haga, Haga, Gideonsberg, Kopparlunden samt Ängsgärdet på sin väg ner 

mot Västerås Centralstation, som ligger på gångavstånd från stadskärnan. Västerut från 

Centralstationen passerar spåren Stallhagen, Stohagen, Hammarby, Sjöhagen, Södra 

Bäckby, Södra Skälby samt industriområdena Hacksta och Saltängen.  

 

Figur 7. Befintliga spår genom Västerås tätort. Modifierad. (Danielsondosk, 2009, s. 

19)  
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Norröver Västerås passerar järnvägsspåren förorterna Tillberga och Hökåsen vilka båda 

tillhör Västerås Stad. År 2005 hade Tillberga 2 096 invånare och Hökåsen hade samma 

år 2 827 invånare. Västerut från Västerås tätort passeras Dingtuna som 2005 hade en 

befolkning på 959 personer. Även Dingtuna tillhör Västerås Stad. (SCB, 2011) 

 

Förort Befolkning år 2005. Avstånd på befintligt spår från Västerås Centralstation 

Dingtuna 959 10 200 m 

Hökåsen 2 096 6 880 m 

Tillberga 2 827 10 260 m 

Tabell 7. Befolkning och avstånd från Västerås Centralstation till Västerås  

satellitorter. (SCB, 2011) 

 

Spårväg på befintlig räls bedöms inte vara lämpligt för Västerås. I första hand på grund 

av att järnvägen går för avskilt från de stora befolkningsstråk som finns i Västerås. 

Satellitorterna bedöms ha för få invånare för att motivera trafik med duospårvagnar. 

Dessutom är järnvägen genom Västerås redan idag hårt belastad. Duospårvagnar är även 

dyrare än vanliga spårvagnar då de måste hantera två olika spänningar. 

Målpunkter 

Följande målpunkter bedöms vara extra intressanta ur kollektivtrafikssynpunkt. 

Målpunkterna bör i största möjliga mån ha närliggande hållplatser med hög turtäthet, 

oavsett trafikslag.  

Erikslund 

Ett köpcentrum på stark frammarsch är Erikslund, inte minst i och med etableringen av 

IKEA. Ligger vid E18:s västra infart till staden.  

Hälla 

Ett köpcentrum vid E18:s östra infart till staden. Tidigare låg här IKEA vilket nu är flyttat 

till Erikslund. 

Kokpunkten (framtida målpunkt) 

Ett stort upplevelsebad kallat Kokpunkten kommer att uppföras i ångkraftverket på 

Kraftverksgatan. (Västerås Stad, 2011A) 
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Mälardalens Högskola 

Tillsammans med Eskilstuna har Mälardalens Högskola i Västerås ca 13 000 studenter 

och 1 000 anställda. Många studenter och anställda pendlar och anländer då till Västerås 

vid Centralstationen. (Mälardalens Högskola, 2011) 

Rocklunda  

Västerås största idrotts- och evenemangsområde ligger längs Vasagatan norr om 

stadskärnan. Antal besökare uppgår till 1,5 miljoner om året. (Västerås Stad, 2011B) 

Västerås Centrallasarett  

Västerås centrallasarett är Västmanlands läns största sjukhus. Lasarettet är beläget öster 

om Västerås stadskärna i anslutning till E18. (Landstinget Västmanland, 2011).   

Västerås Centralstation 

För att spårvagnstrafiken ska kunna integreras på ett godtyckligt sätt med övrig 

kollektivtrafik, såväl lokal som regional, måste spårvagnslinjerna ansluta till Västerås 

centralstation. Byten kan där ske till tåg, buss och taxi. Dessutom finns intill 

centralstationen en stor cykelparkering. Vid eventuell framtida användning av 

duospårvagnar kan dessa ansluta från spårvagnsspår till järnvägsspår vid 

centralstationen. 

Västerås Flygplats 

I östra Västerås i anslutning till E18 ligger Västerås flygplats. År 2010 var flygplatsens 

totala passagerarantal 150 793 (Transportstyrelsen, 2011). 
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Föreslagna Stomlinjer, SmartKoll 

I tjänstemannaförslaget Slutrapport projekt SmartKoll (2:a uppl.) sammanställt av 

Västerås Stad, publicerad våren 2011, framförs ett förslag på 7 nya stomlinjer för 

busstrafik. Visionen med SmartKoll är att rakare linjer och tätare trafik ska leda till ett 

ökat resande. Linjenätet utgörs av radiella linjegrenar vilka alla möts i Västerås centrum. 

De 7 stomlinjerna trafikerar dessutom samma sträcka mellan Västerås Centralstation och 

Stora Gatan. För att skapa en kontinuitet i kollektivtrafiken ska samtliga linjer trafikeras 

hela trafikdygnet samtliga dagar i veckan. Stomlinjenätet har tagits fram genom analyser 

av det faktiska resandet, pendlingsstatistik samt demografiska data. (Wulcan & Widén, 

2011) 

 

 

Figur 8. Förslag till nya Stomlinjer för busstrafik. (Wulcan & Widén, 2011) 

 

Samtliga spårvägslinjer bör, i likhet med föreslagna stomlinjer för busstrafik, ansluta till 

Västerås Centralstation. På så sätt integreras spårvagnstrafiken med både busstrafiken 

och tågtrafiken. Möjligheterna att åka vidare i taxi eller med cykel från Västerås 
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Centralstation är även de goda. Det är dessutom gångavstånd till färjekajen från vilken 

Rederi Mälarstaden startar sina rutter på Mälaren. Vidare bör spårvagnarna passera och 

stanna i centrumkärnan, för att göra Västerås centrum så tillgängligt som möjligt. Även 

här kan resenären byta till stadsbussar och andra spårvägslinjer. 

Stråkindelning av Västerås tätort 

Följande demografiska stråkindelning av Västerås tätort återfinns i Danielsondosk 

(2009). Stråken matchar de i SmartKoll föreslagna stomlinjerna för busstrafik men är 

baserade på kommunens statistikområden. Stråkindelningen utgörs av totalt 12 stråk, 

benämnda från A till L. (Danielsondosk, 2009 s 5)  

 

För varje stråk redovisas antalet invånare samt antalet arbetsplatser. Antal elever per 

skola redovisas ej. Längs med stråk D och E ligger dock Rudbeckianska Gymnasiet, 

Mälardalens Högskola samt Carlforska Gymnasiet. 

 

 

Figur 9: Demografisk stråkindelning av Västerås tätort. Blå färg redogör för antal 

invånare och röd färg redogör för antalet arbetsplatser. (Danielsondosk, 2009, s. 6) 
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I centrala staden uppgår summan av befolkningen och arbetsplatser till 21 200, vilket är 

mer än hos något av stråken. Detta utgör en motivering till att samtliga spårvägslinjer 

bör passera stadskärnan på sin resa från utgångspunkten Västerås Centralstation.  

 

De fyra stråk som har högst summa av befolkning och arbetsplatser är stråken A (Bäckby, 

20 400), H (Bjurhovda, 17 200), E (Norra Gryta, 16 600) samt C (Vallby, 14 800).  

 

Tabell 8: Befolkning och anställda per stråk. (Danielsondosk, 2009, s. 19) 

Stråk Område Befolkning Arbetsplatser Summa 

A Bäckby 17100 3300 20400 

B Eriksborg 9800 2800 12600 

C Vallby 11800 3000 14800 

D Rönnby 5800 1500 7300 

E Norra Gryta 14300 2300 16600 

F Tunbytorp 4000 5200 9200 

G Stenby 6200 4000 10200 

H Bjurhovda 13800 3400 17200 

I Hälla 3300 6100 9400 

J Hamre 8900 4000 12900 

K Finnslätten 5100 6100 11200 

L Hacksta 0 4500 4500 

  
Centrala 
staden 7000 14200 21200 

Totalt   107100 60400 167500 
 

Stråk A mot Bäckby är det stråk som når flest antal invånare i Västerås (17 100). 

Närliggande stråk B når dessutom ytterligare 9800 personer. Dagens linje 15 passerar 

både Bäckby centrum och Råby centrum och tillgodoser på så sätt delar av både stråk A 

och B. En spårvägslinje som likt linje 15 täcker in delar av båda dessa områden kan därför 

vara av intresse. Denna sträckning blir då en kombination av de i SmartKoll föreslagna 

linjerna 1 och 3;s sträckningar västerut från Västerås Centralstation. 

Pendling 

Till och från Västerås sker idag en betydande arbetspendling och likt många andra 

svenska städer har Västerås in- och utpendling haft en ökande trend sett över de senaste 

20 åren. Fler personer pendlar in till Västerås än ut. År 2006 fanns ca 11 000 inpendlare 

och 9 500 utpendlare.  Inpendlare kommer främst från grannkommunerna 

Hallstahammar, Sala och Surahammar följt av kommunerna Eskilstuna, Köping och 

Enköping. Utpendling görs främst till kommuner i Stockholms län men även till 

närliggande kommuner som Hallstahammar och Eskilstuna. (Danielsondosk, 2009) 
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Antalet pendlare inom staden per stråk i riktning från centrum redovisas nedan. Stråken 

motsvarar de 12 stråken baserade på kommunens statistikområden, se figur 9.  

 

Tabell 9. Antalet pendlare per stråk i riktning från centrum. (Danielsondosk, 2009, s. 7) 

Stråk 
Inpendlare till 
Västerås Stad 

Invånare 
centrum 

Invånare 
övriga 

Västerås 

Summa från 
Centrum 

Andel 
inpendlare 

Bäckby 1 099 132 1 656 2 887 38 % 

Erikslund 511 86 1 052 1 649 31 % 

Vallby 610 77 1 057 1 744 35 % 

Rönnby 346 80 644 1 070 32 % 

N Gryta 512 105 881 1 498 34 % 

Tunbytorp 948 72 1 364 2 384 40 % 

Stenby 1 550 226 2 565 4 341 36 % 

Bjurhovda 1 863 244 2 731 4 838 39 % 

Hälla 1 539 171 2 168 3 878 40 % 

Hamre 596 95 878 1 569 38 % 

Finnslätten 2 401 266 4 324 6 991 34 % 

Hacksta 1 418 209 2 779 4 406 32 % 

Totalt 13 393 1 763 22 099 37 255 36 % 
 

I sammanställningen är utöver arbetsresor inom staden även inpendlingen från 

kommunen, länet samt övriga län inkluderade. Centrum utgör i sammanställningen 

bytespunkt för alla resor in eller ut ur staden. Resor som görs till utbildningar är inte 

inkluderade i sammanställningen. Flest inpendlare har Finnslätten som också har den 

största summan arbetsresor från centrum. Den största andelen inpendlare har stråken 

Hälla och Tunbytorp. (Danielsondosk, 2009, s. 7). 
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Antalet pendlare inom staden per stråk i riktning mot centrum redovisas nedan. 

 

Tabell 10. Antalet arbetsresor per stråk i riktning mot centrum. 

 (Danielsondosk, 2009, s. 8) 

Stråk 
Pendling till 

Centrum 
Utpendling 
- Centrum 

Pendling inom 
stråket 

Summa till 
Centrum 

Andel 
utpendlare 

Bäckby 1 100 1 477 1 109 3 686 40 % 

Erikslund 766 905 435 2 106 43 % 

Vallby 826 919 366 2 111 44 % 

Rönnby 615 635 173 1 423 45 % 

N Gryta 1 215 1 214 547 2 976 41 % 

Tunbytorp 329 372 121 822 45 % 

Stenby 731 951 467 2 149 44 % 

Bjurhovda 661 844 725 2 230 38 % 

Hälla 215 235 138 588 40 % 

Hamre 792 890 380 2 062 43 % 

Finnslätten 626 932 718 2 276 41 % 

Hacksta 14 23 19 56 41 % 

Totalt 7 890 9 397 5 198 22 485 42 % 
 

Flest arbetsresor mot centrum görs från Bäckby följt av Norra Gryta. Högst antal 

utpendlare ur Västerås har stråken mot Bäckby och Norra Gryta. Bäckby har flest antal 

boende vilka även har sitt arbete längs samma stråk. (Danielsondosk, 2009 s 8). 

Befolkningsprognoser 

Västerås Stads befolkningsprognos visar på att kommunens invånare kommer att ha ökat 

med ca 13 % år 2030 sett från 2009 (Danielsondosk, 2009 s 5). Befolkningen kommer då 

att uppgå till ca 152 000 invånare, att jämföras med dagens ca 137 000.  

 

Beträffande kommuninvånarnas åldersfördelning förutspås kategorin 65 till 80 år att öka 

mest. Den ålderskategori som kommer att minskas mest är invånarna i åldrarna 13 till 18 

år. Kommunens arbetsföra befolkning, det vill säga 27 till 64 år, förutspås en måttlig 

minskning till antal. (Danielsondosk, 2009 s 5) 

Gällande översiktsplaner 

Den i skrivande stund gällande översiktsplanen för Västerås tätort, ÖP 54, antogs av 

kommunfullmäktige den 25 november 2004. Planen redogör för gemensamma värden 

och mål vilka ämnar utgöra utgångspunkt för stadens utveckling. Till planen hör även tre 

delutredningar, däribland Västerås Trafikplan för Västerås tätort. (Västerås Stad, 2004, 

s. 9) 
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Följande stycke återfinns i ÖP 54: (Västerås Stad, 2004, s. 3) 

 

Utifrån ett helhetsperspektiv om hållbar utveckling föreslår planen idéer för 

stadsbyggandet. Huvudbudskapet är att en tätare stad med kompletteringar 

på många platser har flera fördelar ur både ekonomisk, social, kulturell och 

ekologisk synpunkt. Livskvalitet och hållbarhet är de övergripande målen 

när staden förändras, förnyas och utvecklas. Översiktsplanen beskriver hur 

behovet av bostäder, mark för näringsliv och kommunikationer, parker och 

grönområden ska tillgodoses så att vi på sikt får en utveckling i riktning mot 

ett hållbart Västerås. 

 

Följande strategier ska genomsyra planeringen: 

- Bygg staden inåt 

- Blanda bostäder och verksamheter 

- Stärk grönskans och vattnets roll 

- En ny syn på trafiken 

- Utveckla försörjningssystemen 

Trafik 

I Översiktsplan för Västerås tätort, ÖP 54, återfins följande stycke: (Västerås Stad, 2004, 

s. 6) 

 

En ny syn på trafiken innebär en helhetssyn på bebyggelse och 

trafikplanering och att alla trafikanters behov av god miljö, tillgänglighet 

och trafiksäkerhet ska tillgodoses. Gång- och cykelvägnätet utvecklas. Ett 

resecentrum skapas vid Västerås Centralstation. Förändringar i gatunätet 

som innebär möjligheter att bygga inåt och samtidigt ge gaturummet en 

vacker och funktionell gestaltning föreslås liksom ett nytt vägsystem i väster 

som ger avlastande vägar för tunga transporter. 

 

Trafiken ska enligt ÖP54 ge en ny syn på trafiken vilket uppnås genom att bebyggelse- 

och trafikplaneringen ses som en helhet. Trafik- och vägbeslut ska styra mot en hållbar 

stad. Vidare avses att trafikens hälso- och miljöpåverkan minskas samt att en ökad 

skönhet, tillgänglighet och trygghet uppnås i transportsystemet. Barn, äldre och 

funktionshindrades krav ska vara vägledande vid trafikutformning. Detta innefattar även 

kollektivtrafiken. (Västerås Stad, 2004) 
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Bostäder 

Ett område under stor förändring är Centrala Mälarstranden (tidigare kallad Centrala 

strandzonen) där uppförandet av ett stort antal bostäder planeras vilket redogörs för i 

Översiktsplan 56 för Centrala Mälarstranden. Nya bostäder byggs också i 

Gäddeholmsområdet öster om Västeråsfjärden. Barkaröby och Örtagården att successivt 

byggas ut med fler bostäder. Möjligheter till ny bebyggelse finns i stort sett över hela 

Västerås tätort där ytorna är outnyttjade och översiktsplanen ej anger annan 

markanvändning. (Västerås Stad, 2004) 

 

Nya bostadsområden föreslås intill befintlig bostadsbebyggelse i Västra Skälby. I 

Översiktsplan för Sjöhagen-Hacksta mm (ÖP 59) studeras den framtida utvecklingen av 

norra Johannesbergsområdet samt Sjöhagen. Sjöhagen-Hacksta går under beteckningen 

utredningsområde på kartan medan Sätraområdet, Johannesbergsområdet, Erikslund 

samt Västra Skälby har betecknas ”Utbyggnadsområde, översiktsplan finns”. (Västerås 

Stad, 2004) 

Verksamheter 

Stadens tre stora externa handelsområden Erikslund, Hälla och Stenby ska ges möjlighet 

att expandera. Erikslundsområdet vid stadens västra infart är under stor utveckling, inte 

minst till följd av nyetableringen av IKEA. Övriga handelsetableringar, det vill säga i city 

och bostadsområden tillåts utan sortimentsbegränsningar. (Västerås Stad, 2004) 

Fysiska hinder och förutsättningar för spårvagnslinjer i Västerås 

Följande avsnitt redogör för aspekter i Västerås tätorts fysiska utformning som måste 

beaktas vid linjedragning för spårvagnstrafik.  

Gatubredd 

Dubbelspår med normal spårbredd på 1 435 mm kräver ett utrymme i sidled på cirka 6 

meter, oavsett vilken hastighet spårvagnen kommer att ha. Detta kan jämföras med en 

dubbelriktad bussbana som i regel är minst 7,5 meter bred om hastigheten är över 50 

km/h. Etablering av spårväg kan medföra att ett eller två körfält för biltrafik tas bort. 

Exempelvis kan tvåfilig väg behöva göras enfilig för att spårvagnstrafik ska få plats. Ett av 

syftena med införande av spårvagnstrafik är dock att biltrafiken ska minska vilket kan 

resultera i att det kan räcka med enfilig biltrafik där det tidigare varit tvåfiligt. I Västerås 

centrum kan vissa sträckningar behöva stängas för buss och biltrafik, vilket kan få en 

positiv inverkan på stadsbilden. 
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Lutning 

Dagens spårvagnsmodeller kan klara lutningar på upp till 10 %. För vissa system kan 

ännu brantare sluttningar klaras av. Vägar i Västerås tätort vilka är aktuella för 

spårvagnstrafik har relativt små lutningar. Västerås är således väl lämpat för 

spårvagnstrafik ur lutningssynpunkt. En av stadens största lutningar i de nuvarande 

daglinjernas linjenät är Stora Gatans passage utanför Fryxellska skolan. Där uppgår 

lutningen som mest till 6,67 procent. Alltså med marginal under 10 %.  

  

Figur 10. Normal spårbredd på 

1435 mm kräver ett utrymme i 

sidled på cirka 6 meter. 

Illustration: Tomas Backlund 
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Figur 11: Höjdkurvor för Stora Gatans passage utanför Fryxellska skolan. Varje ljusblå 

linje motsvarar en stigning på 1 meter. Således är den största lutningen: 
   

       
      

6,67 procent. 

Undergrund 

Skiktet under spårets bärande konstruktion, underbyggnaden, benämns undergrund. Vid 

all anläggning av spårvägsspår måste undergrunden iordningställas för att under lång tid 

säkert bära den ovanliggande spåranläggningen. Åtgärder i undergrunden kan vara 

schaktning till lämpligt djup, förflyttande av ledningar och rör, återfyllning och packning.  

Hänsyn till undergrundens beskaffenhet kommer ej att tas vid detta examensarbetes 

förslag till stomlinjenät för spårvagnstrafik. 

Fri höjd 

För att spårvagn med kontaktledning ska kunna passera krävs en fri höjd på minst 5 

meter enligt Storstockholms lokaltrafik (Solna Stad, 2010). Därför finns i Västerås ett 

antal passager där den fria höjden i nuläget är för låg, vilket vi tar hänsyn till i den mån 

en alternativ sträckning finns. Exempel på en passage som måste anpassas vid en 

eventuell linjedragning är Pilgatans passage under järnvägen vilken i nuläget har en fri 

höjd på 3,5 meter. För att en spårvägslinje ska kunna passera passagen måste således den 

fria höjden ökas med 1,5 meter.  

Kurvradie 

Moderna spårvagnar kan trafikera kurvor med ned till 18 meters radie, i undantagsfall 

ännu snävare. För nya spårvägslinjer undviks dock kurvor med radie under 25 meter. 

Snäva kurvor undviks i största möjliga mån då komforten försämras och spårvagnens 
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hastighet måste sänkas. Dessutom ökar risken för kurskrik i och med snäva kurvor. 

Linjedragningar kommer därför inte att föreslås på sträckningar där stadens fysiska 

utformning inte tillåter en kurvradie på minst 25 meter.  

Farliga passager  

Om alternativ linjedragning är möjlig ska farliga passager, exempelvis dagis och 

lågstadieskolor, undvikas i största möjliga mån.  

Ingrepp i Stadsbilden 

Hänsyn ska tas till den befintliga stadsbilden. Ingrepp ska ej göras i K-märkta 

byggnadsverk. Den befintliga växtligheten ska behållas i så stor grad som möjligt. 

Spårvägen ska integreras i stadsbilden på ett så smidigt sätt som möjligt och 

barriärbildning ska undvikas.  

Buller och vibrationer 

Kurvradier ska ej understiga 25 meter och om möjligt ska större kurvradier användas för 

att minimera buller och vibrationer. Inom buller- och vibrationskänsliga områden bör 

dessutom hastigheten sänkas för att ytterligare minska störningsnivån. Vid möjlighet ska 

linjerna förläggas till så kallade grässpår då dessa har en ljuddämpande effekt.  
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4.2.2. Systemförslag 

Föreslaget stomlinjesystem för spårvagnstrafik syftar till att komplettera den lokala 

busstrafiken. Stadstrafiken med buss kommer således inte att försvinna förutom på de 

sträckor som istället blir trafikerade av spårvagn. Då de flesta resorna går till centrum 

och centralstationen anses ett radiellt linjenät, i likhet med de i SmartKoll föreslagna 

stomlinjerna för busstrafik, vara det bästa alternativet även för ett spårvagnslinjenät. 

Samtliga linjer har sina ändhållplatser i stadens utkanter för att undvika kolonnkörning 

och köbildningar i centrum. För att undvika utrymmeskrävande vändslingor kommer 

följande typ av ändhållplatser att användas i systemet: 

Figur 12. Typ av vänplats för spårvagnssystemet. Då tvåriktningsvagnar används kan 

vändslingor undvikas. Illustration: Tomas Backlund.  

Samtliga linjer passerar Västerås Centrum (Stora Gatan) och Västerås Centralstation i 

likhet med de i SmartKoll föreslagna stomlinjerna för busstrafik. Byten mellan linjer kan 

göras både på centralstationen och i centrum. Raka snabba sträckningar med hög 

turtäthet är prioriterade framför korta avstånd till hållplats. På så sätt skapas en 

tilltalande strukturerad spårvagnstrafik med ett ökat resande som följd. Linjenätet 

påminner i stort om de i SmartKoll föreslagna stomlinjerna men är anpassade för 

spårtrafik. Till följd av anläggningskostnaderna för spårväg delar fler linjer samma vissa 

spårsträckor. Vidare kommer förändringarna av gaturummet där spårvagnslinjerna går 

vara omfattande. Exempel på förändringar till följd av spårvägsetableringen är 

separerade spårbanor samt förtätning och förnyelse av staden. Samtliga sträckningar 

utgörs av dubbelspår med den normala spårvidden 1435 mm. Spåren ska i huvudsak 

förläggas till utrymme reserverat endast för spårvagnstrafik och där möjlighet finns ska 

grässpår anläggas. 600-750 V likspänning kan användas.  
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Nedan följer ett utkast över hur en spårvägsetablering kan påverka Västerås stadskärna 

Figur 13. Vision av hur korsningen Stora gatan/ Kopparbergsvägen kan omvandlas 

till en rondell med grässpår för spårvagnar. Spårvagnen prioriteras och kan direkt 

åka igenom rondellen. Från vissa riktningar hindras bilismen med trafikljus. Del av 

större illustration, se bilaga 7.  

 

Figur 14. Vision av korsningen Stora 

gatan/ Vasagatan där två spår möts 

och sammanfaller. Kurvradie 25 

meter.  Del av större illustration, se 

bilaga 7. 
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Figur 15. Vision av hur spårvagn och buss kan nyttja samma hållplatsområde vid 

centralstationen. Lägg även märke till hur grässpåret på Kopparbergsvägen knyter 

ihop Vasaparken med  grönområdet på motsatt sida om vägen. Det gräsbelagda 

dubbelspåret är 6 meter brett. Kurvradien är 25 meter. Del av större illustration, se 

bilaga 7.  
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Linjenätet utgörs av tre stadsgenomskärande stomlinjer, Linje 41, 42 och 43.  

 

 

Figur 16. Förslag till stomlinjer för spårvagnstrafik. För större bild, se bilaga 3. 

Illustration: Tom Hedlund 

Linje 41 

Från ena ändhållplatsen vid Bäckby Centrum sträcker sig linje 41 österut via Råby, 

Centrum, Västerås Central, Haga och anländer slutligen till sin ändhållplats på östra 

Brandthovda. Sträckningen väster om Västerås Centralstation motsvarar sånär som på 

några genare dragningar nuvarande daglinje 15;s sträckning från centralstationen till 

Bäckby Centrum. Linjen föreslås dock en genare sträcka vid korsningen Råbyleden – 

Surahammarsvägen där spårvagnen och om möjligt bör passera rakt genom korsningen. 

Sett från Centralstationen mot Bjurhovda motsvarar linje 41 nuvarande daglinje 12.  
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Figur 17. Stora gatans principsektion, sett västerifrån (vision). Illustration: Tomas 

Backlund 

Linje 42 

Linjen startar utanför IKEA och går via Erikslunds östra delar vidare mot Råby Centrum. 

Från korsningen Råbyleden - Surahammarsvägen går linje 42 samma sträckning som 

linje 41 till Västerås Centralstation. Denna sträckning blir då i stort densamma som den i 

SmartKoll föreslagna stomlinje 3;s sträckning mellan Västerås Centralstation och 

Erikslund. Från centralstationen följer linje 42 samma sträcka som Linje 41 från Västerås 

tills den fortsätter på Malmabergsgatan mot Finnslätten vid korsningen 

Malmabergsgatan – Tråddragargatan. Sträckan motsvaras av i SmartKoll föreslagen 

stomlinje 4;as sträckning mellan centralstationen och korsningen Nätverksgatan – Lugna 

Gatan. Linjen kommer att tillgodose stora delar av pendlingsbehovet till och från 

Finnslätten samt möjliggöra smidiga spårvagnsresor till handelsområdet Erikslund. 

Linje 43 

Från sin ena ändhållplats i Vallby Centrum ansluter linje 43 via Wenströmska gymnasiet 

till samma spår som används av linjerna 41 och 42 vid korsningen Narvavägen – 

Råbyleden. Från centralstationen sträcker sig linje 43 upp genom centrum där den 

ansluter till Vasagatan och därifrån går mot sin ändhållplats på Norra Gryta.  På vägen 

passerar linjen viktiga målpunkter så som Rudbeckianska gymnasiet, Mälardalens 

Högskola, Carlforska Gymnasiet samt Rocklunda. Denna linje är sånär som på en kortare 

sträcka i centrum identisk med den i SmartKoll föreslagna stomlinje 2;s sträckning från 

centralstationen till Norra Gryta. Sträckningen förbinder flera av stadens viktiga 
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målpunkter med varandra så som Västerås Centralstation, centrumkärnan, stadsbiblioteket, 

Mälardalens Högskola samt Rocklundaområdet. 

Spår- och linjelängd 

I nedanstående tabell redovisas den uppskattade spårlängden och linjelängden för 

spårvagnssystemet. Samtliga längder utgörs av dubbelspår. Övergångsspår, 

kompletteringssträckor och uppställningsspår är inkluderade i systemets totala 

spårlängd men inte i linjelängderna. 

 

Tabell 11. Systemets spår- och linjelängder. Samtliga sträckor utgörs av dubbelspår. 

Sträcka Längd (m) 

Gemensam sträcka Linje 41,42 och 43 3294 

Gemensam sträcka Linje 41,42 och 43 (Linje 43 går på sträckan i båda riktningarna.) 197 

Gemensam sträcka Linje 41,42 2651 

Enskild sträcka linje 41 (Röd) 4404 

Enskild sträcka linje 42 (Blå) 5642 

Enskild sträcka linje 43 (Grön) 7327 

  
 Kompletteringssträckor (Sträckor för att underlätta byten mellan linjegrenar) 355 

Uppställningsspår (Önsta Gryta, Bäckby, Bjurhovda) 217 

Systemets totala spårlängd 24087 

  

Linje Längd (m) 

Linje 41 10546 

Linje 42 11784 

Linje 43 10818 

Systemets totala linjelängd 33148 
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Hållplatser 

Stomlinjenätet har totalt 40 hållplatser vilka passeras av en, två eller tre spårvagnslinjer. 

Placeringen av hållplatserna har genomförts efter ett flertal hänsynstaganden. Om 

möjligt har hållplatserna placerats intill korsningar. På sätt kan tiden som går åt att 

stanna för att vänta på att få passera korsningen utnyttjas till att släppa av och på 

passagerare. För att inte skapa siktproblem undviks placeringar i innerkurvor. Vidare ska 

hållplatserna integreras med övriga trafiksystem på ett så lämpligt sätt som möjligt. 

Exempelvis bör byten mellan spårväg och buss kunna ske på ett smidigt sätt, 

cykelparkering ska finnas intill hållplatsen och det ska vara enkelt och smidigt att ta sig 

till hållplatsen till fots. Viktiga målpunkter har om möjligt närliggande hållplatser. 

Avstånden mellan hållplatserna varierar men överstiger endast i undantagsfall 800 

meter. Till följd av den tätare bebyggelsen i stadens centrala delar är avstånden mellan 

hållplatserna kortare där än i stadens utkanter.  

 

 

Figur 18. Förslag till placering av hållplatser samt depå. För större bild, se bilaga 4. 

Illustration: Tom Hedlund 
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Tabell 12. Hållplatsförslag för de tre spårvägslinjerna.  

 

Linje 41 (Bäckby - Råby - 
Centrum - Centralen - 
Haga - Bjurhovda) 

 

Linje 42 (Erikslund - Råby 
- Centrum - Centralen - 
Haga - Finnslätten) 

 

Linje 43 (Vallby - 
Centrum - Centralen - 
Centrum - Norra Gryta) 

1 Bäckby Centrum 20 Ikea 27 Vallby Centrum 

2 Välljärnsgatan 21 Erikslund  28 Vallbyleden 

3 Lisjögatan 22 Surahammarsvägen 29 Narvavägen 

4 Fredriksbergsskolan 23 Erikslundsmotet 6 Vetterslund 

5 Råby Centrum 4 Fredriksbergsskolan 7 Ormberget 

6 Vetterslund 5 Råby Centrum 8 Hammarbygatan 

7 Ormberget 6 Vetterslund 9 Källgatan 

8 Hammarbygatan 7 Ormberget 10 Stora gatan 

9 Källgatan 8 Hammarbygatan 11 Centralen 

10 Stora gatan 9 Källgatan 12 Östra Ringvägen 

11 Centralen 10 Stora gatan 10 Stora gatan 

12 Östra Ringvägen 11 Centralen 30 Smedjegatan 

13 Ängsgärdet 12 Östra Ringvägen 31 Rudbecksgatan 

14 Korsängsskolan 13 Ängsgärdet 32 Högskolan 

15 Haga 14 Korsängsskolan 33 Carlforska Gymnasiet 

16 Vårdgymnasiet 15 Haga 34 Rocklunda 

17 Bjurhovdamotet 24 Malmabergsmotet 35 Bellevuestadion 

18 Bjurhovdagatan 25 Finnslättsmotet 36 Älggatan 

19 Stenåldersgatan 26 Industrigymnasiet 37 Grytastigen 

    
38 Önstavägen 

    
39 Önstaskolan 

    
40 Blåregnsgatan 

 

Depå och uppställningsplatser 

Lokalisering av depå föreslås till linje 41;s ändhållplats vid Brandthovda. En fördel med 

denna placering är att det utöver utrymmet för en depå på ca 30 000 m2 även finns plats 

för en eventuell framtida expandering. Bortsett från Linje 43:s västra del, vilken går till 

Vallby och längs med ingen lämplig yta för en depå finns, är linje 41:s östra del den 

kortaste bostadslinjen (ca 5 km). Tiden för att komma ut på de andra linjerna är därför 

kort. Det är dessutom positivt att depån förläggs vid en stomlinjes ände då vagnarna 

direkt kan ta upp passagerare istället för att först behöva åka till en linjeände för att där 

ta upp de första passagerarna. Passagerarunderlaget på Erikslund en tidig morgon 

bedöms vara mycket begränsat. Således skulle en depåplacering där leda till att 

spårvagnen först måste ta sig till ett bostadsområde för att hämta passagerare på 

morgonen.  
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I depån ska utrustning för daglig skötsel samt en fullt utrustad verkstad finnas. En 

förutsättning för att depån ska kunna ligga på nämnd plats är att Linje 45 uppförs i det 

första anläggningsskedet. 

Depån kommer att kompletteras med två uppställningsplatser för spårvagnar. Dessa 

kommer att förläggas till linje 41:s ändhållplats på Norra Gryta samt Linje 42:s 

ändhållplats på Bäckby. På så sätt kommer varje större linjegren att ha en 

uppställningsplats i sin yttre del under förutsättning att även depån utgör 

uppställningsplats. 

Kapacitet 

Spårvagn har högre kapacitet än buss. En 23 meter lång spårvagn kan ta 170 passagerare. 

En 32 meter lång spårvagn har plats för 200 passagerare. Det finns spårvagnar som kan 

ta upp till 400 passagerare men runt 200 är det normala fallet vilket kan jämföras med 

dagens bussar som tar mellan 65- 128 passagerare beroende på modell. Kapacitet för 

spårvagnar av längd 23 respektive 32 meter visas i tabellen nedan.  

 

Tabell 13. Spårvagnars kapacitet (antal passagerare per riktning och timme) beroende 

på vagnslängd och turtäthet. (Vagnsbredd 2,40 meter). 

 Spårvagn 15 min 10 min 7,5 min 5min 2,5 min 

23 meter 680 1020 1360 2040 4080 

32 meter 800 1200 1600 2400 4800 

 

Turtäthet och fordonsbehov 

Fordonsbehovet beror av turtäthet, linjelängd, medelhastighet samt fordonsreservens 

storlek. 

 

Fordonsbehovet uppskattas enligt följande: 

Beräkning av restid 
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Beräkning av fordonsbehov 

Genom att dividera restiden (2,4 minuter/ kilometer) med turtätheten (minuter) erhålls 

fordonsbehovet i antal vagnar per kilometer: 

 

                          

 

På samma sätt för respektive turtäthet ger följande tabell med fordonsbehov beroende på 

turtäthet: 

Tabell 14. Fordonsbehov beroende på turtäthet.  

Restid  Turtäthet Fordonsbehov 

[min/km] [min] [vagn/ km] 

2.4 2.5 0.96 

2.4 5 0.48 

2.4 7.5 0.32 

2.4 10 0.24 

2.4 15 0.16 

Respektive linjes fordonsbehov efter turtäthet 

Multiplicering av fordonsbehovet [vagn/ km] med respektive linjelängd ger antal vagnar 

som behövs per linje.  

 

Alla linjer trafikeras i båda riktningarna vilket kräver multiplicering med en faktor två i 

uträkningen.    

 

Tabell 15. Respektive linjes fordonsbehov.  

Linje 
Linjelängd Turtäthet 

 [km] 15 min 10 min 7,5 min 5 min 2,5 min 

Linje 41 10,5 3.37 5.06 6.75 10.12 20.25 

Linje 42 11,8 3.77 5.66 7.54 11.31 22.63 

Linje 43 10,8 3.46 5.19 6.92 10.39 20.77 

Val av turtäthet 

En turtäthet på 15 minuter ger alldeles för dålig kapacitet för att ett införande av 

spårvagnstrafik ska vara motiverat. Föreslagna stomlinjer i SmartKoll har som lägst 

turtätheten 7,5 minuter. Eftersom en övergång inte ska innebära en försämring av 

turtätheten dimensioneras spårvagnslinjerna med samma turtäthet. I centrala Västerås 
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blir turtätheten hög då linjerna sammanfaller med varandra. Där tre linjer trafikerar 

samma sträcka kan turtätheten bli 2,5 minuter (7,5 minuter/3 linjer ).  

Systemets fordonsbehov 

Turtäthet 7,5 minuter. Fordonsbehovet avrundas uppåt till närmaste heltal.  

 

Tabell 16. Uppskattning av fordonsbehov. Medelhastigheten för spårvagn har antagits 

till 25 km/ h. Fordonsreserven på 4 vagnar motsvarar 10- 15 %. 

 Turtäthet 7,5 min 

Linje 41 7 st 

Linje 42 8 st 

Linje 43 7 st 

Hela systemet 22 vagnar 

Fordonsreserv  4 vagnar 

Totalt 26 Vagnar 

 

26 vagnar på spårlängden (dubbelspår) 24,1 kilometer ger ungefär 1,08 vagnar per 

kilometer dubbelspår.  

Restider 

I uträkningen har antagits att spårvagnen stannar vid varje hållplats och att varje stopp 

förlänger restiden med 1 minut. Medelhastighet för en spårvagn är 20- 25 kilometer per 

timme (Johansson, 2010; Johansson & Lange, 2009, s. 9). 

 

På följande sätt har restiden beräknats mellan respektive linjes ändhållplatser: 

 

Tid för hållplatsstopp uppskattas till 1 minut. Vi antar även att spårvagnarna stannar vid 

varje hållplats på vägen.  
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Beräkningen gav restider enligt tabell 17 nedan. Figur 19 visar de föreslagna 

systemlinjerna med hållplatser.  

 

Tabell 17. Restid för respektive linje.  

Linje 
Längd 

[m] 
Körtid 
[min] 

Hållplats- 
stopp  

Restid 
[min] 

Linje 41 10546 25.3 19 st 44.3 

Linje 42 11784 28.3 19 st 47.3 

Linje 43 10818 26.0 22 st 48.0 

 

 

Figur 19. Förslag till stomlinjer för spårvagnstrafik. För större bild, se bilaga 4. 

Illustration: Tom Hedlund 
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De uppskattade restiderna på föregående sida kan jämföras med restiderna för de i 

SmartKoll föreslagna stomlinjerna för busstrafik, enligt figur 20 nedan.  

 

 

Figur 20. Karta med restider för de i SmartKoll föreslagna stomlinjerna för busstrafik, 

räknat från Stora Gatan. (Wulcan & Widén, 2011) 

 

 

  



 

94 
 

4.3. Investeringskostnad för föreslagna linjedragningar i Västerås 

I det här kapitlet uppskattas investeringskostnaden för stomlinjesystemet. I uträkning-

arna har mestadels referenskostnader från kapitel 3.3. Ekonomi använts.  

4.3.1. Investeringskostnad för bana 

Till investeringskostnaderna för banan räknas kostnader för markarbeten, 

kontaktledning, signal och kommunikationssystem, utredningar, räls, växlar samt om- 

och tillbyggnad av hållplatser.  

Referenskostnader 

- Kostnad för enbart bana i Norden ligger enligt tabellen nedan mellan 40- 96 

miljoner kronor per kilometer. Spårväg i Västerås kräver inga större 

konstbyggnader vilket ger en lägre anläggningskostnad än exempelvis 

Tammerfors.  

 

Tabell 18. Infrastrukturkostnader från referensstäder i Norden och Frankrike. 

(Postvagnen, 2010) 

Stad 
enbart bana hela anläggningen 

Kommentar 
mkr/km mkr/km 

Norden 

Helsingfors 55 - innerstadsspårväg 

Åbo 96 127 spårväg från centrum till förort 

Helsingfors 84 132 flera tunnlar 

Malmö 85 - bana+ depå 

Tammerfors 80 - några större broar 

Norrköping 40 - enbart bana 

Frankrike 

Angers - 239 hela anläggningen 

Artois-Gohelle - 172 hela anläggningen 

Reims - 308 hela anläggningen 

Brest - 210 hela anläggningen 

Le havre - 309 hela anläggningen 

Medelkostnad 
 

248   

Extremfall 

Bergen etapp 1 - 264 svår terräng med flera långa tunnlar 

 

- För tät stadsmiljö uppgår anläggningskostnaden för spår till 70 miljoner kronor 

per kilometer. I glesare stadsmiljöer är denna anläggningskostnad mindre, 50 
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miljoner kronor per kilometer. Minst kostnad för spåranläggning är för de spår 

som läggs i friliggande miljöer, 30 miljoner kronor per kilometer. (Trivector 

Traffic, 2009B)  

 

Kostnad för bana i Västerås bedöms till 75 miljoner kronor per kilometer (spår i 

stadsmiljö utan omdaning av gaturummet).  

Kostnadsberäkning 

                                                                  

 

                                                   

 

                               

 

                                                         

4.3.2. Investeringskostnad för depå 

Kostnad för vagnhallar är ytterst varierande mellan orter och beror bland annat på 

klimatskillnader, tomtpriser, krav på arbetsmiljö, med mera.  

 

Kostnad för depå bör egentligen inte beräknas proportionellt, eftersom många av 

kostnaderna för olika funktioner i depån inte är direkt bundna till antalet vagnar som 

ryms. Ett rimligt antagande är att depåkostnaden består dels av en större fast kostnad, 

dels en rörlig kostnad beroende på hur många vagnar depån dimensioneras för.   

Referenskostnader 

 

- I tabell 4 på sida 47 ligger depåkostnaden per vagn i spannet 0,5- 1,5 miljoner 

euro. Medelkostnaden för alla städer i den tabellen är strax under 0,8 miljoner 

euro per vagn, medianen är 0,6 miljoner euro.  

- Kostnaden per vagn för en depå kan antas ligga i spannet 5-7 miljoner kronor per 

vagn (Postvagnen, 2010).  

- Ett annat sätt att uppskatta kostnaden för depå är att anta en fast kostnad på 30 

miljoner kronor och en rörlig kostnad på 4 miljoner kronor per vagn (Trivector 

Traffic, 2009B).  
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Kostnadsberäkning 

Enligt tabell 16 på sidan 87 är fordonsbehovet för systemet 26 fordon. Flera 

uppställningsplatser kan vara aktuella men vi väljer att dimensionera depån efter detta 

antal.   

 

                                                                   

 

                     

 

                                  

 

                                            

 

                                    

 

                                                      

4.3.3. Investeringskostnad för vagnar 

Fordonsbehovet uppskattas till 26 vagnar (tabell 16 på sida 87).  

Val av spårvagn  

- 26 stycken 32-metersvagnar, 2,40 meter breda, tvåriktningsvagn med låggolv. 

Samma typ av spårvagn väljs för hela systemet vilket ökar möjligheterna till lägre 

inköpspris.  

Pris 

Från tabell 3 på sida 46 kan följande prisinformation utläsas: 

- Lägsta pris för spårvagn: 24458 euro/ m2 

- Högsta pris för spårvagn: 48 611 euro/ m2 

- Medelpris för spårvagn: 33 459 euro/ m2 

Pris för vagntypen bedöms till 363 500 kronor/ m2, efter beaktande av köpets storlek, 

vagnslängd och bredd.   

Kostnadsberäkning 
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4.3.4. Total investeringskostnad 

Tabell 19. Total investeringskostnad 

 Investeringskostnad [mkr] 

Bana 1 808 

Depå 158 

Vagnar 726 

Summa 2 692 
 

                                                                                            

Investeringskostnad per kilometer  

2692/ 24,1 ≈ 112 miljoner/ km  
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4.4. Drift- och underhållskostnad 

I följande kapitel uppskattas drift- och underhållskostnaderna för stomlinjesystemet.  

 

Tabell 1 på sida 44 anger att den årliga drift- och underhållskostnaden för Norrköpings 

spårväg är 437 500 kronor per kilometer.  Norrköpings system har en spårlängd på 32 

kilometer med 161 växlar och korsningar. Vi antar att Norrköping har liknande 

förhållanden som Västerås och att Norrköpings system, ur underhållssynpunkt, är 

likvärdigt med systemet vi valt för Västerås.  

Kostnadsberäkning 

                                                 

 

                                              

 

                            

 

Årlig drift- och underhållskostnad för spårvägssystemet i Västerås blir omkring 10,5 

miljoner kronor. Den beräknade drift- och underhållskostnaden är dock en mycket 

osäker post då statistik kring kostnader varit knapphändiga.   
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4.5. Opinionens åsikter 

Undersökningen bygger på 308 ensidiga enkäter med frågor om kön, ålder, 

kommuntillhörighet, inställning till ett eventuellt förslag om att införa i spårvagnstrafik i 

Västerås, nyttjande av befintlig kollektivtrafik samt tillgång till bil eller ej. Tiden för att 

besvara enkäten varierade i regel mellan en till två minuter. Undersökningsplatser var 

Mälardalens Högskola, området kring Västerås Centralstation, Västerås centrum samt 

handelsområdet Erikslund. 

 

Empirin från undersökningen är indelad i fyra delar. Den första delen visar en 

sammanställning av respondenternas bakgrund (kön, ålder, kommuntillhörighet). Den 

andra delen visar respondenternas resvanor, den tredje delen visar resultatet gällande 

respondenternas inställning till förslaget, medan den fjärde och sista delen 

sammanfattar respondenternas kommentarer.  

4.5.1. Del 1- Bakgrund 

Antalet respondenter inom varje ålderskategori och kön går att utläsa av tabell 20 nedan.  

Tabellen visar att fördelningen mellan kön är jämn. Gällande ålder visar tabellen att den 

yngsta åldersgruppen, 15- 24 år, är dominerande, medan respondenter i åldern 65 och 

äldre är i minoritet.  

 

Tabell 20. Åldersfördelning. 

Ålder Män Kvinnor Totalt 

15-24 75 85 160 

25-44 49 32 81 

45-64 19 25 44 

65< 11 12 23 

Totalt 154 154 308 
 

Av samtliga 308 respondenter är 239 stycken (ca 78 %) bosatta i Västerås kommun. 

Övriga är främst bosatta i närliggande kommuner som Eskilstuna, Hallstahammar, 

Surahammar, samt Uppsala och Stockholm. Inpendlare och andra besökares hemorter 

går att utläsa i tabell 21 på nästa sida.  
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Tabell 21. Inpendlare och besökares hemorter.  

Centrum Stad Antal Mälardalens högskola Stad Antal 

  Surahammar 6   Eskilstuna 13 

  Eskilstuna 4   Stockholm 2 

  Fagersta 1   Enköping 2 

  Hallstahammar 1   Köping 2 

  Malmö 1   Göteborg 1 

  Köping 1   Borlänge 1 

  Skinnskatteberg 1   Sala 1 

  Stockholm 1   Hallstahammar 1 

  Storuman 1   Uppsala 1 

  Ånge 1       

Stationsområdet Stad Antal Erikslund Stad Antal 

  Uppsala 5   Köping 1 

  Hallstahammar 5   Arboga 1 

  Stockholm 2   Sätra brunn 1 

  Enköping 2   Hallstahammar 1 

  Norrköping 1   Ville ej uppge 1 

  Karlstad 1   
 

  

  Sollefteå 1   
 

  

  Kungsängen 1   
 

  

  Örebro 1   
 

  

  Haninge 1   
 

  

  Kolbäck 1       

 

4.5.2. Del 2- Resvanor 

Frågan om resande med buss hade syftet att undersöka i vilken utsträckning 

respondenterna reser med den lokala kollektivtrafiken. Empirin visade att ca 30 % (92 av 

308) dagligen åker buss i Västerås. Ca 39 % (119 av 308) åker sällan eller aldrig buss i 

Västerås. Empirin visar även att kvinnor i större utsträckning åker buss i Västerås. Tabell 

22 nedan visar fördelningen.  

 

Tabell 22. Resvanor med lokal  

kollektivtrafik uppdelat efter kön. 

Resvana Män Kvinnor Totalt 

Dagligen 41 51 92 

1 ggr/ vecka 29 30 59 

1 ggr/ månad 19 19 38 

Mer sällan 65 54 119 

Totalt 154 154 308 
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Frågan om tillgång till bil syftade till att ta reda på ifall respondenternas eventuella 

bilägande påverkade deras inställning till förslaget. Någon betydande skillnad i tillgång 

till bil mellan könen kan ej utläsas av undersökningen. 

 

Tabell 23. Tillgång till bil uppdelat  

efter kön. 

Tillgång till bil Män Kvinnor Totalt 

Ja 75 80 155 

Nej 79 74 153 

Totalt 154 154 308 

4.5.3. Del 3 - Inställning 

Det totala medelvärdet för frågan om inställningen till ett eventuellt förslag om att införa 

spårvagnstrafik i Västerås blev 4,52 på en skala 1-6 där 1 representerar “helt emot” och 6 

“verkligen för”, vilket tyder på att invånarna överlag är positiva. Antalet femmor och 

sexor utgör ca 55 % (170 av 308) av det totala antalet svar. Dessa bör kunna anses 

positiva till förslaget. Antalet treor och fyror utgör ca 39 % (120 av 308) av det totala 

antalet svar. Dessa kan anses som neutrala, då inget helt neutralt alternativ kunde anges. 

Antalet ettor och tvåor utgör endast 6 % (18 av 308) av det totala antalet svar. Dessa 

anses vara negativa till en etablering av spårvagnstrafik. Endast 3 av 308 (ca 1 %) 

personer markerade en etta som inställning, det vill säga helt emot ett förslag gällandes 

införande av spårvagnstrafik. Detta kan jämföras att 68 stycken (ca 22 %) markerade en 

sexa.  

 

 

Figur 21. Procentuell indelning över svaren gällandes inställning [1-6]. 
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Figur 22. Indelning i antal svar gällandes inställning [1-6]. 

Kön 

Någon betydande skillnad mellan kön kan ej utläsas av undersökningen. 

 

 

Figur 23. Medelvärden uppdelade efter kön. 
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Ålder 

Mest positiva till förslaget gällandes införande av spårvagnstrafik var män i åldern 45-64 

år (medelvärde 4,58). Minst positiva till förslaget var kvinnor i ålder 65 år och äldre 

(medelvärde 4,42). Skillnaden mellan dessa är således endast 0,16 (3,6 %).   

 

Tabell 24. Medelvärde  

uppdelat efter ålder. 

Ålder Kön Medel 

15-24 
M 4,49 

K 4,54 

25-44 
M 4,49 

K 4,56 

45-64 
M 4,58 

K 4,52 

65+ 
M 4,55 

K 4,42 

Medel   4,52 
 

 

Figur 24. Medelvärden uppdelade efter kön samt ålderskategorier. 
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Kommuntillhörighet 

En inte helt obetydlig del av enkäterna har besvarats av personer bosatta utanför 

Västerås kommun. Dessa personers deltagande i undersökningen anses likväl vara 

relevanta då deltagarna velat delta i undersökningen och uppenbarligen även har en 

anknytning till staden.  

Medelvärdet för de 69 enkäter som besvarats av deltagare som ej var bosatta i Västerås 

Stad var 4,77. Detta kan jämföras med medelvärdet på 4,52 för samtliga deltagare samt 

med 4,45 för deltagarna som är bosatta i Västerås Stad.  

 

 

Figur 25. Medelvärden uppdelade efter kommuntillhörighet 
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Resvanor 

Av medelvärdena indelade efter deltagarnas resvanor kan inte tydas något mönster att 

relatera till. Tabell 25 och figur 26 nedan visar medelvärdet uppdelat efter resvana.  

 

Tabell 25. Medelvärde  

uppdelat efter resvana. 

Resvana Kön Medel 

dagligen 
M 4,63 

K 4,57 

1 ggr/ vecka 
M 4,38 

K 4,43 

1ggr/ månad 
M 4,84 

K 4,37 

mer sällan 
M 4,38 

K 4,61 

Medel   4,52 

 

 

Figur 26. Medelvärden uppdelade efter kön samt resvanor med lokal 

kollektivtrafik. 
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Tillgång till bil 

Av medelvärdena indelade efter deltagarnas tillgång till bil kan inte tydas något mönster 

att relatera till. Tabell 26 och figur 27 nedan visar medelvärdet uppdelat efter tillgång till 

bil.   

 

Tabell 26. Medelvärde uppdelat  

efter tillgång till bil. 

Tillgång till bil? Kön Medel 

Ja 
M 4,59 

K 4,58 

Nej 
M 4,43 

K 4,49 

Medel   4,52 

 

 

Figur 27. Medelvärden uppdelade efter kön samt tillgång till bil. 

4.5.4. Del 4- Kommentarer 

Totalt har 212 personer (ca 69 %) skrivit en eller flera motiveringar eller kommentarer. 

Samma person kan ha skrivit flera kommentarer medan en annan inte kommenterat alls. 

Merparten av kommentarerna kan sammanställas i kategorier. En kategori har bildats då 

det funnits minst tre kommentarer inom samma tema. Följande kategorier innehåller 

minst tre kommentarer: 

- Mysigt 

- För trångt  
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- Energirelaterat 

- Negativ estetisk påverkan 

- Positiv estetisk påverkan 

- Effektivare 

- Ljudrelaterat 

- Cykelrelaterat 

- Bussar fungerar dåligt 

- Problem 

- Positivt för miljön 

- Komfortrelaterat 

- Trevligt 

- Kortare restider 

- Förbättring 

- Positiv inverkan på trafiken 

- Negativ inverkan på trafiken 

- Kostnadsrelaterat 

- Roligt eller kul 

- Västerås är för litet 

- Fungerar bra som det är nu 

Kommentarer som bra, vet för lite, osäker, svår fråga, etc., har inte tagits med i 

sammanställningen, eftersom dessa svar inte ger oss en anledning till personens 

inställning.  

Nedan presenteras de kategorier som hade flest kommentarer.  

Topp 5- lista kommentarer 

1. Positivt för miljön (miljövänligare, bra för miljön, etc.), 72 stycken 

2. Komfortrelaterat (mer bekvämt, enklare, lättare, skönare, smidigare), 28 stycken 

3. Trevligt, 21 stycken 

4. Kortare restider (Snabbare, håller tiden bättre, går fortare, etc.) 16 stycken 

5. Förbättring (attraktivare, fräschare, bättre förbindelser, etc.), 13 stycken 

Utmanare 

- Positiv inverkan på trafiken (säkrare, mindre biltrafik i centrum, ser vart linjerna 

går, etc.), 12 stycken 
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- Kostnadsrelaterat (dyrt, hög investeringskostnad, inte ekonomiskt försvarbart, 

etc.), 10 stycken 

- Roligt eller kul, 10 stycken 

- Västerås är för litet (för litet passagerarunderlag, för liten stad, etc.), 8 stycken  

- Fungerar bra som det är nu (bussar fungerar bra, ser inget egentligt behov, etc.), 8 

stycken 

- Negativ inverkan på trafiken (farligt, osäkert, orsakar trafikstopp, med mera), 8 

stycken 

Helt emot 

3 personer markerade sin inställning med en etta. De hade följande kommentarer: 

 

- Man. 15-24 år. Bosatt i Västerås. Åker sällan buss i Västerås. Har inte tillgång till 

bil: 

”Åker inte buss, cyklar överallt”. 

 

- Kvinna.15-24 år. Inte bosatt i Västerås. Åker buss 1 ggr/ vecka. Har inte tillgång 

till bil: 

”Jag har tidigare jobbat som spårvagnsförare och anser inte att det är ett 

säkert transportmedel.”  

 

- Man. 25-44 år. Bosatt i Västerås. Åker buss 1 ggr/ vecka. Har inte tillgång till bil: 

 

”Kan komma att bli en stor stad och det gillar inte jag. ”  

Verkligen för 

68 personer markerade sin inställning med en sexa. Av dessa anser vi följande tre 

kommentarer vara de mest intressanta: 

- Kvinna. 25- 44 år. Bosatt i Västerås. Åker sällan buss i Västerås. Har tillgång till 

bil: 

”Effektivt, skulle minska biltrafiken i centrum, tystare transport.”   

 

- Man. 45- 64 år. Inte bosatt i Västerås. Åker sällan buss i Västerås. Har inte 

tillgång till bil: 

”Man ser vart linjerna går och det är bra för miljön.” 
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- Kvinna. 15- 24 år. Inte bosatt i Västerås. Åker sällan buss i Västerås. Har inte 

tillgång till bil: 

”Jag är ursprungligen ifrån Norrköping och van vid att åka spårvagn. Det 

är mysigt och känns bra för samvetet.” 

Unika, intressanta och kontroversiella kommentarer 

Fem kommentarer som sticker ut från mängden är:  

 

- Kvinna. 15- 24. Bosatt i Västerås (tidigare bosatt i Göteborg). Inställning - 2. Åker 

buss 1 ggr/ månad. Har inte tillgång till bil: 

”De står alltid still på vintern… Fryser fast etc. Kan inte stänga dörrar och 

är allmänt svinkalla.” 

 

- Man. 15- 24. Bosatt i Västerås. Inställning - 3. Åker sällan buss i Västerås. Har inte 

tillgång till bil: 

”Intressant idé men jag tycker kostnaden är för stor i relation till värdet; 

har inget tydligt mervärde utöver skonsam för miljön.” 

 

- Man. 15- 24. Bosatt i Västerås. Inställning - 6. Åker sällan buss i Västerås. Har inte 

tillgång till bil: 

”Västerås skiter i miljön som det är nu.” 

 

- Man. 25- 44. Bosatt i Västerås. Inställning - 2. Åker sällan buss i Västerås. Har 

inte tillgång till bil: 

”Upplevs farligt då spårvagnar ej kan väja för olyckor. Hellre 

tunnelbana.” 

 

Kvinna. 25- 44. Bosatt i Västerås. Inställning - 2. Åker sällan buss i Västerås. Har tillgång 

till bil: 

”Alla kablar i luften förstör stadsbilden.” 
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5. Analys 

I följande kapitel analyseras delstudiernas resultat. Inledningsvis analyseras studierna 

var för sig för att sedan analyseras i ett helhetsperspektiv.  

5.1. Analys av fallstudie 

Målsättningen med fallstudien har varit att översiktligt redogöra för hur en 

spårvägsetablering i Västerås kan genomföras. Av fallstudien kan fastställas att med ett 

stomlinjenät för spårvagn ökar kollektivtrafikens kapacitet då denna har avsevärt högre 

kapacitet än busstrafik vid samma turtäthet. Vidare görs det kollektiva resandet enklare 

för personer med nedsatt rörlighet på de sträckor som trafikeras med spårvagn istället 

för buss. 

 

Införandet av spårvagnstrafik skapar en möjlighet till att utveckla stadsmiljön på ett 

attraktivt och funktionellt sätt. Klart är dock att en spårvägsetablering kommer att göra 

stort anspråk på gatuutrymmet vilket inte minst våra illustrationer visar. Till följd av 

detta kommer framkomligheten för bilar på spårvagnsberörda sträckor att försämras. De 

största förändringarna i gatumiljön kommer att ske i stadens centrala delar där 

utrymmet redan idag är begränsat. Vissa sträckor kan behöva stängas av helt för bil- och 

busstrafik. Dessa sträckor kan dock utformas som attraktiva gågator där även spårvagnar 

kan passera, vilket kan leda till att stadskärnan kfå en attraktivare uppsyn. Detta kan i sin 

tur leda till att Västerås centrum får ett uppsving i konkurrensen mot de externa 

handelsområdena. 

 

Till följd av att Västerås är väl anpassat för biltrafik och har få tätbebyggda radiella 

befolkningsstråk är det svårt att hitta självklara linjer för spårvagnstrafik. Ur den 

synvinkeln är Västerås mindre lämpad som spårvagnsstad. Alla tänkbara sträckningar för 

kollektivtrafik har sina för- och nackdelar vilket resulterar i en ständig avvägning mellan 

tillgänglighet, restider och kostnader.   

 

När det gäller den beräknade restiden för spårväg blev den marginellt högre än för en 

buss på samma sträcka. Detta kan förklaras av att i beräkningen antogs att spårvagnarna 

stannar vid alla hållplatser utefter linjen medan bussens restid grundar sig på statistik.  

 

Uppskattad investeringskostnad innefattar enbart nödvändiga kostnader (kostnad för 

bana, depå, vagnar) för spårvagnstrafik vilket utelämnar merkostnader för omdaning av 
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gatumiljön. Investeringskostnaden för systemet uppskattades till 2 692 miljoner kronor. 

Detta motsvarar en kostnad på 112 miljoner kronor per kilometer. I jämförelse med 160 

miljoner kronor per kilometer (Johansson & Lange, 2009, s. 117) blir vår uppskattning 

låg. Men i jämförelse med 70 miljoner kronor per kilometer (Trivector Traffic, 2009 B), 

där kostnad för vagnar och depå tillkommer, stämmer vår uppskattning bättre överens. 

Våran uppskattning på 112 miljoner kronor per kilometer får anses vara något låg i 

jämförelse med tidigare nämnda 160 miljoner kronor per kilometer.  

 

Drift- och underhållskostnad är en osäker post på grund av att alla system är unika. 

Vidare är det även svårt att jämföra då referensstäder redovisar kostnaden på olika sätt.  

 

Fallstudien visar på att ett införande av spårvagnstrafik som en del av kollektivtrafiken 

kommer att bli mycket kostsamt. Det är därför av stor vikt att utöver offentliga medel 

hitta alternativa finansieringsformer så som markvärdesstegringar, privat kapital eller 

trängselavgifter för biltrafik. 

 

Lika viktigt som att lösa finansieringen är strävan efter att hålla kostnaderna nere. 

Genom att dra linjer rakt och gent minskar spårlängden, vilket är den faktor som 

påverkar kostnaden mest. Till följd av de höga anläggningskostnaderna är det mer 

aktuellt med linjeförgreningar (det vill säga att två eller flera linjer delvis går på samma 

sträckning) vid spårvagnstrafik än vid busstrafik. Detta speglas i en jämförelse av 

föreslagna stomlinjer för spårvagnstrafik med de i SmartKoll föreslagna stomlinjerna för 

busstrafik.  

5.2. Analys av enkätstudie 

Av viljan att besvara enkäten samt antal kommentarer kan fastställas att lokal 

spårvagnstrafik är något som engagerar stadens invånare. Emellertid saknar frågan om 

lokal spårvagnstrafik i Västerås större förankring hos stadens invånare.  En tidigare 

publicerad artikel i Vestmanlands Läns Tidning, ”Sätt stan på spåret”, har nämnts ett 

fåtal gånger, men många invånare har aldrig tidigare tänkt tanken på en eventuell 

spårvagnstrafik i Västerås. Därmed var många deltagare allt för oinsatta i frågan för att 

kunna ha en bestämd åsikt, vilket de många neutrala svaren tre och fyra (39 %) tyder på. 

Vidare styrker en ansenlig mängd kommentarer detta påstående. En eventuell etablering 

av spårvagnstrafik bör därför föregås av en förankring av tankar kring spårvagnstrafik 

hos Västerås invånare. På så sätt kan medborgarna få en klarare bild av en 
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spårvägsetablerings för- och nackdelar, och bli säkrare på sin åsikt. Denna undersökning 

i sig kan ses som ett första steg i att förankra tankar gällandes spårvagnstrafik hos 

stadens invånare.  

 

Undersökningens totala medelvärde var 4,52 (på en skala 1-6 där 1 representerar “helt 

emot” och 6 “verkligen för”) gällandes ett förslag om införande av spårvagnstrafik. 

Värdet tyder på att allmänheten i detta tidiga skede är överlag positiva till en 

spårvägsetablering. De små skillnaderna i medelvärde över kön, ålderskategorier, 

resvanor samt tillgång till bil tyder på att spårvagnstrafik uppfattas på ungefär samma 

sätt oavsett människotyp.  

 

En något positivare inställning till förslaget kunde skönjas hos personer vilka ej var 

bosatta i Västerås. Inställningen kan förklaras med att ett stort antal respondenter i 

denna grupp utgörs av inpendlare och besökare, vilka gärna ser att kollektivtrafiken 

fungerar på ett så smidigt sätt som möjligt när de kommer till Västerås. De skulle troligen 

inte själva påverkas av kostnaden som en etablering av spårvagnstrafik skulle medföra. 

Det var enklare att få invånare att besvara enkäten då orden examensarbete och spårvagn 

nämndes tidigt i kontakten. Det kan förklaras med att folk då förstår att det inte finns 

något kommersiellt syfte med undersökningen. Men även att företeelsen spårvagn väcker 

känslor, vrede och irritation hos vissa, glädje och trivsel hos andra. 

 

En intressant komplettering till befintliga enkätfrågor skulle vara att utreda ifall och på 

vilket sätt respondenterna skulle ändra sina resvanor om spårvagnar skulle införas i 

staden.  

 

Nedan följer en sammanställning av våra intryck från de olika undersökningsplatserna.  

Mälardalens Högskola 

Viljan till att besvara enkäten samt frekvensen av kommentarer var absolut störst bland 

Mälardalens Högskolas studenter. Kommentarerna som lämnades var dessutom i regel 

längre än vid övriga undersökningsområden och studenterna ville gärna diskutera 

spårvagnstrafik efter att enkäten besvarats. De flesta av de tillfrågade hamnade av 

naturliga skäl i de två lägsta ålderskategorierna, varav den lägsta var absolut mest 

frekvent förekommande.

Anledningar till studenternas välvilja till att medverka i undersökningen kan vara en 

större förståelse för nyttan av undersökningar, samt till viss del även medkänsla då de 
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själva genomfört eller kommer att genomföra liknande arbeten. Diskussion och 

samhällsengagemang kan även förknippas med den kultur som finns i studiemiljöer. En 

kultur med människor som vill påverka och förbättra samhället.  

 

Västerås Centralstation

I första hand tillfrågades personer som stod och väntade på de lokala bussarna för att öka 

sannolikheten att de tillfrågade var bosatta i Västerås Stad. Även personer inne på 

centralstationen tillfrågades, vilka inte nödvändigtvis behövde vara bosatta i kommunen, 

men som ändå har någon form av anknytning till staden. Dessutom hade vissa 

respondenter sitt arbete eller sin bostad i Stockholm där spårvagnstrafik förekommer 

vilket gav intressanta åsikter. De olika ålderskategorierna försökte att representerade så 

likvärdigt som möjligt, vilket var betydligt lättare än vid undersökningen på högskolan. 

 

Centrum 

När centrumdelen av vår enkätundersökning genomfördes hade våren kommit till 

Västerås, vilket gjorde att fler personer befann sig utomhus och kanske även var mer 

villiga till att besvara vår enkät. Likt undersökningen på Västerås Centralstation försökte 

vi få med så spridda åldrar som möjligt. Kategorin 65+ visade sig dock vara svårare att 

täcka in än övriga ålderskategorier, då många i den kategorin avböjde att delta i 

undersökningen. 

 

Erikslund 

Erikslund visade sig vara en olämplig plats att genomföra enkätundersökningar på. Vid 

tidpunkten för undersökningen var det lite folk i rörelse. Butikerna ville inte att vi skulle 

fråga folk inomhus, i förbutik och galleria, av rädsla för att det skulle besvära deras 

kunder. På parkeringsplatser och utanför butiker fanns dåligt med sittplatser vilket 

innebar att människor “på språng” utomhus fick tillfrågas. De personer som vi fick 

kontakt med hade ofta ärenden och tyckte sig därför inte ha tid med en kort 

undersökning. Det kändes inte bra för oss så efter tolv svar bestämde vi oss för att avsluta 

undersökningen på den platsen. 

5.2.1. Trovärdighet i utfall 

Spridningen mellan könen blev precis jämn (154 av varje kön). De olika 

ålderskategorierna blev tyvärr inte lika jämnt fördelade. Svårast var att hitta deltagare 

äldre än 65 år som var villiga att besvara enkäten (7 %). Flest enkäter blev besvarade av 
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deltagare ur ålderskategorin 15-24 år (52 %), följt av 25-44 (26 %) och 45-64 (16 %). Om 

mer tid funnits till att genomföra undersökningen mer tid kunnat ägnas åt att få större 

spridning i ålderskategorierna.  

 

Vad gäller undersökningsplatserna så blev antalet enkäter från Erikslund (15 st.) 

begränsat på grund av tidigare nämnda omständigheter. Resterande antal enkäter (60 

st.) som var tänkta till Erikslund fördelades istället på Mälardalens Högskola och 

Västerås centrum. Optimalt hade varit om spridningen på undersökningsplatser varit 

större. Då undersökningarna i regel gjordes under arbetstid så missades troligen alltför 

många arbetandes åsikter. Kanske borde en delundersökning ha genomförts på 

exempelvis Finnslätten eller i något annat industriområde.  

 

Undersökningsdeltagare vilka ej är bosatta i Västerås kommun anses ändå relevanta då 

de själva velat delta och uppenbarligen även har en anknytning till staden. 

Antalet tillfrågade kunde givetvis varit större, men de små skillnaderna mellan de olika 

delundersökningarna tyder ändå på att det totala medelvärdet inte skulle komma att 

ändras nämnvärt vid ett större antal tillfrågade.  

 

Mycket tid ägnades åt formulering av huvudfrågan för att påverka deltagarens åsikt så 

lite som möjligt. Att använda formuleringen ”modern spårvagnstrafik” var den del som 

diskuterades mest frekvent. Formuleringen användes likväl eftersom att många i Sverige 

har en bild av spårvagnstrafik som något bullrigt och skramligt, vilket inte är fallet med 

modern spårvagnstrafik.  

5.3. Analys av intervjustudie 

Investeringskostnad för depå verkar vara den post där mest pengar kan sparas. När det 

gäller vagnar är köparen villig att kosta på lite mer än vad som kanske egentligen behövs. 

Intervjun gav även intrycket att kostnaden för bana är den mest osäkra posten att 

uppskatta då den beror på flera okända faktorer. Det kan uppstå merkostnader under 

projektets gång då entreprenörer stöter på problem vid anläggningen.  

 

Stens exempel med den turkiska staden Eskisehir är beskrivet som ett typiskt fall där 

spårväg utvecklat stadsdelar. Just möjligheten att utveckla stadsdelar nämns som en av 

de stora fördelarna med att anlägga spårväg.   
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Fler fördelar än nackdelar nämndes under intervjun och jämförelsen mellan buss och 

spårvagn var ständigt påtaglig. Samtidigt betonar den utfrågade att det totala kollektiva 

resandet är viktigare än vilket trafikslag som används och gör då ingen skillnad på buss 

och spårvagn. Den intervjuade ser en konkurrens mellan bussbranschen och 

spårvagnsbranschen som inte gynnar samhällsutvecklingen. Han vill hellre se ett 

samarbete där de två trafikslagen kan komplettera varandras brister.  

 

”Drömsituationen” att planera spårväg i samband med stadsplanering går i linje med det 

som skrivits i den teoretiska referensramen ”där nya stadsdelar växer fram bör 

spårvagnstrafiken vara styrande för planeringen” (kapitel 3.1.1. Förändring av stads- 

miljön).  

 

När det gäller vagnar tydliggjorde intervjun att köpare ofta är mer intresserade av hur 

vagnarna ser ut istället för de tekniska aspekterna.  

 

Luftledningar försöker branschen avskaffa genom utveckling av nya energi- 

försörjningssystem, dels av estetiska skäl men även för energieffektivisering och för att 

minska risken för strömavbrott med stillastående vagnar som följd.  

 

Passagerarunderlag är nära förknippat med nyttan och verkar vara den viktigaste 

förutsättningen för en spårvagnsetablering. Tillräckligt passagerarunderlag finns i 

tätbebyggda områden vilket i dagsläget innebär mindre bra förutsättningar i Västerås. 

Staden sägs också vara bilvänlig, byggd för att biltrafiken ska fungera väl vilket även det 

kan ses som en anledning till att Sten är skeptisk. Ju starkare bilismen är desto starkare 

motstånd kan en eventuell spårvagnsetablering tänkas möta.  

 

Folk i allmänhet verkar sakna kunskap om den moderna spårvagnen, många har bilden 

av spårvagnar som ”charmiga” eller ”omoderna” och syftar förmodligen på de gamla 

vagnarna från 1900- talets första hälft. Samtidigt verkar medvetenheten om 

teknikutvecklingen ändå ha ökat bland allmänheten då den intervjuade upplever att 

intresset för spårvagn är mer positivt idag än det var för fem år sedan.  

5.4. Helhetsanalys  

Det nuvarande kollektivtrafikresandet i Västerås kan inte motivera spårvagnstrafik då ett 

resandeunderlag på 800 passagerare per timme i vardera riktningen är nödvändig för att 
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införande av spårvagnstrafik ska vara aktuellt vilket Sten Jakobsson hävdar i 

intervjustudien (personlig kommunikation, 29 april, 2011). Emellertid kan en 

spårvägsetablering leda till ett ökat resande vilket i sig kan motivera spårvagnstrafik, se 

kapitel 3.1.7. Attraktiv kollektivtrafik.  

 

Fallstudiens förslag till stomlinjesystem för spårväg har en total spårlängd på 24,1 

kilometer. Spårlängden är således längre än den längd på 15 kilometer som i 

intervjustudien nämndes som en vanlig spårlängd för ett instegssystem. Kortare 

instegssystem anses av intervjupersonen vara “lite”. Vid intervjustudien föreslogs att 

spåren av hastighetsskäl bör gå i mitten av gatan då det kan kännas obehagligt för 

fotgängare och cyklister att möta snabba fordon. Hänsyn har tagits till detta vid 

utformningen av illustrationerna för spårvagnstrafik i Västerås stadskärna. Detsamma 

gäller att buss- och spårvagnstrafik i samma körfält i största möjliga mån har undvikits. 

På så viss undviks komplikationer vid hållplatser samt att bussar trycker ned asfalten, 

vilket även det nämndes i intervjustudien.  

 

Spårvagnen har i illustrationerna i största möjliga mån getts ett helt separat utrymme, 

gärna med gräs som ytunderlag. Spåren kan då, vilket nämndes i intervjustudien, vara 

upphöjda för att motverka att bilister kör upp på det prioriterade körfältet. 

Räddningstjänsten kan emellertid använda spårvagnens körfält vid behov. 

Systemförslaget innehåller inga vändslingor. Istället används vändplatser för 

tvåriktningsvagnar vilket rekommenderades i intervjustudien. Systemets minsta 

förekommande kurvradie är 25 meter, vilket även det rekommenderades i 

intervjustudien.  

 

I fallstudien beräknades fordonsbehovet till 1,08 fordon per kilometer dubbelspår. I 

intervjustudien angavs ett fordon per kilometer dubbelspår som ett riktvärde vid 

beräkning av fordonsbehov. Fallstudien stämmer således bra överens med 

intervjustudien i detta avseende.  

 

Intervjustudien nämner att en drömsituation är att planera spårväg i samband med 

stadsplanering vilket till exempel gjorts i Hammarby sjöstad och ska göras i Norra 

Djurgårdsstaden. Någon sådan planering har inte kunnat göras i fallstudien. Istället har 

spårvägsanläggningen anpassats efter den befintliga stadsbilden. Om en etablering skulle 

genomföras skulle dock områden som planeras efter det kunna planeras i samband med 
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planering för spårväg som kollektivtrafiksystem.  

 

I fallstudien gjorda illustrationer visar tydligt på att en spårvägsetablering kommer att 

förändra gaturummet i flera avseenden, vilket nämns i intervjustudien. En sådan 

omställning kan dock vara något positivt då många svar i enkätstudien har motiverats 

med att spårvagnstrafik är ett trevligt inslag i staden.  

 

Den vanligaste kommentaren i enkätstudien var att spårvagnstrafik var positivt för 

miljön. Det påståendet stärks av intervjustudien där intervjupersonen nämner att 

spårvagnstrafik är miljövänligt då elektriska motorer har högre verkningsgrad än 

förbränningsmetoder. Vidare stärks påståendet då det i intervjustudien nämns att dagen 

spårvagnar är tysta, vilket resulterar i en bättre gatumiljö.  

 

Näst vanligast kommentar i enkätstudien är den komfortrelaterade, det vill säga att 

spårvagn är mer bekvämt, enklare, lättare, skönare, smidigare och så vidare. Åsikten 

stärks av att det i intervjustudien nämns att en spårvagn är enkel att kliva ombord på till 

följd av att stora delar av spårvagnen ska ligga på låggolv. Således är insteget plant till 

stationsplattformen till skillnad från bussar som har ett trappsteg. Vidare nämns att 

spårvagnar går stadigt och att det därför går bra att stå i vagnen till skillnad från bussar 

där stående passagerare bör undvikas.  

 

Den tredje mest förekommande kommentaren var att spårvagnstrafik är “trevligt”. 

Kommentaren stärks av att intervjupersonens uppfattning var att den allmänna 

inställningen till spårvagnstrafik svängt dramatiskt de senaste fem åren. Vidare hävdar 

han att det nu finns ett rent allmänt positivt intresse för spårvagn.  

 

På fjärde plats bland kommentarerna i enkätstudien kom kortare restider, det vill säga 

att spårvagnar är snabbare, håller tiden bättre, går fortare och så vidare. Fallstudien visar 

på att restiderna kommer att vara ungefär desamma som för busstrafik. Restiderna 

kommer dock att påverkas mycket av hur högt spårvagnstrafiken prioriteras i 

gatuutrymmet. Huruvida denna uppfattning stämmer eller ej kommer således att till 

största del bero på hur en etablering genomförs avseende sträckningar, antal hållplatser 

samt prioritet i trafiken.  

 

Femte mest frekventa kommentaren var att en etablering av spårvagnstrafik skulle 

utgöra en förbättring med avseende på att kollektivtrafiken blir attraktivare och 
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fräschare, ger bättre förbindelser, etc. Kommentarerna stärks av i fallstudien redovisade 

illustrationer över hur spårvagnstrafiken kan sätta sin prägel på staden. Förbättringar vid 

införande av spårvagnstrafik kommer även de att vara mycket beroende av hur systemet 

anläggs. För att skapa en attraktiv kollektivtrafik med bättre förbindelser krävs det att 

spårvagnen prioriteras i trafiken.  

 

Kommentarer som att “Västerås är för litet” knyter an till Stens syn på stadens 

förutsättningar. Det finns mer att önska vad gäller täthet, stråkindelning och 

resandeunderlag för kollektivtrafik. Det finns även de som är av åsikten att staden är för 

trång. Mest kritisk bör det vara i de mest centrala stadsdelarna och där visar våra 

illustrationer att spårvagn får plats och kan samsas med övriga trafikslag.  

 

Respondenter har kommenterat att bussarna fungerar bra idag och att spårväg är dyrt 

och har hög investeringskostnad. Även rapporten som Sten nämnde där Buss Rapid 

Transit jämförs med spårväg är inne på samma linje att kostnaden är hög och att bussar 

kan fungera minst lika effektivt.  

 

En aspekt som inte får glömmas är konsekvensen av strömavbrott. En respondent, med 

erfarenheter av spårvagnstrafik i Göteborg, motiverade sin negativa inställning med att 

stillastående vagnar kan frysa fast på vintern och få problem med att öppna dörrar. Att 

resenärer vid strömavbrott kan hamna i en sådan situation med värmesystemet ur 

funktion är självklart till stor nackdel för spårvagnstrafiken.  

 

Något som förvånat oss är att bara en person kommenterat att “alla kablar i luften förstör 

stadsbilden”. en tänkbar förklaring kan vara att vi formulerat frågan med “modern 

spårvagnstrafik”, att folk i allmänhet då förstår att alternativa system till luftledningar 

skulle kunna användas. 
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6. Slutsatser 

Att etablera spårväg som en del av Västerås kollektivtrafik skulle medföra många positiva 

effekter, så som ökad kapacitet, ökad komfort samt minskade utsläpp av skadliga ämnen 

i gatumiljön. Spårvagnstrafiken har dock inte bara fördelar gentemot busstrafiken. 

Framförallt är investeringskostnaderna höga. Innan en spårvägsetablering sker måste 

därför samhällsnyttan noga vägas mot samhällskostnaden.  

 

Att döma av genomförd opinionsundersökning är Västerås Stads invånare överlag 

positiva till en spårvägsetablering. Frågan är emellertid om respondenterna skulle varit 

av en annan åsikt om de varit mer medvetna om de kostnader en etablering skulle 

medföra. Pengarna som skulle gå till en eventuell spårväg kommer att tas från andra 

samhällsfunktioner. Det är därför viktigt att förankra tankar om spårväg på ett så 

objektivt sätt som möjligt inför en eventuell etablering.  

 

Det nuvarande resandet med busstrafik i Västerås tätort motiverar ej en 

spårvägsetablering. Uppfylls Svensk kollektivtrafiks mål att fördubbla 

kollektivtrafikresandet till 2020 jämfört med 2006 års resande så är en 

spårvägsetablering emellertid betydligt intressantare. Även om resandeunderlaget som 

finns idag inte är tillräckligt för att motivera spårvagnstrafik så är det viktigt att ständigt 

sträva efter att öka kollektivtrafikresandet, oavsett trafikslag. Dessutom visar Västerås 

Stads befolkningsprognos på att kommunens invånare kommer att ha ökat med ca 13 % 

år 2030 sett från 2009 (Danielsondosk, 2009 s. 5). Befolkningen kommer då att uppgå 

till ca 152 000 invånare, att jämföras med dagens ca 137 500 (SCB, 2011) vilket resulterar 

i ett ökat resandeunderlag. I ett längre perspektiv kan därför en övergång till 

spårvagnstrafik på de mest trafikerade busslinjerna bli aktuellt. 

 

En spårvägsetablering kan vara en del i att uppfylla de mål som formuleras i 

översiktsplanen för Västerås tätort, ÖP54, gällandes att trafik- och vägbesluten ska styra 

mot en hållbar utveckling. Då spårvagnar ej avger skadliga ämnen kommer luften i 

gatumiljön att förbättras. En etablering ger även möjligheter till ökad skönhet i staden. 

Vidare gör spårvagnens plana insteg att tillgänglighet för barn, äldre och 

funktionshindrade ökas. 

 

En tydligt radiellt stråkindelad stad är optimalt för stomlinjesystem med buss- såväl som 

spårvägstrafik. Västerås är väl anpassat för privatbilism och har få täta befolkningsstråk 
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längs med större vägar och är ur den synvinkeln mindre lämpad som spårvagnsstad. En 

fortsatt förtätning av staden kommer att öka resandeunderlaget. 

 

Ett alternativ till införande av spårvagnstrafik är att ytterligare förbättra busstrafiken 

med genare och rakare linjer samt fler prioriterade körfält. En sådan satsning skulle 

dessutom kunna utgöra ett steg mot spårvagnstrafik då spårväg på sikt skulle kunna 

anläggas i de prioriterade körfälten, likt processen med Lundalänken i Lund. Oavsett 

trafikslag bör en satsning på prioriterad och snabb kollektivtrafik resultera i en ökning av 

antalet resor.  

 

Ett införande av de i SmartKoll föreslagna stomlinjerna för busstrafik kan således vara 

ett första steg mot en eventuell spårvägsetablering. Föreslagna stomlinjer är genare och 

ska trafikeras med högre turtäthet vilket även är det genomgående tänket för 

spårvagnstrafik. På de mest trafikerade linjerna kan spårväg höja kapaciteten ytterligare 

utan att turtätheten försämras. Vid utvärdering av de i SmartKoll föreslagna stomlinjerna 

för busstrafik i Västerås bör därför frågan ställas om det är aktuellt att ersätta de mest 

trafikerade linjerna med spårvagnstrafik.  

 

Oavsett val av trafikslag bör stadens kollektivtrafiksystem ses som en helhet tillsammans 

med bebyggelse och övrig trafikplanering, vilket också nämns i översiktsplanen för 

Västerås tätort, ÖP 54. En eventuell förnyelse av den lokala kollektivtrafiken är således 

ett bra tillfälle för att ytterligare samordna denna med den regionala och interregionala 

kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken. En etablering av spårvagnstrafik leder likt 

prioriterade körfält för busstrafik till en försämring för privatbilismen. Då stadens 

trafiksystem ska ses som en helhet behöver inte detta vara något negativt då det gör 

kollektivtrafiken mer attraktiv.  

 

Det är av stor vikt att aktörer inom kollektivtrafikbranschen inte ser buss- respektive 

spårvagnstrafik som något som motverkar den ena partens marknadsandelar. Istället kan 

dessa trafiksystem komplettera varandra och tillsammans leda till ett ökat 

kollektivtrafikresande.  
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Oavsett trafikslag bör Västerås Stad ständigt sträva efter att göra 

kollektivtrafiken mer attraktiv för stadens invånare. Även om en 

spårvägsetablering inte är aktuell inom den närmaste framtiden så bör 

alternativet hållas i åtanke. Ett införande av nya genare stomlinjer med 

högre turtäthet och fler prioriterade körfält för busstrafiken kan utgöra ett 

första steg mot ett införande av spårvägstrafik. Den dagen 

resandeunderlaget anses motivera spårvägstrafik tyder genomförd 

enkätstudie på att ett införande överlag har stöd bland Västerås Stads 

invånare. Viktigt är dock att fortsätta förankra tankar om spårvägstrafikens 

för- och nackdelar hos stadens invånare.  

6.1. Förslag till fortsatt arbete 

Under genomförandet av examensarbetet har följande noterats vara intressant för 

framtida studier:  

 

- En konsekvensanalys med syfte att ta reda på hur ett eventuellt införande av 

spårvagnstrafik skulle påverka Västerås trafik och trafiksäkerhet, handel, fysisk 

miljö, med mera.   

- Studie av andra alternativa transportslag som kan bidra till att öka 

kollektivtrafikens attraktivitet i Västerås.  

- Spårvagnstrafik i andra städer - positiva och negativa erfarenheter? 

- Studie av den politiska opinionen angående stadens framtida kollektivtrafik. 

- Föreslaget stomlinjesystems förutsättningar kan kompletteras med GIS-analys om 

tillgång till befolkningsstatistik på fastighetsnivå ges, vilket inte var fallet i detta 

examensarbete. 

- En sammanställning med likställda underhållskostnader för spårvagnssystem i 

Norden. 
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Översiktskarta Västerås tätort 
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Förslag till stomlinjer för spårvagnstrafik 

 



 

 
 

  



 

 
 

Bilaga 4 

Förslag till stomlinjer för spårvagnstrafik med hållplatser och depå 
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Hållplatser till stomlinjeförslag för spårvagnstrafik 

 

 

Linje 41 (Bäckby - Råby - 
Centrum - Centralen - 
Haga - Bjurhovda) 

 

Linje 42 (Erikslund - Råby 
- Centrum - Centralen - 
Haga - Finnslätten) 

 

Linje 43 (Vallby - 
Centrum - Centralen - 
Centrum - Norra Gryta) 

1 Bäckby Centrum 20 Ikea 27 Vallby Centrum 

2 Välljärnsgatan 21 Erikslund  28 Vallbyleden 

3 Lisjögatan 22 Surahammarsvägen 29 Narvavägen 

4 Fredriksbergsskolan 23 Erikslundsmotet 6 Vetterslund 

5 Råby Centrum 4 Fredriksbergsskolan 7 Ormberget 

6 Vetterslund 5 Råby Centrum 8 Hammarbygatan 

7 Ormberget 6 Vetterslund 9 Källgatan 

8 Hammarbygatan 7 Ormberget 10 Stora gatan 

9 Källgatan 8 Hammarbygatan 11 Centralen 

10 Stora gatan 9 Källgatan 12 Östra Ringvägen 

11 Centralen 10 Stora gatan 10 Stora gatan 

12 Östra Ringvägen 11 Centralen 30 Smedjegatan 

13 Ängsgärdet 12 Östra Ringvägen 31 Rudbecksgatan 

14 Korsängsskolan 13 Ängsgärdet 32 Högskolan 

15 Haga 14 Korsängsskolan 33 Carlforska Gymnasiet 

16 Vårdgymnasiet 15 Haga 34 Rocklunda 

17 Bjurhovdamotet 24 Malmabergsmotet 35 Bellevuestadion 

18 Bjurhovdagatan 25 Finnslättsmotet 36 Älggatan 

19 Stenåldersgatan 26 Industrigymnasiet 37 Grytastigen 

    
38 Önstavägen 

    
39 Önstaskolan 

    
40 Blåregnsgatan 

  



 

 
 

Bilaga 6 

Intervjuguide – Spårvagnstrafik i Västerås? 

Bakgrund 

Intervjustudien genomförs som en del i examensarbetet „Spårvagnstrafik i Västerås? – 

En förstudie i förutsättningarna för modern spårvagnstrafik‟. Arbetet görs inom 

civilingenjörsprogrammet i samhällsteknik på Mälardalens Högskola under våren 2011. 

Intervjustudien genomförs med olika intressenter inom området spårvagnstrafik för att 

belysa en eventuell etablerings för- och nackdelar. Denna guide ska ligga till grund för 

samtliga intervjuer och belysa de områden som är intressanta för examensarbetet. 

Beroende på intervjupersonens befattning och yrkeskategori ska intervjuerna kunna 

anpassas för att fokusera på de områden inom vilka intervjupersonen är mest insatt i. 

 

Syfte 

Intervjustudiens syfte är ge examensarbetarna en djupare insikt i lokal spårvagnstrafiks 

för- och nackdelar samt förhållandet mellan samhällsnytta och kostnaderna för 

samhället.  

 

Metodval 

Intervjun ska utföras med kvalitativt fokus. Intervjuguiden bygger på frågeområden 

snarare än specifika frågor. Detta för att inte styra intervjun allt för mycket och för att 

kunna anpassa sig efter den intervjuades inriktning. Vi hoppas att det under intervjuns 

gång kommer finnas ett stort behov av följdfrågor. Tanken är att få deltagaren att dela 

med sig av sin syn på spårvagnstrafik rent generellt, samt inställningen till ett eventuellt 

införande i Västerås.   

 

Vid intervjutillfället kommer båda examensarbetarna att delta. Den ena ska inta en aktiv 

roll som frågeställare. Medan den andra intar en mer stödjande och dokumenterande 

roll. Dokumentation ska utgöras av skriftliga anteckningar av den stödjande intervjuaren. 

Direkt efter intervjun ska båda intervjuledarna hjälpas åt att sammanställa intervjun för 

att ge en så korrekt dokumentation som möjligt. Efter sammanställning ska 

intervjuledarna skicka dokumentationen till den intervjuade för godkännande.  

 

 

  



 

 
 

Tidsåtgång för respektive intervju beror på parternas intresse att ställa respektive 

besvara frågor.   

 

Intervjun inleds med en presentation av examensarbetet och dess syfte. Den intervjuade 

informeras sedan om sin rätt att delta anonymt och att avbryta intervjun när han eller 

hon själv vill.  

 

Nedan följer ett antal frågeområden som bör belysas inom intervjun. Under respektive 

område följer en eller flera stödfrågor vilka fungerar som vägledning för intervjuledaren. 

Optimalt är dock att intervjupersonen själv har möjlighet att styra intervjuns inriktning 

utifrån sina egna erfarenheter och åsikter.  

 

Deltagarens bakgrund 

Deltagaren presenterar sig kort. Yrke, arbetsroll, erfarenheter. 

 

Anknytning till arbete med spårvagnstrafik 

I vilken omfattning arbetar du med spårvagnar/spårvagnstrafik? 

 

Erfarenheter relaterade till spårvägsetableringar 

Svårigheter relaterade till arbetet med spårvägsetableringar. Intressekonflikter? 

 

Exempel på frågeställningar till intervjupersonen 

 

Kostnader vägt mot samhällsnytta  

- En etablering av spårvagnstrafik i Västerås kommer att vara kostsam. Går det att 

motivera att en etablering ändå genomförs?  

 

- Finns, i nuläget, tillräckligt resandeunderlag för att motivera spårvagnstrafik i 

Västerås? 

 

Alternativa lösningar 

- Flertalet av Västerås stadsbussar drivs idag med biogas. Är spårvagnar ett bättre 

alternativ? I så fall varför? 

 



 

 
 

- Hur ser du på alternativet att använda så kallade Duo-spårvagnar på befintliga 

spår, jämfört med att anlägga ny räls? 

 

- Trådbussar är billigare, kräver mindre ingrepp i stadsmiljön och kan upplevas 

som mindre störande. Kan det vara ett bättre alternativ än spårvagnstrafik? 

 

- Finns alternativ till spårvagn med kontaktledning som kan fungera i Västerås, 

med tanke på klimatet?  

 

Linjedragningar 

- Visa föreslagna linjer samt placering av depå. Finns åsikter? 

 

Opinion 

- Hur påverkar din yrkesroll din personliga uppfattning om spårvagnstrafik?  

 

- Vilka är för/ mot spårvagnar? Vad har de för huvudargument? 
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Vision av centrala Västerås med spårvagnstrafik 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

  



 Opinionsundersökning- Examensarbete 

Tack för din medverkan!  Tomas Backlund, Tom Hedlund 

Vi vill veta: Medborgarnas inställning till att införa spårvagnstrafik i Västerås    Bilaga 8 

Anledningen till varför de har den inställningen           Enkät 
                        

 

Kön:  Man Kvinna  

 

Ålder:   15-24 

 

  25-44 

 

  45-64 

 

  65+ 

 

Är du bosatt i Västerås kommun? Ja  

 

Nej - var bor du i så fall?     

                                  

 

Flera svenska städer planerar idag att ersätta de mest högtrafikerade busslinjerna med modern 

spårvagnstrafik. Tänk dig att det skulle komma ett förslag att införa spårvagnar som en del av 

kollektivtrafiken i Västerås. Vilken inställning skulle du ha till det förslaget? 

 

Markera din inställning på en skala från 1-6 

 

              Helt emot                              Verkligen för 

 

1 2 3 4 5 6 

 

Motivering/ kommentarer 

 

 

 

Hur ofta åker du buss i Västerås? 

 

      Dagligen  1 gång/ vecka  1 gång/månad  mer sällan  

 

Har du tillgång till bil? Ja 

  

Nej
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Enkätsammanställning 

 
Plats Kön Ålder Västeråsare 

Inställning 

Motiveringar och kommentarer 
Hur ofta åker du buss i Västerås? 

Har du tillgång till 
bil? 

 
  M K 15-24 25-44 45-64 65+ Ja Nej 

 [1-6] 
Dagligen 

1 
ggr/vecka 

1 
ggr/månad 

mer 
sällan Ja Nej 

1 Centrum   1 1       1   2 För trångt     1   1   

2 Centrum   1 1       1   4 Jag skulle tycka det var kul men känner inte att det är nödvändigt   1       1 

3 Centrum   1 1       1   3 Både bra och dåligt   1       1 

4 Centrum   1 1       1   4       1   1   

5 Centrum   1 1       1   3         1 1   

6 Centrum   1 1       1   6 Miljövänligt alternativ som orsakar mindre oljud/ buller   1       1 

7 Centrum   1 1       1   3 Jag tycker det är bra som det är nu men om de skulle införa spårvagn har jag inget emot det. 1         1 

8 Centrum   1 1       1   4   1       1   

9 Centrum   1 1       1   4 Tror det skulle bli lättare att ta sig fram. Plus bättre för luften.  1         1 

10 Centrum   1 1       1   3     1       1 

11 Centrum   1 1       1   5     1       1 

12 Centrum   1 1       1   5         1 1   

13 Centrum   1 1       1   5       1     1 

14 Centrum   1 1       1   6 Roligare än buss   1       1 

15 Centrum   1 1       1   6 Snabbare och roligare   1       1 

16 Centrum   1 1       1   5     1       1 

17 Centrum   1 1       1   4 Det skulle väl vara bra att uppdatera sig lite 1         1 

18 Centrum   1 1       1   6 Spårvagnar är rustika och känns hemtrevliga. Dessutom eldrivet - mer miljövänligt.    1     1   

19 Centrum   1 1       1   4 Bra 1         1 

20 Centrum   1 1       1   4   1       1   

21 Centrum   1 1       1   6     1     1   

22 Centrum   1 1       1   2 Västerås känns för litet för det och jag tycker det funkar bra nu som det är     1     1 

23 Centrum   1 1         1 4 Skönare än att åka buss       1 1   

24 Centrum   1 1         1 6         1 1   

25 Centrum   1 1         1 5         1 1   

26 Centrum   1 1         1 6   1         1 

27 Centrum   1   1     1   6   1       1   

28 Centrum   1   1     1   6 Effektivt, skulle minska biltrafiken i centrum, tystare transport       1 1   

29 Centrum   1   1     1   4 Smidigare       1 1   

30 Centrum   1   1     1   6   1       1   

31 Centrum   1   1     1   4 Trevligt o enklare för äldre 1         1 

32 Centrum   1   1     1   5 Trevligt med spårvagn. Mer miljövänligt, kanske?!       1 1   

33 Centrum   1   1     1   5 Roligt, intressant, snabbare 1         1 

34 Centrum   1   1     1   4   1         1 

35 Centrum   1   1     1   6   1       1   

36 Centrum   1   1     1   6 Mindre avgaser, miljövänligt 1         1 

37 Centrum   1   1     1   2 Alla kablar i luften förstör stadsbilden       1 1   

38 Centrum   1   1       1 5   1       1   



 

 
 

39 Centrum   1   1       1 6 Trevligt med spårvagnar       1 1   

40 Centrum   1   1       1 3 Ingen direkt åsikt       1 1   

41 Centrum   1   1       1 4         1 1   

42 Centrum   1     1   1   4   1         1 

43 Centrum   1     1   1   5 Mindre avgaser       1 1   

44 Centrum   1     1   1   4         1 1   

45 Centrum   1     1   1   2 Ingen åsikt, ev bra för miljön       1 1   

46 Centrum   1     1   1   6 Bättre miljöval       1 1   

47 Centrum   1     1   1   6 Cyklar mest       1 1   

48 Centrum   1     1   1   4 Trevligt       1 1   

49 Centrum   1     1   1   4 Trevligt och enklare att kliva på 1         1 

50 Centrum   1     1     1 5         1 1   

51 Centrum   1     1     1 6 Nostalgi, ett mycket trevligt sätt att färdas       1 1   

52 Centrum   1       1 1   6       1   1   

53 Centrum   1       1 1   3         1 1   

54 Centrum   1       1 1   5 Bekvämt, snabbt       1 1   

55 Centrum   1       1 1   5 Enkelt, buss fungerar dåligt       1 1   

56 Centrum 1   1       1   3   1         1 

57 Centrum 1   1       1   2 Är lite för på grund av att det är miljövänligt, men det låter för högt och är otympligt 1         1 

58 Centrum 1   1       1   4 Det är bättre med el än bensin och biogas 1         1 

59 Centrum 1   1       1   5 Var precis i Göteborg där trafiken fungerade jättebra   1       1 

60 Centrum 1   1       1   6 Det blir enklare att resa 1         1 

61 Centrum 1   1       1   4   1         1 

62 Centrum 1   1       1   5 Det skulle vara chill 1       1   

63 Centrum 1   1       1   5 Nytt är bra   1       1 

64 Centrum 1   1       1   6 Enklare att resa 1         1 

65 Centrum 1   1       1   6 Snabbare och skönare sätt att komma dit man vill.    1     1   

66 Centrum 1   1       1   4 Verkar bra   1     1   

67 Centrum 1   1       1   4 Skulle vara bra och ta sig fram lättare   1       1 

68 Centrum 1   1       1   5     1       1 

69 Centrum 1   1       1   5 Ökad transport samt kollektivtrafik. Effektivitet.      1     1 

70 Centrum 1   1       1   3   1         1 

71 Centrum 1   1       1   5   1       1   

72 Centrum 1   1       1   5   1       1   

73 Centrum 1   1       1   6   1         1 

74 Centrum 1   1       1   5     1       1 

75 Centrum 1   1       1   6 Skulle bli lättare 1         1 

76 Centrum 1   1       1   1 Åker inte buss, cyklar överallt       1   1 

77 Centrum 1   1         1 6 Bra 1       1   

78 Centrum 1   1         1 3 Jag bor inte här men det vore väl inte fel       1   1 

79 Centrum 1     1     1   5 Miljövänligt och trevligt inslag i staden       1 1   

80 Centrum 1     1     1   4 Mysigt       1 1   

81 Centrum 1     1     1   4         1 1   

82 Centrum 1     1     1   6 Mer miljövänligt. På sikt billigare och bekvämare     1   1   

83 Centrum 1     1     1   5 Trevligt med spårvagnstrafik även om det inte alltid är snabbare än bussen.       1 1   



 

 
 

84 Centrum 1     1     1   2 Dyrt     1     1 

85 Centrum 1     1     1   6 Miljövänlig, mer folk kan ha nytta, längre sträckor i samma linje (dingtuna- gäddeholm?)       1 1   

86 Centrum 1     1     1   5         1 1   

87 Centrum 1     1     1   4 Höga kostnader. Annars bra för miljön osv.     1   1   

88 Centrum 1     1       1 5         1   1 

89 Centrum 1     1       1 4 Miljövänligt, men försvårar för övrig trafik     1   1   

90 Centrum 1     1       1 4 Fungerar bra i Göteborg, så varför inte i Västerås       1 1   

91 Centrum 1     1       1 5 Trevligt, mysfaktor       1 1   

92 Centrum 1       1   1   4         1 1   

93 Centrum 1       1   1   5 Säkrare och energisnålare       1 1   

94 Centrum 1       1   1   4 Energismart med ny teknik   1     1   

95 Centrum 1       1   1   6 Miljö     1   1   

96 Centrum 1       1   1   3         1 1   

97 Centrum 1       1     1 6 Man ser vart linjerna går och det är bra för miljön     1   1   

98 Centrum 1         1 1   4 Mindre biltrafik i centrum       1 1   

99 Centrum 1         1 1   3 Det är bra som det är 1         1 

100 Centrum 1         1 1   4     1       1 

101 Centrum 1         1 1   4 Dyrt och krångligt       1 1   

102 Centrum 1         1 1   6 Trevligt inslag i trafiken       1 1   

103 Centrum 1         1 1   6 Miljövänliga och pittoreska 1         1 

104 Centrum 1         1 1   6 Miljövänligt     1   1   

105 Centrum 1         1   1 6 Miljön       1 1   

106 Erikslund 1   1       1   4 En uppfräschning sitter aldrig fel   1       1 

107 Erikslund 1   1       1   4     1       1 

108 Erikslund 1     1     1   6 Miljövänligare, staden blir charmigare   1     1   

109 Erikslund 1     1     1   2 Snö, fungerar dåligt   1       1 

110 Erikslund 1     1       1 5 Spårvagnar är miljövänliga       1 1   

111 Erikslund 1       1   1   4 Det vore bra att konkurera med SJ.   1       1 

112 Erikslund 1       1   1   6 Jobbat i spårbranschen i snart 30 år       1 1   

113 Erikslund 1       1     1 4 Miljövänligt       1 1   

114 Erikslund 1       1     1 3 Farligt inslag i trafiken       1 1   

115 Erikslund 1         1 1   2 Stan är för trång       1 1   

116 Erikslund   1 1         1 6 Det skulle bli fler möjligheter att ta sig till ställen. Och förbindelserna blir bättre.    1       1 

117 Erikslund   1     1   1   6 Mindre avgaser       1 1   

118 Erikslund   1       1 1   3 Trevligt men trångt       1 1   

119 Erikslund   1       1 1   5 Om det fungerar bra       1 1   

120 Erikslund   1       1   1 5 Har hört dåligt med bussar       1 1   

121 MDH   1 1       1   6 Lättåtkomligt.       1   1 

122 MDH   1 1       1   3     1     1   

123 MDH   1 1       1   5 Det blir mindre avgaser och då förhoppningsvis mer miljövänligt alternativ.       1 1   

124 MDH   1 1       1   4 Vore praktiskt, bättre framkomlighet. Eventuellt dyrt att införa över hela staden.  1       1   

125 MDH   1 1       1   6 Det är miljövänligare. 1         1 

126 MDH   1 1       1   3 Är inte så säker på om det skulle bli bättre eller sämre. 1         1 

127 MDH   1 1       1   4     1       1 

128 MDH   1 1       1   4     1     1   



 

 
 

129 MDH   1 1       1   5 Det skulle vara kul med lite mer annorlunda trafik. 1         1 

130 MDH   1 1       1   4 Kollektivtrafiken med bussar fungerar bra ser inte man ska täcka det med spårvagnar.   1       1 

131 MDH   1 1       1   5       1     1 

132 MDH   1 1       1   4       1     1 

133 MDH   1 1       1   4 Lätt och snabbt att ta sig fram. Dock mycket spår som "skräpar" ned staden.  1         1 

134 MDH   1 1       1   5 Det känns roligt med något nytt. Miljövänligt. Vet iofs inte så mycket om det.     1   1   

135 MDH   1 1       1   4 Bor så pass centralt att jag ändå inte skulle nyttja det.       1   1 

136 MDH   1 1       1   5 Det är bra med spårvagnar! =)   1       1 

137 MDH   1 1       1   4 Beror på var den skulle gå!?     1   1   

138 MDH   1 1       1   3         1   1 

139 MDH   1 1       1   5 :)     1   1   

140 MDH   1 1       1   5 Eftersom att det är miljövänligare. 1         1 

141 MDH   1 1       1   4 Smidigt, miljövänligt, omständigt att bygga spår, påverkas av vädret?   1       1 

142 MDH   1 1       1   5 Mysiga, miljövänliga, får plats med mycket folk     1     1 

143 MDH   1 1       1   5 Tror det skulle fungera smidigare och gå snabbare       1   1 

144 MDH   1 1       1   5 Miljövänliga, mysiga, får plats med mycket folk     1     1 

145 MDH   1 1       1   4 Varför inte   1       1 

146 MDH   1 1       1   5 -       1 1   

147 MDH   1 1       1   5 - 1       1   

148 MDH   1 1       1   5 Kan tänka mig att det skulle vara mer bekvämt       1 1   

149 MDH   1 1       1   5 Smidigt transportmedel     1     1 

150 MDH   1 1       1   3 Systemet idag fungerar bra       1 1   

151 MDH   1 1       1   5 Västerås känns så litet, så enligt min mening så räcker bussarna 1         1 

152 MDH   1 1       1   4         1 1   

153 MDH   1 1       1   5 Jag tror det är bättre för miljön 1         1 

154 MDH   1 1       1   4 Kanske dyrt?       1 1   

155 MDH   1 1       1   4 -       1   1 

156 MDH   1 1         1 6 Bra för miljön. 1         1 

157 MDH   1 1         1 6 Bättre än bussar 1         1 

158 MDH   1 1         1 5     1     1   

159 MDH   1 1         1 5 Miljövänligt       1 1   

160 MDH   1 1         1 6 Tror att det är miljövänligt, bra alternativ till buss, kanske också snabbare färdsätt.        1 1   

161 MDH   1 1         1 1 Jag har tidigare jobbat som spårvagnsförare och anser inte att det är ett säkert transportmedel   1       1 

162 MDH   1 1         1 5 Kan va bra för mijön       1 1   

163 MDH   1 1         1 6 Miljövänligt, trevligt     1     1 

164 MDH   1 1         1 6 Jag är ursprungligen ifrån Norrköping och van vid att åka spårvagn. Det är mysigt och känns bra för samvetet       1   1 

165 MDH   1 1         1 6 (Det plingar så mysigt) Det är smidigt       1   1 

166 MDH   1   1     1   3 Känns trafikfarligt!       1   1 

167 MDH   1   1     1   5 Känns spontant som att spårvagnstrafik skulle gå mer i tid än bussar (hålla tiden bättre).   1     1   

168 MDH   1   1     1   5 Varför inte!! Behövs förnyelse i Västerås stad       1 1   

169 MDH   1   1     1   5 Bättre för miljön   1       1 

170 MDH   1   1     1   5 Ur miljösynpunkt       1 1   

171 MDH   1   1     1   5     1       1 

172 MDH   1   1     1   5 Bra utveckling i staden, sparar tid, åker oftare än bussar, kanske billigare, mindre miljöpåverkan       1 1   

173 MDH   1   1       1 5         1   1 



 

 
 

174 MDH   1   1       1 5 "Bra för miljö" alternativ är alltid välkomnande förslag       1 1   

175 MDH   1   1       1 4 Jag tycker att det skulle vara kul, är bara tveksam om Västerås är en tillräckligt stor stad       1 1   

176 MDH   1   1       1 4     1       1 

177 MDH 1   1       1   5 Naturvänligt och trevligt.   1       1 

178 MDH 1   1       1   3         1 1   

179 MDH 1   1       1   6 Dåliga busslinjer.     1     1 

180 MDH 1   1       1   6 Dåliga busslinjer/busstidtabeller.       1   1 

181 MDH 1   1       1   3 Vet inte så mycket om spårvagnstrafik så ställer mig neutralt.       1   1 

182 MDH 1   1       1   4 Bra grej men jobbigt med en massa spår och elledningar. Fult och smått ivägen.        1   1 

183 MDH 1   1       1   5 Smidigt       1 1   

184 MDH 1   1       1   4 Varken mot eller för egentligen -Det kanske blir positivt. 1         1 

185 MDH 1   1       1   6 Spårvagnar fungerar mycket bra i Göteborg och skulle göra det här också. Dålig bussförbindelse       1   1 

186 MDH 1   1       1   5 Trevligt med spårvagn   1       1 

187 MDH 1   1       1   5 För, om det är ekonomiskt och miljövänligt hållbart.   1       1 

188 MDH 1   1       1   6 Modernt, miljövänligare (tror jag)   1     1   

189 MDH 1   1       1   3 Anser inte att det är nödvändigt då Västerås är ganska litet   1     1   

190 MDH 1   1       1   3 Jag brukar inte åka kollektivtrafik, cyklar istället       1 1   

191 MDH 1   1       1   6 Miljösmart (el), förhoppningsvis få förseningar       1   1 

192 MDH 1   1       1   5 Känns trevligare än buss     1   1   

193 MDH 1   1       1   5 Det är lite kul       1 1   

194 MDH 1   1       1   5 Smidigare, snyggare, miljövänligare     1     1 

195 MDH 1   1       1   4       1     1 

196 MDH 1   1       1   3 Intressant idé men jag tycker kostnaden är för stor i relation till värdet; har inget tydligt mervärde utöver 
skonsam för miljön 

      1   1 

197 MDH 1   1       1   2 Vet inte om Västerås är stort nog för det. Skulle funka inom cityringen men det är allt för liten yta       1 1   

198 MDH 1   1       1   5 Variation, enkla linjer       1   1 

199 MDH 1   1       1   5 Mindre fossila bränslen är bra     1     1 

200 MDH 1   1       1   6 Bättre för miljön 1         1 

201 MDH 1   1       1   5 Miljövänligt, går snabbt   1       1 

202 MDH 1   1       1   3 Dyra investeringskostnader, har svårt att se fördelen mot bussar       1   1 

203 MDH 1   1       1   4 Kostsam investering       1 1   

204 MDH 1   1       1   5 Måste tänka på klimatförändring       1 1   

205 MDH 1   1       1   4         1 1   

206 MDH 1   1       1   6 Västerås skiter i miljön som det är nu       1   1 

207 MDH 1   1       1   6 Gillar tanken på fasta spår     1   1   

208 MDH 1   1         1 5   1         1 

209 MDH 1   1         1 5         1 1   

210 MDH 1   1         1 5   1         1 

211 MDH 1   1         1 5 Nu är jag inte speciellt insatt i Västerås stadsbussar (biogas eller ej?), men annars så är elektriskt drivna 
fordon mer miljövänliga än bränsledrivna. 

1       1   

212 MDH 1   1         1 5 Om det kan motiveras som ett bättre alternativ       1 1   

213 MDH 1   1         1 5 Mer attraktivt än att åka buss       1 1   

214 MDH 1   1         1 5 Tycker om förändring, trevligt   1     1   

215 MDH 1     1     1   2 Bussar är ett likvärdigt alternativ. Tunnelbana istället.     1   1   

216 MDH 1     1     1   5 Kan tänka mig att det blir ett effektivare system än dagens buss-system. 1         1 



 

 
 

217 MDH 1     1     1   2 Upplevs farligt då spårvagnar ej kan väja för olyckor. Hellre tunnelbana.       1   1 

218 MDH 1     1     1   5         1   1 

219 MDH 1     1     1   3 Inte så långa avstånd i Västerås 1         1 

220 MDH 1     1     1   4         1   1 

221 MDH 1     1     1   6 Miljövänligt, snabbt & säkert   1       1 

222 MDH 1     1     1   5 Miljövänligt, inte minst med tanke på att fler kommer åka kollektivt.     1   1   

223 MDH 1     1     1   4 Då det finns naturgasbussar fungerar det bra enligt min mening. Cykla eller gå funkar alltid.   1       1 

224 MDH 1     1     1   5         1   1 

225 MDH 1     1     1   4 Skulle ge en trevlig karaktär till staden & minska utsläppen i centrum. Är nog inte ekonomiskt försvarbart än.       1   1 

226 MDH 1     1     1   5 Bra för miljön.       1 1   

227 MDH 1     1     1   6         1   1 

228 MDH 1     1     1   6 -     1     1 

229 MDH 1     1     1   4 -       1 1   

230 MDH 1     1       1 6 Mysigt med spårvagnar       1 1   

231 MDH 1     1       1 3 Kan funka för att V-ås är decentraliserat. Finns det tillräckligt med människor?       1 1   

232 MDH 1     1       1 5 Sparar tid 1       1   

233 Station   1 1       1   5 Smidigare än buss, något mer riskfyllt. Miljövänligare! ..tror jag. 1         1 

234 Station   1 1       1   5 Snabbare transport 1         1 

235 Station   1 1       1   4   1         1 

236 Station   1 1       1   5   1         1 

237 Station   1 1       1   2 De står alltid still på vintern… Fryser fast etc. Kan inte stänga dörrar och är allmänt svinkalla.     1     1 

238 Station   1 1       1   4     1       1 

239 Station   1 1       1   4 Om det blir en förbättring är det alltid bra! 1         1 

240 Station   1 1       1   4 Skulle inte betyda extremt mycket för just mig, men andra. 1       1   

241 Station   1 1       1   6 Dyrt med bil, miljövänligare än busstrafik. 1       1   

242 Station   1 1         1 4 Ett smidigt resealternativ   1     1   

243 Station   1 1         1 3 Det finns ju både för och nackdelar för det 1         1 

244 Station   1 1         1 5   1         1 

245 Station   1 1         1 6 Bra för miljön 1         1 

246 Station   1   1     1   5   1         1 

247 Station   1   1     1   4 Det går fortare och är smidigare       1 1   

248 Station   1   1     1   3   1         1 

249 Station   1   1     1   2   1       1   

250 Station   1   1     1   4 Vet inte riktigt vad jag tycker om det 1         1 

251 Station   1   1       1 5         1 1   

252 Station   1     1   1   6 Miljövänligt, trevligt 1       1   

253 Station   1     1   1   3   1       1   

254 Station   1     1   1   3   1         1 

255 Station   1     1   1   4 Trevligt, något nytt     1   1   

256 Station   1     1   1   5 Känns kul, men får väl se hur det blir    1       1 

257 Station   1     1   1   3   1         1 

258 Station   1     1   1   5 Bättre för miljön, säkrare trafik       1 1   

259 Station   1     1   1   4   1         1 

260 Station   1     1   1   4     1     1   

261 Station   1     1   1   5   1       1   



 

 
 

262 Station   1     1   1   6   1         1 

263 Station   1     1   1   4         1 1   

264 Station   1     1     1 4   1         1 

265 Station   1     1     1 5   1       1   

266 Station   1       1 1   3 Bor inte centralt   1     1   

267 Station   1       1 1   6 Miljövänligt     1   1   

268 Station   1       1 1   4 Kanske mer miljövänligt?   1     1   

269 Station   1       1   1 5 Omväxling förnöjer. Säkert milövänligare än nuvarande kollektivtrafik per buss.     1   1   

270 Station   1       1   1 3       1   1   

271 Station 1   1       1   2 Stoppar trafiken / trafikstopp   1     1   

272 Station 1   1       1   4 Spännande     1   1   

273 Station 1   1       1   5 Miljövänligt 1       1   

274 Station 1   1       1   4 
 

1         1 

275 Station 1   1       1   6 Bra! 1         1 

276 Station 1   1       1 
 

3 Ser inget egentligt behov 1         1 

277 Station 1   1       1   5 Man räknas som en storstad 1         1 

278 Station 1   1       1   4 Skulle inte se något negativt med det 1         1 

279 Station 1   1       1 
 

3 Tycker bussar fungerar bra, är inte berörd av trafiken i stan så mycket annars, bor på landet 1         1 

280 Station 1   1         1 2 Större trafikfara       1 1   

281 Station 1   1         1 4     1       1 

282 Station 1   1         1 5   1         1 

283 Station 1     1     1   3   1         1 

284 Station 1     1     1   5 Eldrivet alternativ 1         1 

285 Station 1     1     1   5 Ett miljövänligare alternativ (?) 1       1   

286 Station 1     1     1   4     1       1 

287 Station 1     1     1   3 Föredrar cykel framför bussar och spårvagn 1         1 

288 Station 1     1     1   1 Kan komma att bli en stor stad och det gillar inte jag.   1       1 

289 Station 1     1     1   6   1         1 

290 Station 1     1     1   6         1 1   

291 Station 1     1     1   5 Miljövänligt, coolt inslag i stadsmiljön       1 1   

292 Station 1     1     1   6 Smidigare på vältrafikerade rutter. Snyggt. 1         1 

293 Station 1     1       1 5 Trevligt inslag i stadsbilden       1 1   

294 Station 1     1       1 5 Miljövänligt, mer pålitligt, bekvämare       1   1 

295 Station 1     1       1 4 Svår fråga utan tid att fundera, men ett intressant förslag. 1         1 

296 Station 1     1       1 6         1   1 

297 Station 1     1       1 4         1   1 

298 Station 1       1     1 5       1   1   

299 Station 1       1   1   5 Mer miljövänligt       1 1   

300 Station 1       1   1   5         1 1   

301 Station 1       1   1   3 Liten centrumkärna och lite trafik. Krävs större passagerarunderlag. 1       1   

302 Station 1       1   1   6 Miljövänligt. Förmodligen effektivt 1       1   

303 Station 1       1     1 4 Bra men säkert dyrt.       1   1 

304 Station 1       1     1 6     1     1   

305 Station 1       1     1 4 Många problem men har miljöfördelar       1 1   

306 Station 1       1     1 4 Kul med utveckling. Mindre avgaser   1     1   



 

 
 

307 Station 1         1 1   6 Miljövänligt 1         1 

308 Station 1         1 1   3 Vet för lite - svår fråga       1 1   

                  

 Plats 

Kön Ålder Västeråsare Inställning  

Motiveringar och kommentarer 

Hur ofta åker  du buss i Västerås? Tillgång till bil? 

 
M K 15-24 25-44 45-64 65+ Ja Nej 

Medelvärde 
Dagligen 

1 
ggr/vecka 

1 
ggr/månad 

mer 
sällan Ja Nej 

 
Totalt 154 154 160 81 44 23 239 69 4,52 212 kommentarer 92 59 38 119 155 153 

 
Andel 50% 50% 52% 26% 14% 7% 78% 22% - 69% 30% 19% 12% 39% 50% 50% 

 

  



 

 
 

 

 

 


