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Förord
Denna kandidatuppsats skrevs under 8 veckor, våren 2012 och omfattar 15 högskole-
poäng. Under kandidatutbildningen i fysisk planering har hållbar utveckling kommit att 
prägla utbildningen. Samtidigt  brukar människors resande lyftas fram som ett hot mot 
en utveckling i den riktningen. När jag fick reda på att både Malmö, Lund och Helsing-
borg planerar för ett spårvagnsinförande väcktes intresset att undersöka detta.Vad är det 
för förutsättningar och motiv som gör att det återigen planeras för spårvagn i Sverige? 

För att möjliggöra undersökningen har åtta personer intervjuats. Ett stort tack till alla er! 
Jag vill också passa på att tacka min handledare Sven-Allan Bjerkemo för hans engage-
mang och värdefulla råd. Avslutningsvis vill jag även rikta ett tack till Christer Persson 
för kloka synpunkter inför uppsatsarbetet.

Karlskrona,  maj 2012
Simon Öhlin
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Sammanfattning
I Skåne pågår i dagsläget planeringsarbetet för spårvagn i de tre största städerna; Malmö, 
Lund och Helsingborg. Hur kommer det sig att samtliga Skånes tre största städer med så 
pass olika förutsättningar och storlek planerar för spårväg samtidigt? Är det ett resultat 
av ett ökat resande eller finns det andra, mer visionära faktorer som styr? 
Arbetet syftar till att undersöka och jämföra tre städers val av spårväg utifrån de under-
sökta städernas visioner och morfologiska förutsättningar. Vilka är de avgörande faktor-
erna i valet av kollektivtrafik, hur motiveras valet och vilka effekter förväntas ett sådant 
val ge staden? 

Den övergripande frågeställningen är; hur motiverar de studerade kommunerna  att 
planera för spårväg?

Tre fallstudier har genomförts i studien för att möjliggöra jämförelser mellan fallen.
Det finns spårvägsplaner på flera håll runt om i landet så som i Linköping, Uppsala och 
Jönköping. Malmö, Helsingborg och Lund valdes då de i aktuella rapporter beskrivs som 
de kommunerna som har kommit längst (Johansson, 2011). De är också bara de som har 
konkreta planeringsdokument, vilket är en av viktig bit i arbetets granskning av kom-
munernas motiv.

Datainsamlingen gjordes genom dokument- och litteraturstudier samt intervjuer. Studi-
en utgår från en metodolisk triangulering som syftar till att belysa samma frågeställning 
från olika håll. 

Arbetet har utgått från tre analysområden; Stadens kollektivtrafiksystem, Stadens struk-
tur och Stadens varumärke. Arbetet har följt ett induktivt angreppsätt och varje an-
alysområde har preciserats i underkategorier.

Det går av resultaten i arbetet inte att se några entydiga likheter mellan kommunernas 
kapacitetsbehov, stadsform, planeringsstrategi eller förväntade effekter.  

Däremot finns det likheter i kommunernas motiv för  val av spårväg.   
I det avslutande kapitlet belyses dessa dominerande, gemensaamma motiv; kapacitets-
behov, spårfaktorn i vidare mening (spårvagnens unika egenskaper) och möjlighet till 
nationell finansierng i val av spårvägsplanering.  
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1. Inledning

1.1. Inledande problemformulering

Intresset för att bygga spårväg ökar runt om i Sverige. De befintliga spårvägsstäderna
bygger ut sina system samtidigt som flera svenska städer planerar för att införa spåvagn. 
Spårvägsintresset i Sverige är en spegling av ett ökande internationellt intresse för 
spårväg där det framförallt är städer i Frankrike som visat på spårvägens potential som 
ett verktyg för utveckling och stadsförnyelse(Lange och Johansson, 2009). Med dagens 
ideal om en tät struktur och hållbar stadsutveckling krävs kollektiva lösningar som är 
mer yteffektiva än bilen för att klara det framtida transportbehovet.  Spårvagnssystem 
har åter blivit ett alternativ i takt med kommunernas allt mer ambitiösa planer för kollek-
tivtrafikens utveckling. 

I globaliseringens följe konkurrerar i allt högre grad stater, regioner och städer om in-
vesterare, invånare och besökare. I ett världsläge där de geografiska avståndens betydelse 
minskar, ökar jakten på attraktivitet. 

Valet av kollektivtrafiksystem beskrivs som en process beroende av många faktorer. I lit-
teraturen beskrivs betydelsen av politiska visioner som en av dessa faktorer. Som exempel   
på detta anförs projekt som vid genomförandet ansetts samhällsekonomiskt olönsamt 
men som i efterhand visat sig fått stor betydelse för en stads eller en regions utveckling 
(Hall, 1980). 

I Skåne pågår i dagsläget planeringsarbetet för spårvagn i de tre största städerna; Malmö, 
Lund och Helsingborg. Hur kommer det sig att samtliga Skånes tre största städer med så 
pass olika förutsättningar och storlek planerar för spårvagn samtidigt? Är det ett resultat 
av ett ökat resande eller finns det andra, mer visionära faktorer som styr? och går det då 
att tala om en spårfaktor i vidare mening?

1.2 Transport- och bebyggelseparadigm

Det finns starka föreställningar om hur stads- och trafikplanering bör tillämpas i Sver-
ige och vilka kvaliteter som är eftersträvansvärda. Verk och myndigheter ger ut råd om 
lämpliga principer. Vad som är eftersträvansvärt varierar dock kraftigt över tiden. 1968 
utgavs “SCAFT- riktlinjer för stadsplanering med hänsyn för trafiksäkerhet”, som på sin 
tid var normgivande men idag som ses som en bidragande faktor till dagens problematik 
med en i allt för hög grad prioriterad biltrafik (Hagsson, 2000). På samma sätt etablerade 
många städer spårvagnstrafik i slutet av 1800- talet, för att bara drygt sextio år senare av-
veckla den. 
Det finns flera teorier hur kunskapsbildning uppstår. Ett synsätt som under de senare 
decennierna fått en framträdande roll och som används som utgångspunkt i arbetet är 
den så kallade Paradigmteorin. Den innebär att alla utredningar och beslut har paradig-
matiska förutsättningar. Det vill säga, det är det rådande paradigmet som bestämmer 
inriktningen av både problemen och lösningar (Hagsson, 2000). 
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Detta arbete bygger på en kvalitativ studie i en postmodern kontext, det vill säga kunskap 
och begreppet ”sanning” i en social kontext, något den moderna forskningstraditionen 
ifrågasätter vetenskapligheten i (Kvale, 1996).  Ett kvalitativt arbete kommer oundvikli-
gen att präglas av vår tids idiom och sociala kontext. Arbetet förhåller sig till detta genom 
att inledningsvis söka redovisa rådande axiom i dagens paradigm.

1.2.1 Staden som en produkt av sin tid

När man studerar stadens stadsstruktur och morfologiska utveckling syns ett tydligt sam-
band mellan morfologin och de tillhandahållna transportmedlen. 
Förindustriella städer - Innan den industriella revolutionen bestod människors trans-
porter nästan uteslutande av gång- eller hästtransporter som satte gränser i människors 
mobilitet. Det huvudsakliga målet med stadsplanering var att i största mån minimera 
behovet av transporter vilket återspeglas i städernas morfologi. Städerna var sällan större 
än fem kilometer i diameter och hade en cirkulär form som minimerar avståndet från 
utkanten till centrum (Book och Eskilsson, 1996). 
Industriella städer- Industrialiseringens krav på arbetskraft ledde till en stark urbani-
sering och ökat transportbehov för människor att ta sig till fabriker då arbetsplatsen 
inte lägre var i anslutning till bostaden. De intraurbana transporterna övergick i många 
fall (13 i Sverige) från häst och gångtransporter till spårvagnstransporter. Detta möjlig-
gjorde en separering av bostad och arbetsplats och bebyggelsen växte som starkast längs 
transportlinjerna. Städerna kunde på så vis växa geografiskt och fick ofta en stjärnformig 
struktur med tydliga transportkorridorer som strålade ut från ett stadscentrum. (Book 
och Eskilsson, 1996).
Postindustriella städer- I och med att befolkningen fick tillgång till bil på 1900-talet 
ökade rörligheten och med det även städernas utbredning väsentligt. Bilen möjliggjorde 
ett boende som tidigare var orimligt och den stadsstruktur som tidigare var centrerad 
runt transportsystemen kom nu att spridas ut. Bilismen ökade explosionsartat vid mitten 
av 1900- talet i samband med teknologins utveckling och samtida rådande ideal om egna 
hem. Lösningen blev motorvägar för att klara av kapaciteten. Den ökade vägtillgången 
och minskade restider ledde till ännu mer biltrafik. På samma sätt som bebyggelsen kom 
att anpassa sig längs spår- och järnvägen tidigare, kom den nya bebyggelsen att ske längs 
de nya motorvägarna och gav återigen en stjärnformad stad (Book och Eskilsson, 1996).

2 3 4
1

Figur 1.
Modell över transport-
systemets påverkan på 
stadsutvecklingen
(Efter Book och Esklis-
son, 1996).

1. Förindustriella städer
2. Industriella städer
3- 4. Postindustriella städer
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Idag står städerna inför nya transportbehov som behöver tillgodoses. Bilismen som ide-
allösning tycks ha nått vägs ände där framför allt många större städer upplever allvarliga 
trafik- och transportproblem. Åtgärder av olika slag vidtas därför för att minska dess 
utbredning och transportbehovet ställs inför utmaningar att lösas med mer yteffektiva 
och miljövänliga alternativ. 

1.3 Dagens paradigm

Book och Eskilsson (1996) belyser hur olika paradigm har avlöst varandra, dels på ett 
reaktivt sätt gentemot tidigare ideal och dels utifrån nya problem som måste lösas. Idag 
har hållbar utveckling blivit ett självskrivet mål för i princip all samhällsbyggnad. Målet 
med hållbar utveckling är att lösa det som inte är hållbart rörande såväl sociala, ekono-
miska som ekologiska aspekter. Ett hot mot en hållbar utveckling som ofta lyfts fram, är 
den kraftiga reseökningen vi ser idag (Lindén, 2001). Idag reser vi nästan 40 kilometer 
per person och dag, till skillnad från början av 1900- talet då vi reste ca 0,5 kilometer 
per person och dag.I Sverige står transporter för ca 37 procent av den totala mängden 
utsläppta växthusgaser, vilket gör den till en viktig faktor i arbetet mot ett hållbarare 
samhälle (Holmberg och Hydén, 2007/ Trafikanalys, 2012).

1.3.1 Den hållbara staden är den täta och blandade staden

Vilken är då den hållbara stadens form? Moa Tunström skrev 2009  sin avhandling På 
spaning efter den goda staden, där hon analyserar den pågående diskussionen om dagens 
stadsideal. Tunström beskriver att det så högt upp som på EU-nivå, genom Green Paper 
on the Urban Enviroment, ges uttryck för vad den goda staden är. Det är den täta  staden 
som ses som lösningen på dagens urbana problem, avseende såväl ekonomiska, ekolo-
giska som sociala problem (Tunström, 2009). Stadens struktur minskar transportbehovet 
samtidigt som det skapar underlag för kollektivtrafik. En tät struktur medför att det blir 
enklare att samordna stadens tekniska försörjningssystem och effektivisera kollektiva 
lösningar, där transporter utgör en viktig del (Johansson, B, 2004).
Med dagens ideal av dels en tätare stad, ett ökat kollektivt resande och minskad bilism 
måste staden strukturera om transportsystemen för att skapa förutsättningar för en fort-
satt tillväxt och en hållbar utveckling. Regeringen uttrycker det på följande sätt:

”För att öka förutsättningarna för att fler ska välja kollektivtrafik krävs en kraftfull utveck-
ling och effektivisering av befintliga transportsystem, men även utveckling av nya system 
och tjänster. En viktig del i detta arbete är det s.k.” hela resan perspektivet”, dvs. synsättet 
att människors resor behöver fungera i sin helhet från start till slutdestination, även när 
flera färdsätt används” (PROP. 2010/11:1 utgiftsområde 22).

Med dagens paradigm om hållbar utveckling som utgångspunkt, kommer valet av tran-
portsystem att studeras i detta arbete.
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2. Metod 

Här följer en beskrivning av arbetets syfte, val av forskningsstrategi, metoder för insam-
lande av data samt arbetets avgränsningar.

2.1 Syfte

Arbetet syftar till att undersöka och jämföra tre städers val av spårväg utifrån de under-
sökta städernas visioner och morfologiska förutsättningar. Vilka är de avgörande faktor-
erna i valet av kollektivtrafik, hur motiveras valet och vilka effekter förväntas ett sådant 
val ge staden? 

Arbetet syftar vidare till att sprida ljus över hur de politiska visionerna tar sig uttryck i 
den fysiska planeringen och hur spårväg används som verktyg för dagens stadsutveck-
ling. 

Arbetet Varför spårväg? följer ett induktivt angreppssätt och ställer ingen hypotes att 
besvara, utan söker skapa en förståelse, inte ge en förklaring.  De tre städer som valts har 
samtliga intentionen att etablera spårvagnstrafik; Lund, Helsingborg och Malmö. 

2.2 Frågeställningar

Den övergripande frågeställningen är; hur motiverar de studerade kommunerna  att 
planera för spårväg?
Frågeställningen preciseras utifrån tre olika faktorer; transportbehov, visioner och 
stadsstruktur. Utifrån dessa lyder underfrågorna:

Finns det ett aktuellt kapacitetsbehov för spårväg i de undersökta fallen eller finns det 
andra mer styrande faktorer?

Vilken betydelse har stadens visioner för val av spårväg?

Vilken betydelse har stadens struktur för val av spårväg? 

2.3 Avgränsningar

Här följer en motivering av arbetets avgränsningar i form av de val som har gjorts; vad 
gäller fall, analysfaktorer och litteratur. 

2.3.1 Val av fall

Det finns spårvägsplaner på flera håll runt om i landet så som i Linköping, Uppsala och 
Jönköping. Malmö, Helsingborg och Lund valdes då de i aktuella rapporter beskrivs som 
de kommunerna som har kommit längst i planeringsarbetet (Johansson, 2011). De är 
också bara de som har konkreta planeringsdokument, vilket är en av viktig bit i arbetets 
granskning av kommunernas motiv. 8



Geografiskt och tidsmässigt avgränsas undersökningen till de tre kommunernas första 
etapper av spårvägsplaner. De första etapperna utgör fyra linjesträckor; två i Malmö, en i 
Helsingborg och en i Lund.

2.3.2 Val av relevanta faktorer

Det finns många enskildheter som kan belysas för att besvara vilka faktorer som avgör 
valet av trafikslag.
Jerk Allvar skrev 2010 sitt kandidatarbete vid BTH, ”Banar spår väg för framtiden?” . All-
var genomförde en fallstudie(Sthlm, Norrköping och Landskrona) som han angrep från 
en analysmodell uppbyggd på olika rubriker som: stadens form, geografiska förutsättnin-
gar, lokala förutsättningar och tidsepokrar.
I diskussionen framgår att det var svårt att påvisa något samband mellan de valda fak-
torerna och motivering av kollektivtrafiksystem och att det i större grad, säkert beror på 
ekonomiska och politiska faktorer. Det skulle därför vara intressant att ta vid där Jerk 
avslutar och utreda frågan med extra belysning utifrån dessa faktorer – politiska och 
ekonomiska i sitt samspel med det morfologiska.
Hur spårvägen ska integreras med bebyggelsen hänger samman med  stadens bebyggel-
sestruktur/morfologi, vilket är en styrande faktor för hur en kollektivtrafiklösning kan 
implementeras. För att förstå de politiska visionernas betydelse för morfologin och vice 
versa är detta samspel av intresse att granska.

För att undersöka de politiska, ekonomiska och morfologiska faktorerna avgränsas arbe-
tet till tre anlysområden:

o Stadens kollektivtrafiksystem
o Stadens struktur
o Stadens varumärke

Utifrån dessa anlysområden kommer de tre fallstudierna att undersökas. Till varje an-
alysområde kommer ett teoriavsnitt att knytas.

2.3.3 Val av litteratur och källkritik

Litteraturen består av både nationella och internationella skrifter och är vald för att ge ett 
brett spektrum av infallsvinklar. Vad gäller litteraturstudier av olika kollektivtrafikslag 
varierade uppgifterna starkt, vilket även i tidigare forskning beskrivits som ett problem. 
Därför görs i vissa fall jämförelser då resultat av olika slag, till exempel kapacitet, varierar 
så starkt och där det kan förefalla finnas olika intressen bakom litteraturens framställn-
ing. Inom morfologin och stadens stadsstruktur verkade litteraturen mer samstämmig 
och det tas därför inte upp några motstående intressen eller uppfattningar. 

Inom kapitlet stadens varumärke verkar litteraturen vara uppdelad i två läger. Dels de 
som förespråkar och på ett pedagogiskt sätt beskriver hur städer och regioner ska gå 
tillväga för att på ett framgångsrikt sätt lyckas med en stads varumärke. Dels de urban-
teoretiker som påvisar riskerna med den globala utvecklingen och städers jakt på attrak-
tivitet. Arbetet redovisar båda ståndpunkterna under olika kapitel som City Branding av 
den postmoderna staden och Den ”brandade” staden, en stad för alla?.
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2.4 Metoder

Städerna har valts för att ge möjlighet att jämföra hur planerandet av spårvagnstrafik mo-
tiveras under skilda förutsättningar.. Att arbeta utifrån fallstudier är en forskningsstrategi 
som syftar till att ge en djupare förståelse av fenomenen som förekommer i de särskilda 
fallen. Målsättningen med denna strategi är att belysa det generella genom att titta på det 
enskilda. Genom att gå på djupet på enstaka fall kan fenomen som vid en heltäckande 
undersökning varit i marginalen lyftas fram och belysas. Ett sådant tillvägagångssätt, där 
man går på djupet på några få fall, uppmuntrar till att använda fler metoder för att öka 
validiteten. (Denscombe, 1998).

För att samla in data från de tre fallen kommer arbetet att bygga på en triangulering, det 
vill säga att samma fenomen belyses från fler än ett perspektiv. Detta är ett vanligt tillvä-
gagångssätt vid fallstudier och syftar till att med olika metoder kunna bekräfta eller ifrå-
gasätta påträffade fenomen och komplettera eller tillföra något nytt till arbetet. Genom 
att kunna jämföra data från de olika metoderna ökar träffsäkerheten vilket styrker valid-
iteten i arbetet (Denscombe, 1998).

De två metoderna som kommer ingå i den metodologiska trianguleringen är dokuments-
tudier och intervjuer.

2.4.1 Intervju 

I kvalitativa forskningsintervjuer byggs kunskap upp mellan två personer som samtalar 
om ett gemensamt ämne. Ordet intervju härstammar från franskans entrevue och betyder 
mellan två seenden. Men samtalet skiljer sig från ett vanligt vardagligt samtal i form av att 
den har en tydlig struktur och ett syfte (Kvale, 1997). 
Ett konventionellt forskningsarbete byggs upp genom att först besvara frågorna vad 
och varför- innan frågan hur besvaras. Intervjun som metod bygger på ett dynamiskt 
samspel mellan två människor och förhåller sig till en annan ordning. Frågor kan delas 
upp i tematiska forskningsfrågor och dynamiska frågor, där de tematiska utreder det 
ämne man undersöker och de dynamiska syftar till att skapa ett mänskligt samtal och en 
atmosfär som möjliggör den tematiska kunskapen. Detta leder till att forskningsfrågor 
måste skrivas om till intervjufrågor (Kvale, 1997).  

Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs i litteraturen som ett hantverk och är en 
teknik som lärs genom praktik, där en mer strukturerad intervjuform passar för den mer 
oerfarna intervjuaren (Kvale, 1997).  Därför kommer intervjuerna följa en tydlig struktur 
och där kandidatarbetet får ses lika mycket som en träning i metod som sökande efter 
kunskap. 

Intervjufrågor 
Utifrån arbetets forskningsfrågor formuleras intervjufrågor som tar hänsyn till både de 
tematiska och dynamiska aspekterna.

Forskningsfråga: Hur motiverar kommunerna att planera för spårvagn? 
o När började planerna på införandet av spårvagn? 
o Vad var det som gjorde att planeringen startade?
o Hur påverkar regionsamarbetet SPIS planeringen?
o Råder politisk konsensus för processen?

Forskningsfråga: Finns det ett transportbehov för spårvagn?
o Hur ser det framtida transportbehovet ut för staden? 10



o Hade transportbehovet kunnat tillgodoses på något annat sätt?

Forskningsfråga: Vilken betydelse har stadens visioner för valet av spårvagn?
o Hur tror du bilden av staden påverkas vid införande av spårvagn?
o Ger spårvagnstrafik andra fördelar som inte hade kunnat uppnås med busstrafik?
o Hur tror du spårvagnar i Skåne kommer påverka Skåne som region?
o Hur tror du införandet av spårvagnar i andra städer har påverkat deras 
             varumärke?
o Spårvagnstrafik har etablerats och lagts ner förut i Sverige, finns det en risk 
             för det även idag?

Forskningsfråga: Vilken betydelse har stadens struktur för valet av spårvagn?
o Är det någon speciell bebyggelsestruktur som eftersträvas i kommunen?
o Spårvagnstrafik är ju inte lika flexibelt som dagens bussystem, hur tror du 
             det kommer påverka framtida bebyggelse?
o Städer med spårbunden kollektivtrafik brukar präglas av en tydlig band- 
             eller fingerstruktur, hur ser du på ....stads struktur?

Samtliga intervjuer har bandats med diktafon och transkriberats till bilagor.

2.4.2 Val av intervjupersoner

Intervjupersonerna består av dels tjänstemän och dels politiker, att ge en så bred bild 
som möjligt av respektive kommuns motiv, visioner och förutsättningar. För att anpassa 
arbetet till kursens tidsramar har sammanlagt 8 intervjuer genomförts. Intervjupersoner-
na har valts utifrån personens  relevans och kunskap om det samtalade ämnet.  Intervju-
personerna består av följande:
Malmö
o Trafikplanerare
o Politiker 
Lund
o Trafikplanerare
o Politiker 
Helsingborg
o Trafikplanerare
o Politiker 
SPIS
o Trafikplanerare
Skåne trafiken
o Trafikutredare

Kommunens trafikplanerare valdes i samråd med handledare. Kommunens politiker 
valdes efter samråd SPIS och är kommunpolitiker. Intervjupersonerna från SPIS och 
Skåne trafiken anses vara nyckelpersoner i spårvägsplaneringen och valdes i samråd med 
handledare för att få en övergripande blick över projekten. 

2.4.3 Dokumentstudie

Fallstudierna kommer utöver intervjuer att studeras utifrån dokumentstudier. Doku-
menten kommer att behandlas enligt analysmodellen kvalitativ textanalys. Metoden 
beskrivs närmare i kapitel 4, i samband med analys av textdokumenten.
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2.4.4 Val av dokument

Kommunerna har kommit olika långt i planeringsarbetet varför planeringsdokumenten 
är av olika karaktär. Målet har varit att granska de senaste och mest framskridna planerna 
för att möjliggöra en jämförelse med de genomförda intervjuerna, i arbetets trianguler-
ing. För Lund, som är den kommun som har kommit längst i planeringsarbetet, valdes 
kommunens förstudie ” Spårväg Lund C till ESS- ett starkare kunskapsstråk med spår 
på Lundalänken.”, 2011- 05- 02. För Malmö valdes det senaste planeringsdokumentet ” 
Framtidens kollektivtrafik i Malmö – strategi för genomförande”, maj 2010. Och för Hels-
ingborg; ”Spårväg i Helsingborg och Höganäs – idéstudie”, 2010-02-26.

2.5 Generaliserbarhet

Frågan om generaliserbarhet är i många avseenden beroende av vilken grundsyn som 
används för forskningen ifråga. Inom den moderna forskningen, där det förutsätts att 
en ”given” sanning finns, skulle mycket av fallstudier och i synnerhet sådan byggd på en 
kvalitativ intervjumetod, ses som forskning med mycket låg generaliserbarhet.  Men med 
utvecklingen av den postmoderna vetenskapen, som bygger på en individualistisk 
“sanning” som resultat av den sociala konstruktionen, kom däremot den kvalitativa 
forskningsintervjun att få en annan ställning. Generaliserbarhet kan därför definieras 
på olika sätt - till skillnad från statistisk generaliserbarhet kan generaliserbarheten vara 
analytisk. Den analytiska generaliserbarheten bygger på argumentering och påståen-
delogik och är den gällande validiteten inom till exempel rättsväsendet. När en domstol 
bestämmer rättspraxis väljs det fall som i högst grad liknar det aktuella fallet och general-
iserbarheten är beroende av i vilken utsträckning de jämförda egenskaperna är relevanta, 
beroende på hur väl, rikt och solid beskrivningen är. Det är således mottagaren av infor-
mationen som avgör fallets generaliserbarhet, och inte den som beskriver det undersökta 
fallet (Kvale, 1997).

2.6 Disposition

Kapitel 3 består av en teorianknytning med följande innehåll; stadens kollektivtrafiksys-
tem, stadens stadsstruktur och stadens varumärke. Detta följs sedan av kapitel 4 där de 
undersökta fallen systematiskt granskas och analyseras, först efter dokumentstudiens 
kvalitativa textanalys följt av meningskoncentration och meningstolkning av intervjuer-
na. I Kapitel 4 redogörs sedan resultaten av intervju- och dokumentstudierna under 
rubrikerna: huvuddrag, likheter. Kapitel 5 återkopplar resultaten till arbetets frågeställn-
ingar och avslutas med en sammanförande diskussion om vilka slutsatser som går att dra 
och i vilken riktning den vidare forskningen borde ta.  
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3. Teorianknytning

Det här kapitlet redovisar de begrepp och faktorer som fallstudierna kommer att gran-
skas efter.  Fallstudierna kommer att granskas utifrån tre huvudanalysområden, vilka 
under arbetets förarbete identifierats som relevanta vid val av kollektivtrafiksystem. An-
alysområderna har diskuterats fram med handledaren och utgör såväl de utgångspunk-
ter som dokumenten analyseras efter samt de teman som intervjuerna är strukturerade 
utifrån. 

Arbetets tre analysområden:
o Stadens kollektivtrafiksystem
o Stadens struktur 
o Stadens varumärke

Stadens kollektivtrafiksystem är en teoretisk genomgång av olika transportsystems 
beskaffenhet, utifrån vad Holmgren och Hydén (2007) beskriver som viktiga faktorer: 
kapacitet, kostnad och miljöpåverkan. 
Stadens struktur utgår från Book och Eskilssons(1996), analysmodell av faktorer som 
belyser stadens rumsliga orientering sett från densitet, form och kollektivtrafikstrategi. 
I litteraturen framgår det att moderna spårvagnsprojekt ofta används som verktyg för 
stadsomvandling, Johansson, Svensson (2011) varför stadens varumärke anses vara en 
relevant faktor att undersöka utifrån teorierna om City branding och Place marketing.

3.1 Begreppsförklaring

Först följer en förklaring av begrepp som förekommer i uppsatsen för att tydliggöra skill
naderna mellan begreppens innebörd och undvika missförstånd.

Transportbehov 
Transportbehovet syftar på det som behöver transporteras och består i arbetet av person-
transporter.

Kapacitetsbehov
Kapacitetsbehovet syftar på det behov av kapacitet, det vill säga transportförmåga hos 
insatt fordonsresurs i trafiksystemet. 

Kollektivtrafik används som ett samlingsbegrepp för allt kollektivt resande som är 
allmänt tillgängligt.

Kollektivtrafikslag syftar på fordonen i kollektivtrafiken och kan till exempel vara buss 
eller spårvagn. Fordonen kan drivas inom olika system vilka redovisas under rubriken 
kollektivtrafiksystem. 

13



Kollektivtrafiksystem syftar på de tekniska systemen och dess komponenter vilka de olika 
fordonen drivs inom. Även människor är en del av systemet. De fyra olika kollektivtrafik-
system som redogörs för i arbetet är Stadsbusstrafik, Prioriterad busstrafik, BRT-trafik 
samt Gatuspårväg.

I de studerade fallen bedrivs i dag den intraurbana kollektivtrafiken med stadsbuss och 
planering pågår för komplettering med gatuspårvagn.  Inom de undersökta fallstudierna 
utreds också alternativa former för samspel mellan olika kollektivtrafiksystem.  
Ett alternativ till investeringar i spårvagn är i flera länder runt om i världen ”Bus Rapid 
Transit”, (BRT), som är ett koncept för snabb och kapacitetsstark separerad busstrafik. 
Något rent BRT- system finns inte i Sverige men bedrivs i ett 40-tal städer i USA och i 
ett 20-tal städer i England. I Sverige är bussystemen mer integrerat med övriga trafikslag 
och benämns på olika sätt; alltifrån BHLS, superbuss och prioriterad busstrafik. I arbetet 
bemäns de som prioriterad buss.

Enligt lagboken är en buss ”En bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran 
och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen” (Lag 2001:559).
Busstrafik är det vanligaste kollektivtrafiksystemet i Sverige och svarade 2009 för 53 
procent av alla kollektivtrafikresor i landet. Stadsbussar delar vanligen plats med övrig 
biltrafik men det förekommer även att traditionella stadsbussar prioriteras genom egna 
körfält och bussgator (WSP, 2011). Bussar kan drivas med antingen diesel, etanol, biogas 
eller som elhybrider. 

Bus Rapid Transit utvecklades i i USA under 1950- talet och kom till som ett resultat av 
ökat tryck på kollektivtrafiken och avsåg att skapa ett billigare metroliknande system med 
bussar som bas (Bjerkemo, 2011). BRT- system kom snabbt att spridas runt om i världen 
och framförallt i Sydamerika bland städer som hade en stark urbanisering samtidigt som 
det inte fanns pengar att satsa på spårbunden kollektivtrafik. BRT-trafik kan liknas vid en 
tunnelbana på mark då systemet har full prioritet och helt separat bana vilket ger stora 
infrastrukturelement i stadsmiljön (Kottenhoff, 2009).  Den internationellt vedertagna 
definitionen för BRT lyder ”A flexible, high performance rapid transit mode that com-
bines a variety of physical, operating and system elements into a permanently integrated 
system with a quality image and unique identity.” (Levinson H et al, 2003).

3.2.3 Gatuspårväg

Spårvagnstrafik trafikeras med fordonen spårvagn och framförs på spår, d.vs. räls eller 
skenor. Gatuspårvagn avser spårvagnsfordon som framförs i blandtrafik och kan ant-
ingen gå på egen bana eller integreras med övrig trafik men är beroende av övrig trafik 
i korsningar och på blandtrafiksträckor. Spårvagnen har en lagfäst företrädesrätt vilket 
ger den prioritet i gaturummet (Bjerkemo, 2011).  Spårvagn kan framföras över såväl 
gräs som vatten och drivs vanligen med el (WSP, 2011). I Sverige bedrivs i dag gatus-
pårvagnstrafik i Göteborg, Norrköping och Stockholm.
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De senaste 10 åren har framför allt arbetet i Europa varit intensivt för att ta fram mer 
stadsmiljöanpassade alternativ till BRT-trafik. Om BRT-trafik liknas vid ett tunnel-
banesystem på mark kan prioriterad busstrafik liknas vid gatuspårväg framförd med 
bussfordon. Systemet kan således både framföras på egen bana och i blandtrafik och ges 
samma prioriteringar som gatuspårväg. Även gatuspårvägens komfort efterliknas vid 
hållplatsmiljö genom låga insteg och utstickande hållplatser, så att bussarna kan fram-
föras rakt utan stora svängar vid av- och påstigning (Bjerkemo, 2011). Kollektivtrafik-
systemet benämns på olika sätt som t ex prioriterad busstrafik eller superbuss men det 
internationellt vedertagna namnet på prioriterad busstrafik är BHLS (Bus with High 
Level of Service). I arbetet kommer systemet dock benämnas - prioriterad busstrafik.

3.2.5 Kapacitet

I valet av kollektivtrafikslag är det aktuella kapacitetsbehovet en grundläggande fråga 
(Hydén, 2007) . För att välja lämpligt trafiksystem måste man först analysera hur stort 
resbehov det finns. Enligt Thomas Johansson (2004)  som har sammanställt kapaciteten 
för buss- och spårvagnstrafik, varierar uppgifterna om maximal och genomsnittlig ka-
pacitet starkt i litteraturen. Variationen är avhängig vilken typ av buss- och spårvagnssys-
tem som undersöks och vilken prioritet systemet har gentemot resterande trafik. Tydligt 
är dock att spårvagn är något mer kapacitetsstark än busstrafik (ledbuss och dubbelle-
dad). En 24 meter lång stadsbuss har 110 platser medan en 30 meter lång spårvagn har 
180 platser och med en längd på 40 meter 250 platser (Lunds kommun, 2011). Ett sys-
tems kapacitet kan beräknas antingen som den maximala kapaciteten eller kapacitet vid 
önskad turtäthet. Det är flera faktorer som avgör trafikslagets kapacitet; typ av fordon, 
turtäthet, prioritering i trafiken och utformning av hållplatser (WSP, 2011).

Stadsbusstrafik beräknas vanligen ha en kapacitet på cirka 1 000 passagerare i timmen 
i varje riktning vid en turtäthet på 3-minuters intervall.  Om turtätheten ökar stiger ka-
paciteten för en linje. (Bjerkemo, 2007).

Om busstrafiken bedrivs inom det som Cervero (1998) beskriver som prioriterad 
bussystem, uppnås i Ottawa en kapacitet på 5000 passagerare i timmen per riktning. 
Kapaciteten uppnås med separata bussgator, prioriterade korsningar och längre hållplat-
savstånd för att undvika kolonbildning (Cervero, 1998). Ett av mest kända BRT-system 
är det i Curitiba i Brasilien, vilket har en kapacitet på 30 000 passagerare per timme och 
riktning (Hydén, 2007). O- bahnsystemet i Adelaide, Australien, har ett bussystem med 
separat bana och kantstödhjul och redovisar ett resande 4 500 resenärer per timme och 
riktning (Bjerkemo, 2007).  

4500 resenärer per timme/riktning är också den nivå man internationellt anger att en 
konventionell spårvagn behöver som underlag för att motiveras (Bjerkemo, 2007). En 
spårvagnslinje kan beroende på om den kör på vanlig gata eller har egen banvall trans-
portera från 8 000 personer/timme, till 20 000 personer/timme på egen banvall (Hydén, 
2007).  Uppgifterna om kapacitet varierar kraftigt även för spårvagnssystemen, huvud-
sakligen beroende av turtäthet och fordonstyp. I Bordeaux är den maximala kapaciteten 
24 000 personer/timme som uppnås vid en turtäthet på 1,5 minuter och med spårvagnar 
på 80 meters längd (WSP, 2011). Det ska nämnas att en längd på 80 meter inte är möjlig 
i de studerade fallen då stadskvarterens längd ofta inte är mer än 40 meter. I Sverige är 
spårvagnslängden vanligen runt 30 meter.
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Ovanstående diagram jämför kapaciteten mellan buss och spårvagn:
 
Även om man redovisar samma trafikslag och intervall så varierar uppgifterna kraftigt. 
Det övre diagrammet är från WSPs utredning, beställd av svenska bussbranschens riks-
förbund, medan den undre är från Trivectors utredning beställd av Malmö kommun. 
Statistikens varierande resultat gör det svårt att säga hur kapacitetsförhållandet verkligen 
ser ut för buss- respektive spårvagnssystem.

Bild 1.
Jämförelse av kapacitet i 
spårväg resp. busssystem 
vid olika tidsintervall
(WSP, 2011)

Bild 2.
Jämförelse av kapacitet i 
spårväg resp. busssystem 
vid olika tidsintervall
(Trivektor, 2009)
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3.2.5 Kostnad 

Kostnaden för ett kollektivtrafiksystem kan delas upp i investeringskostnad och driftsko-
stnad. I Trivectors sammanställning av kollektivtrafikslag redovisas följande kostnader: 
Driftskostnad (Trivektor, 2009)

Spårvagn är det dyraste alternativet sett till investeringskostnad. Den totala kostnaden 
som  kan jämföras mot alternativa system är således 210 000  kronor per meter, jämfört 
med den prioriterade bussgatan i Lund(Lundalänken) där investeringskostnaden var  46 
000 kr per meter, vilket placerar den mellan vanlig stadsbuss och spårvägstrafik i invest-
eringskostnad (Trivector, 2008). 

En stad som nyligen undersökt möjligheterna att etablera gatuspårväg är Trondheim. 
När Trondheim kommun utredde alternativet beräknades anläggningskostnaden för 
ett nio kilometer långt system till 1,2 miljarder NOK, om det redan var förberett för ett 
bussystem med egna körbanor. Att anlägga ett så kallat superbusstrasé, dvs. ett priorit-
erat bussystem beräknas i Trondheim kosta 120 miljoner NOK, dvs. en tiondels kostnad 
(Trondheim kommune, 2010). 

3.2.6 Miljöpåverkan

När miljöpåverkan beräknas är det inte bara fordonsdriften som är av relevans. För att 
se till ett systems totala miljöpåverkan måste aspekter som anläggandet, underhållet 
och driften vägas samman. Eftersom både spårvagn och buss kan drivas med el, är en 
annan viktig aspekt för beräknandet hur elen produceras. På grund av Sveriges stränga 
miljömål och klassificering av grön el går det inte att rakt av jämföra med andra Eu-
ropeiska länders miljöpåverkan i valet mellan buss eller spårvagn, utan beräkningar 
måste göras utifrån hur elen produceras. Vid beräkningar av el av EU standard är det 
elhybrid-bussar som har minst miljöpåverkan medan spårvagnen fortfarande har min-
dre miljöpåverkan är dieselbussar.  Vid beräkningar av grön el har spårvagnar mindre 
miljöpåverkan än alla typer av bussar. Vid anläggning och underhåll har spårvagn större 
miljöpåverka än buss eller BRT- system (WSP, 2011).  
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Bild 3.
Tabell för driftskostnad
Trivektor, 2009

Bild 4.
Tabell för investeringsko-
stnad
Trivektor, 2009



 3.2.7 Spårfaktor 

Spårfaktorn är ett begrepp som dyker upp i många analyser av spårvagn. Spårfaktorn 
definieras som den förmodade faktor som gör att fler personer väljer att åka spårtrafik 
framför likvärdig busstrafik och belyser svårigheten i trafikprognosmodellers beskrivn-
ing av fördelningen av resor mellan de två transportsystemen. Spårvagnsfaktorn kan ses 
som ett begrepp för egenskaper hos spårtrafiken som gör den mer attraktiv och används 
vid prognoser vid beräknandet av framtida transportbehov (Hedström, 2004). 

Att spårfaktorn existerar för järnväg finns det tydliga indikatorer på och kommer som en 
naturlig följd då inget annat transportsystem kan erbjuda den restid som järnvägen kan. 
Det har dock visat sig svårt att påvisa spårfaktorn i forskning gällande spårvägstrafik. 
Gatuspårvägen innebär ofta ingen tidsvinst för resenären då medelhastigheten som regel 
är den samma för likvärdig busstrafik. Därför måste spårvägen uppvisa andra egenska-
per som ger ett ökat resande för att det ska vara möjligt att tala om en spårfaktor vid ett 
införande av spårväg (Bjerkemo, 2011). 

Att kollektivtrafikresandet ökar vid införandet av moderna spårvagnar finns det många 
exempel på om men frågan är om det är kopplat till det specifika systemet, i det här fallet 
spårväg, eller om det beror på de investeringar som görs i stadsmiljön i samband med 
spårvägsinförandet. Införandet av spårvägstrafik sker ofta i samband med andra kvalitet-
shöjande åtgärder som till exempel högre turtäthet, nya hållplatsutrustningar, realtidsin-
formation och väderskydd vilket gör det svårt att påvisa att det är just spårvagnen som 
ökar resandet (Johansson, 2004). Om det ska gå att tala om en reell spårfaktor för spårvä-
gen måste spårvagnstrafiken ha en egenskap som inte kan överföras till andra trans-
portmedel (WSP, 2011).  Den norska studien av Stangeby visar att resenärer hellre väljer 
spårbundna färdmedel om valet finns (Stangeby och Nordheim, 1995) medan Milena 
Scherer (2009) , i en klusteranalys, undersökte den så kallade spårfaktorn med slutsatsen 
att den inte kunde knytas till spårväg, utan att den reseökning som förelåg många gånger 
hörde samman med större investeringar i stadsrummet och inte val av transportsystem 
(Scherer, 2009). 

Går det då att tala om en spårfaktor för spårvagnen - en spårvagnsfaktor? Även om spår-
faktorn inte är empiriskt bevisad för gatuspårvägen tillskrivs spårvägen i många projekt 
och utredningar leda till en 20 procentig reseökning, samma effekt som järnvägen har på 
kollektivtrafiken. En diskussion har startat om de går att tala om en politisk spårvagns-
faktor.

3.2.8 Politisk spårvagnsfaktor

Finns det en spårfaktor på beslutsfattarnivå vid av kollektivtrafiksystem? Enligt WSPs 
(2011) rapport Buss, BRT eller Spårvagn verkar det finnas en skillnad mellan inställnin-
gen till buss- respektive spårvagnstrafik bland beslutsfattare. I SLs riktlinjer för planering 
av kollektivtrafik står det:

”I många fall får spårväg en högre framkomlighet i gaturummet än vad motsvarande 
busslinje får… Högre framkomlighet är dock inget som följer med färdmedlet som sådant. 
Det utrymme i gaturummet som krävs för buss- respektive spårvägstrafik är snarlikt, och 
möjligheterna att skapa detta utrymme beror istället på andra yttre förutsättningar och 
politisk vilja.”        (citat från WSP, 2011)

Många länder har lagar som föreskriver systematiska analyser och jämförelser av olika 
trafikslag vid införandet av nya trafiksystem. Johanssons analys av nyetableringar i 
Sverige visar att lägsta kostnad inte är en dominerande eller utslagsgivande faktor i valet 18



av kollektivtrafiksystem. Spårvagn och buss ses som två olika paketlösningar vars olika 
egenskaper och beskaffenheter styr valet (Johansson, 2004).

3.3 Stadens struktur

Som det beskrivs är i det inledande kapitlet har stadens struktur formats under de para-
digm som staden genomgått och samtidens tillgång på transportmöjligheter. 
Den befintliga strukturen är uppbyggd och formad av flera faktorer såsom densitet, form 
och planeringsstrategi, vilket i sin tur får betydelse för kollektivtrafiksystemets effektiv-
itet. 

3.3.1 Stadens densitet 

En stads bebyggelse och befolkningstäthet har stor betydelse för transportsystemet. Det 
viktiga för ett kollektivsystems effektivitet är befolkningen i förhållande till den geo-
grafiska utbredningen, eftersom kollektivtrafikens service står i relation till dess upptag-
ningsområde. Det är därför mer relevant att tala om stadens densitet i stället för stadens 
totala antal invånare vid valet av trafiksystem. Generellt har äldre städer högre densitet 
medan städer som bildats efter bilismens genombrott eller städer som genomgått stora 
förnyelser under modernismen ofta uppvisar lägre densitet. Densiteten påverkas många 
gånger av de geografiska förutsättningarna. Om staden till exempel är belägen i en dal el-
ler längst kusten har staden ofta en bandstruktur med hög densitet (Book och Eskilsson, 
1996).

3.3.2 Stadens form

Stadens form är av stor betydelse for hur effektivt de gemensamma transporterna kan 
samordnas. Som redovisats i inledningen har tillgången till transporter och den tekniska 
utvecklingen kommit att forma staden liksom även olika planeringsstrategier.  I littera-
turen brukar den rumsliga orienteringen delas upp på följande sätt.

Ur kollektivtrafikens synvinkel är en tät strukturbebyggelse i en band- eller fingerstuktur 
det mest gynnsamma förhållandet. Då får flest antal invånare tillgång till kortast möjliga 
linjesträcka. Den här principen gäller även i mindre skala, till exempel vid utformningen 
av linjedragning genom ett kvarter (Holmberg och Hydén, 2007). 19
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3.3.3 Planeringsstrategier 

För att komma till rätta med dagens transportproblem krävs kollektiva lösningar för 
yteffektiva och miljövänliga transporter (Johansson, B, 2004). Robert Cervero har genom 
fallstudier studerat städer som på olika sätt har lyckats stärka kollektivtrafikens ställning i 
staden. Utifrån sina studier har Cervero klassificerat fyra olika typer av strategier som på 
olika sätt stärker kollektivtrafiken. Han kallar de: Adaptiva städer, Adaptiv kollektivtrafik, 
Städer med stark stadskärna samt Hybrider.

Adaptiva städer - I kategorin ingår Stockholm, Köpenhamn, Tokyo och Singapore. 
Utmärkande för dessa städer är att de alla, i ett tidigt skede, har gjort stora investeringar 
i spårbundna kollektivtrafiksystem redan innan den huvudsakliga bebyggelsen kommit 
till. Genom en pro-aktiv planering har grönstruktur mellan kollektivtrafikstråken och de 
nya stadsdelarna kunnat bevaras och den nya exploateringen har redan från början varit 
tillgodosedd med service i form av kollektivtrafik (Cervero, 1998).

Adaptiv kollektivtrafik- Andra städer har i högre utsträckning tillåtit ”Urban sprawl”, 
dvs. en mer utspridd bebyggelse med låga exploateringstal och anpassat kollektivtrafik-
en för utifrån bebyggelsestrukturen. Städer som ingick i Cerveros undersökning var 
Karlsruhe och Mexico City. I Mexico City består mycket av kollektivtrafiken av privatäg-
da minibussar som transporterar människor i den stora regionen. I Karlsruhe har man 
med andra tekniska innovationer som Tram-Train tillgodosett resebehovet, ett system 
där vagnfordonen kan rulla  på såväl spårvagnsräls inne i städerna som på järnväg i yt-
terområdena genom justering av hjulaxelbredden (Cervero, 1998).

Städer med stark stadskärna- Vissa städer har på ett strategiskt sätt använt kollek-
tivtrafiken för att förnya och förbättra den fysiska miljön i innerstaden. Zürich och 
Melbourne är två exempel på det, och som ingår i Cerveros undersökning. Med hjälp 
av investeringar, i båda fallen spårvagnstrafik, har stadskärnan begränsat biltrafik-
ens utbredande till förmån för gång- och cykeltrafik tillsammans med kollektivtrafik. 
Spårvagnstrafiken har blivit ett stadsbildande element för staden, som integrerats med 
gång- och cykeltrafik. I Cerveros undersökning är städer med stark stadskärna även re-
gioncentrum och huvudort för arbetsplatser och detaljhandel (Cervero, 1998).

Hybrider- Det finns även städer som kombinerar de olika strategierna. I städer som 
har både hög exploatering i stationsnära lägen och i områdena mellan huvudstråken, 
används både kapacitetsstraka korridorer och kompletterande matartrafik. Exempel på 
sådana städer är München, Curbirita och Ottawa. Som tidigare beskrivits trafikeras de 
kapacitetsstarka korridorerna i Curbirita av ett BRT-system som i sin tur förses med 
matartrafik från områdena mellan stråken. Även Ottawa har ett liknande system med 
prioriterad busstrafik och där den intilliggande marken runt stationsområdena har exp-
loaterats högt. I München integreras kapacitetsstark pendeltågtrafik i ett radiellt system i 
kombination med matartrafik med bussar.   (Cervero, 1998).

3.3.4 Framgångsfaktorer

Svensson och Nilsson,(2004) har i rapporten Integrerad planering och kollektivtrafik 
identifierat fyra framgångsfaktorer från Cerveros fallstudier som lett fram till att kolle-
ktivtrafiken har fått en framstående position. Enligt Svensson och Nilsson (2004) är de 
främsta faktorerna: 

Visioner och pro-aktiv planering- En gemensam nämnare för städer med välfungerande 
kollektivtrafik är att stadsutvecklingen har styrts av tydliga visioner och ambitioner. 

20



För att få ett framgångsrikt resultat måste visionerna följas av pro-aktiv planering som 
möjliggör en adaptiv stad och förhindrar urban sprawl (Svensson och Nilsson 2004).

Effektiva institutioner och regional planering- För att en integration mellan olika 
transportsystem ska vara möjlig måste det finnas en regional styrning. Genom den re-
gionala styrningen kan olika linjer integreras i ett komplementärt och hierarkiskt system 
som både förstärker konkurrenskraften och ger synergieffekter (Svensson och Nilsson, 
2004).

Starka stadskärnor och balanserad utveckling- Urban sprawl beskrivs ofta som ett hot 
mot en väl fungerande kollektivtrafik och är också enligt Cervero en svår struktur att ge 
en god service till. Men en alltför koncentrisk stad är inte heller oproblematisk. Ur trans-
portsynpunkt är det lämpligare med en stadsstruktur uppbyggd runt flera subcentra för 
att på så vis få ett jämnare flöde och transporter i båda riktningar (Svensson och Nilsson, 
2004).

Prioritet for kollektivtrafik och urban design- Trafiksystem, gatumöblering och tydliga 
landmärken är viktiga symboler och konkurrensmedel för städer som vill vara med i den 
globala konkurrensen och framstå som attraktiva och konkurrenskraftiga. Ett exempel är 
München som vid arrangerandet av de Olympiska spelen 1972 gjorde stora investeringar 
i både stadsförnyelse av innerstaden och anläggande av ett tunnelbanesystem kompletter-
at med spårvagnslinjer och pendeltåg. Förändringarna fastslog en helt ny ambitionsnivå 
för stadsrummets attraktivitet och estetiska kvaliteter.  (Svensson och Nilsson, 2004). 
Denna förändringsprocess utvecklas i nästkommande kapitel,  Stadens varumärke.

3.4 Stadens varumärke

City Branding eller Place marketing är teorier om hur städer bygger upp stadens var-
umärke och på olika sätt, mot olika grupper marknadsför sig. Det handlar om att välja 
vilken image staden ska ha och hur staden sedan ska arbeta med sitt varumärke. Kotler 
menar att staden måste bestämma vad dess historia är och sedan berätta historien väl 
och konsekvent för att nå framgång med sin image. (Koteler, 1993). Genom de senaste 
två decennierna har det skett en markant ökning av att marknadsföra en positiv och at-
traktiv bild av städer runt om i världen. Detta i övertygelsen om att stadens varumärke är 
en viktig faktor för stadens utveckling (Avraham, 2004). Europeiska regioner och städer 
konkurrerar i allt högre grad om investerare, invånare och besökare. Genom den allt mer 
integrerade ekonomin syns numera ett tydligt mönster i hur länder, regioner och städer 
försöker konkurrera med varandra i rädslan att själva bli utkonkurrerade. I ett värld-
släge där de geografiska avståndens betydelse minskar ökar jakten på attraktivitet, för 
när människor och företag har möjlighet att välja är det den mest attraktiva som vinner 
(Hospers, 2004). 

Den stad som har en tydlig positiv image och varumärke är således en stark stad. In-
tegreringen och den växande konkurrenssituationen har lett till en homogenisering av 
platser i något som inom företagsvärlden kallas för Mcdonaldisation. Alla städer som vill 
vara med och konkurrera om viktiga investeringar bygger välutvecklade infrastrukturer, 
universitet, högstatusbutiker och renoverar sina teatrar eller bygger operahus. (Hop-
ers, 2004). Det utspelar sig ett  ”platsernas krig” där den stad som inte har tillräckligt att 
visa upp eller som inte framstår som tillräckligt attraktiv löper stor risk att gå miste om 
viktiga investeringar.
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3.4.1 City Branding av den postmoderna staden

Ove Sernhede beskriver hur bilden av stadens förskjuts från egna erfarenheter till im-
aginära föreställningar av staden eller rummet. Detta återspeglar också hur den urban-
teoretiska forskningen har rört sig från Chicagoskolans fysiska rum om hur människor 
använder sig av det faktiska rummet till den mer samtida forskningen i Los Angeles som 
studerar hur staden omvandlas till en imaginär föreställning, och till bilder och meta-
forer. (Ove Sernhede, sid 29). 
Sharon Zukin beskiver hur den postmoderna staden blir till den imaginära staden genom 
de föreställningar som skapas för att passa in i kultifieringen av staden. Staden har dragits 
in i en kulturell ekonomi där det handlar om att sälja föreställningar av det urbana och 
att locka turister. Som ett led i detta satsar städer på tydliga landmärken. Staden har blivit 
en produkt som ska säljas och det är de offentliga miljöerna som är kommunernas verk-
tyg i jakten på attraktivitet. (Zukin, 2010).

3.4.2 Stadsomvandling som kapitalakumulation

Det finns en rad av olika sätt för städer att marknadsföra och förändra eller utveckla sitt 
varumärke på. En teknik är att i den fysiska miljön börja med att bygga brofästen. Det 
kan till exempel vara infrastruktursatsningar, byggnader som staden vill associeras med, 
eller upprustning av stadskärnan för att skapa en tydlig profil. Det är utifrån dessa staden 
sedan bygger sina varumärken på, med brofästena som stadens flaggskepp. (Hall, 2001).

Harvey tar utgångspunkt i den tydliga kopplingen mellan kapitalism och urbanisering 
och argumenterar för att det är just urbaniseringen som hjälper till att förvalta kapital-
ismens vinst. Utifrån ekonomiska motiv förklarar Harvey hur Baron Haussman i mitten 
av 1800-talet, med hjälp av stadsförnyelse, lyckades stabilisera den oroliga situationen i 
Paris genom att investera kapital i urbaniseringen i form av byggande av infrastrukturer 
och egendomar och alla de arbetstillfällen som skapades. Så här har utvecklingen sett 
ut ända fram till idag och spås så se ut ett tag framöver; kapital kopplas till urbanisering 
genom stadsförnyelse och utvecklas tillsammans med den. Harvey menar att de stora 
stadsomvandlingarna på ett människorättsligt plan kan utgöra ett hot för stadens mång-
fald. Risken med den här utvecklingen är om det sker på de svagas bekostnad. Om stads-
förnyelsen inte kommer alla till godo eller sker på områden där invånarna har svårt att 
hävda sin rätt och med ett resultat att markpriserna går upp, kan de tvingas flytta längre 
från staden och förlora sin mänskliga rätt till staden (Harvey, 2008).

3.4.3 Den ”brandade” staden – en stad för alla?

En fråga som har kommit att bli aktuell är hur City Branding kommer att påverka dem 
som lever i staden. Vissa menar att City Branding bara är kosmetiska åtgärder för staden 
och inte tillgodoser behoven hos majoriteten av staden invånare. Det finns också ett 
flertal exempel på motreklam mot stadens loggor, som ett tecken på människors missnöje 
(Hall, 2001/ Hospers, 2004).
I litteraturen beskrivs det att City Branding kan påverka människor både positivt och 
negativt och att det finns en risk att den bild som marknadsförs inte stämmer överrens 
med den verklighet människor lever i. Det uppstår således en risk att människor blir 
alienerade från den marknadsförda bilden av staden och upplever ett utanförskap (Hall, 
1998). Om människors verklighet inte representeras i den marknadsförda bilden utan 
förbises av stadens marknadsförare, uppstår lätt konflikter. 

Ett känt exempel är marknadsförningen av Glasgow på 1980-talet. Staden var födelseplat-
sen för Watts ångmaskin och hade under en lång tid varit en av Europas viktiga noder för 
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industri och varvsarbete. Glasgow drabbades dock hårt av varvskrisen och för att bryta 
den ekonomiska nedgången försökte de lokala myndigheterna att skapa en ny ekonomisk 
identitet. Nya slogans som ”The Cinderella City” och ”Glasgow smiles better” introduc-
erades och Glasgow anordnade konstfestivaler och byggde konstgallerier. I litteraturen 
beskrevs det till en början som ett vällyckat exempel på stadsomvandling och tilldelades 
på 1990-talet utmärkelsen European City of Culture.  l
Lokalbefolkningen var emellertid missnöjd med den globala och elitistiska marknadsför-
ningen av staden och menade att stadens verkliga identitet och arv som arbetarstad var 
undangömd och raderad (Hopers, 2004).

Många städer har lärt sig av Glasgows erfarenheter och Hopers (2004) framhåller att 
en marknadsföring av staden måste på samma gång förhålla sig till interna marknaden 
som den externa för att framstå som trovärdig (Hospers, 2004). En annan risk är att City 
Branding flyttar fokus från stadens grundläggande problem och istället fokuserar på en 
polerad framsida som får symbolisera staden utåt (Hall, 1998).  För att städer ska få en 
trovärdig marknadsföring måste staden se till alla sina dimensioner och framställa en 
bild som människor kan identifiera sig med. Målen och visionerna måste förankras väl 
bland invånare i staden för att nå legitimitet (Dalqvust och Melin, 2010/ Hospers, 2004).

3.4.4 City Branding av Öresundsregionen

Öresundsregionen tas i litteraturen upp i sammanhang där City Branding syftar till att 
förändra den postmoderna staden och skapa regioner. Öresundsregionen framhålls som 
ett lyckat exempel på hur länder gemensamt kan skapa gränsöverskridande regioner. En-
ligt Paasi skapas, utvecklas och existerar regioner genom fyra olika samverkande krafter, 
vilka är: 

Territoriala former: i vilken utsträckning ett område är väl definierat från andra om-
råden och hur välkänt dess gränser är. 

Symboliska former: hur vi uppfattar regionen och vad den associeras med. Visuella ele-
ment som landmärken och flaggskepp som påverkar den gemensamma känslan för hur 
vi känner på platsen. 
Institutionella former: institutioner som bibehåller de territoriella och symboliska 
formerna av regionen som till exempel utbildnings- och utvecklingscentrum.
Identitetsformer: beroende på dels hur invånarna identifierar sig med regionen och hur 
regionens identitet synliggörs genom skillnader gentemot andra regioner.
(Hopers, 2004).

Öresundsregionens framgång beskrivs bestå av tre framgångsfaktorer kopplade till dessa 
former. För det första marknadsföring genom unika attraktionsfaktorer som ”Öresund- 
the human capital” där regionen framhåller ”mänskliga värden” som kunskap, hälsa, 
fritid och kontakt och inte försöker bli ett nytt Silicon Valley. För det andra investeras det 
mycket i offentliga domäner för att synliggöra regionens sammansättning och märke där 
Öresundsbron är det tydligaste flaggskeppet. Den tredje framgångsfaktorn som genom-
syrar Öresundsregionen är att det är ett resultat av en ”nerifrån och upp- process” som 
startade med ”internal marketing” och som har starkt stöd av regionens invånare och 
näringsliv (Hopers, 2004).

Efter en genomgång av kollektivtrafiksystem, stadens struktur och planeringsstrategier 
samt stadens arbete med varumärket är det dags att gå från det generella till det specifika, 
nämligen arbetets valda fall. Hur ser det ut i de studerade fallen vad gäller spårvägens 
betydelse för stadens struktur och planeringsstrategier och vilka visioner och effekter 
kopplas till ett spårvägsinförande? 23



4. Fall

4.1 Dokumentstudier

De valda dokumenten analyseras enligt metoden för kvalitativ textanalys. Metoden byg-
ger på tre steg. Först väljs relevanta teman utifrån de problemområden som undersökts. 
I arbetet utgörs dessa teman av de tre huvudfaktorerna som även teori och intervjuer 
analyseras efter: Stadens kollektivtrafiksystem, Stadens struktur och Stadens varumärke. 
Nästa steg är att konkretisera arbetets teman genom att formulera relevanta frågeställnin-
gar. Det tredje steget är att systematiskt låta textmaterialet besvara de uppställda frågeb-
atterierna utifrån textmaterialet. Texten läses först överskådligt igenom och relevanta och 
viktiga områden noteras. Sedan grupperas och återkopplas svaren till respektive teman 
(Holme och Solvang, 1996). 

Texten behandlas med samma analysverktyg som intervjuerna, dvs. med: meningskon-
centration och citat, och under rubriken diskussion av meningnstolkning, i en så kallad 
Ad hoc- modell (Kvale, 1997).

Analysen utgår från följande frågor:

Stadens kollektivtrafiksystem
o Hur ser dagens och det framtida resebehovet ut för den planerade sträckan?
o Hade transportbehovet kunnat tillgodoses på något annat sätt än med spårvagn? 
             Vilka alternativ har utretts?
o Beskrivs spårvägtrafik ge fördelar som inte hade gått att uppnå annars? 
             Är spårfaktorn ett motiv?

Stadens struktur
o Har staden en lämplig bebyggelsestruktur för spårvagnstrafik?
o Vilken bebyggelsestruktur eftersträvas i kommunen?
o Vilken planeringsstrategi används för spårväg? 

Stadens varumärke
o Vilken roll har spårvagnen i kommunens vision för staden och vilken bild 
             förväntas den ge staden?
o Vad är spårvagnens roll i lokal och regional utveckling?
o Vilken roll har spårvagn i kommunens arbete för hållbar utveckling?

Samtliga städer planerar ett spårvägssystem med flera linjer som byggs ut i etapper. 
Fallstudien avgränsas i undersökningen till städernas första etapp. I Malmö utgör den 
första etappen två linjer medan det i Helsingborg och Lund är en linje som planeras vid 
ett första skede. 
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4.2 Malmö

Undersökt dokument:
Framtidens kollektivtrafik i Malmö – strategi för genomförande, maj 2010

Bi

Undersökt planeringsområde:
Den första etappen består av två linjer. Linjerna Lindängen- Västra Hamnen samt 
Rosengård- Västra Hamnen. Sträckorna utgör stadens idag mest trafikerade busslinjer 
och kommer i väntan på spårinförandet konverteras till superbusstrafik. 

Hur ser dagens och det framtida resebehovet ut för den planerade sträckan?
I en första etappen av spårvägsinförande planerar Malmö stad två linjer. En från Lindän-
gen till Västra Hamnen och en mellan Rosengård- Västra Hamnen.  Det är där kapac-
itetstaket beräknas nås först för den befintliga stadsbusstrafiken. Kapacitetstaket räknas 
i Malmö till 800 personer i maxtimmen för en komfortabel resa. Det antalet resor över-
skreds 2008  på sträckan från Rosengård och nås 2017 och 2018 på sträckorna till och 
från Västra Hamnen och Lindängen. 25

Bild 5.
(Framtiden kollektivtrafik 
i Malmö, 
Malmö stad, 2010)

Bild 6.
De planerade spårvägslin-
jerna.
(Framtiden kollektivtrafik 
i Malmö, 
Malmö stad, 2010)



”År 2020 är prognosen att 29 000 dagliga påstigningar kommer att göras på en linje Lindän-
gen-Västra Hamnen, respektive 24 000 dagliga påstigningar på en linje Rosengård- Västra 
Hamnen.”  -(Framtiden kollektivtrafik i Malmö, 2010)

Hade transportbehovet kunnat tillgodoses på något annat sätt än med spårvagn? Vilka 
alternativ har utretts?
Malmö inför i väntan på spårbunden kollektivtrafik superbuss, som är prioriterad 
busstrafik med dubbelledade bussar. Superbuss ses inte som tillräckligt i längden utan 
som ett mellansteg och ett förberedelsearbete för spårvägstrafik med bland annat juster-
ing av hållplatslägen som är anpassade för spårvagn. 

Beskrivs spårvägtrafik ge fördelar som inte hade gått att uppnå annars? Är spårfaktorn ett 
motiv?
De fördelar som antas vinnas med ett spårvagnsinförande är tids- och miljövinster samt 
ett ökat markvärde.  Resandet förväntas även öka med 20 procent efter en överflyttning 
från bil- och närliggande busstrafik, med hänvisning till spårfaktorn. 
Spårvagnsinförandet kopplas även i Malmö till ett större stadsprojekt.

”Ett införande av spårvägstrafik kan inte bara betraktas som ett kollektivtrafikprojekt, utan 
det ska även ses som ett större stadsutvecklingsprojekt” -(Framtiden kollektivtrafik i Malmö, 2010)

4.2.2 Stadens struktur

Har staden en lämplig bebyggelsestruktur för spårvangstrafik?

Malmö är  idag en redan relativ kompakt stad i de planerade sträckdragningarna. 
Spårvagnarna måste därför integreras i den befintliga staden. Stadsstrukturen är särskilt 
komplicerad i stadskärnan där det finns flera aspekter att ta hänsyn till, bland annat det 
begränsade gatuutrymmet  i den redan byggda miljön vilket ger spårvägen en adaptiv roll 
i stadsförnyelsen. 

Vilken bebyggelsestruktur eftersträvas i kommunen?
I de centrala delarna av Malmö är befintlig bebyggelse redan koncentrerad runt de plan-
erade stråken. Mot Lindängen och Rosengård, Malmös största miljonprogramsområden, 
eftersträvas exploatering och en förtätning för att skapa ytterligare reseunderlag. 

4.2.3 Stadens varumärke

Vilken planeringsstrategi används för 
spårväg? 
Spårvagn i Malmö måste integreras 
med den befintliga bebyggelsen. I 
spårvägsstudien jämförs två alterna-
tiva planeringsstrategier. Båda alter-
nativen utgår från radiella stråk, som 
utstrålar från en huvudnod och är 
sammankopplade med tvärlinjer. Det 
ena alternativet med utgångspunkt 
utifrån de befintliga starka busstråken 
med huvudnod vid Centralstationen. 
Det andra alternativet är att flytta huvudnoden från Centralstationen i norra delen av 
staden till den nya, mer centrala stationen, Triangeln. Det alternativ som planeringen 
fortsätter utreda är linjedragning utifrån dagens befintliga busstråk vilket bedöms vara 
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Malmö stad, 2010)



det alternativ som bäst fångar upp reseströmmarna och ger möjlighet att utveckla kolle-
ktivtrafiken på bästa sätt. Malmö arbetar efter ett hela-resan perspektiv där byten sker 
från spår till spår och önskar därför att knyta samman olika trafikslag i noder och huvud-
noder. 

Vilken roll har spårvagnen i kommunens vision för staden och vilken bild förväntas den 
ge staden?
Visionen för kollektivtrafiken i Malmö utgörs av fyra nyckelord; tillväxt, miljö, inte-
gration och jämställdhet. Målet som eftersträvas är att binda samman ytterområdena; 
Lindängen, Rosengård och Västra Hamnen med Centrum och skapa integration mellan 
de olika stadsdelarna.  En annan faktor som lyfts fram är miljöanpassad eldrift av både 
buss- och spårvagn.  

”eldriven kapacitetsstark spårväg föreslås i flera stråk.... på lång sikt bör stadsbussarna kon-
verteras till eldrift, t.ex. genom att införa trådbussar.”  -(Framtiden kollektivtrafik i Malmö, 2010)

En utvecklad kollektivtrafik kopplas också samman med fortsatt utveckling och stads-
förnyelse, där ytterområdena anses vara i störst behov av det. 

”Andra aspekter, såsom möjligheterna till social integration och stadsförnyelse, talar 
också för att det är viktigt att kollektivtrafiken utvecklas primärt i de tre nämnda stråken, 
Rosengård, Lindängen och Västra Hamnen.”  -(Framtiden kollektivtrafik i Malmö, 2010)

Vad är spårvagnens roll i lokal och regional utveckling?
Båda linjerna i den första etappen kopplas till järnvägsstationer som bildar stadens 
kollektivtrafiknoder, för att ge ett hela-resan perspektiv och samtidigt ett regionalt för-
bättrande av trafiken, då Malmö beskrivs som en av de viktigaste tillväxtmotorerna i 
Skåneregionen. I de nästkommande etapperna är det regionala perspektivet tydligare 
med planerade linjer mot Lund, Lomma och Falsterbo. Den undersökta första etappens 
primära mål är dock lokal utveckling genom ett sammankopplande av staden.

”Regionala spårvägar görs möjliga. Framtida nyexploatering läggs med god tillgänglighet 
till kollektivtrafikstråken, som genom spåren blir mer strukturerande för kollektivtrafiksys-
temet.”  -(Framtiden kollektivtrafik i Malmö, 2010)

Vilken roll har spårvagn i kommunens arbete för hållbar utveckling?
Malmös val av sträckorna Rosengård och Lindängen, mot Västra Hamnen har tydliga 
visioner om en social integration och hållbar utveckling. I samband med planeringen för 
spårvagn och det fortsatta utvecklingsarbetet av kollektivtrafiken genomförs en social 
konsekvensanalys och ett utvecklingsprojekt för hållbar jämställdhet vid planering av 
kollektivtrafik som syftar till att män och kvinnor ska ha samma möjlighet att forma 
samhället och sina liv.  Om kollektivtrafiken inte utvecklas i ytterområdena bedöms seg-
regationen öka eftersom man inte i samma utsträckning kommer ha tillgång till arbets-
marknaden och dra nytta av tillväxten. 

”Segregationen skulle öka, eftersom man inte i lika hög utsträckning kommer att kunna dra 
nytta av tillväxten på arbetsmarknaden... Likväl är det just för de sociala effekterna som 
satsningarna på kollektivtrafik är viktigast.”  -(Framtiden kollektivtrafik i Malmö, 2010)

Även minskad miljöpåverkan anses vara en viktig vinst eftersom staden idag överskrider 
miljökvalitetsnormen. Därför är målet att både buss och spårvagn på sikt ska drivas med 
elektricitet. 
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4.2.4 Sammanfattning 
I Malmö motiveras ett införande av spårvagn då den befintliga kapaciteten redan börjar 
nå sina begränsningar. Visionen är att spåren ska knyta samman stadens ytterområden 
vilket ska skapa en större integration. Planeringsstrategin är att utgå från befintliga starka 
stråk och med en radiell struktur skapa tydliga noder där buss- spår- och järnvägstrafik 
möts, för att lyfta hela-resan perspektivet. Samtidigt utvecklas busstrafiken och ett in-
förande av prioriterad buss ska också ingå i stadens planer för miljövänlig kollektivtrafik. 
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4.3 Lund 

Undersökt dokument:
Förstudie, Spårväg Lund C till ESS- ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken.          
2011- 05- 02

Undersökt planeringsområde:
Den första etappen planeras mellan Lund C och forskningsanläggningen ESS. Den nu-
varande sträckan trafikeras av vad som kallas Lundalänken och är byggd som en priorit-
erad bussgata, anpassad för möjlig konvertering till spårvagnstrafik. 

Hur ser dagens och det framtida resebehovet ut för den planerade sträckan?
Dagens trafiksituation beskrivs som hårt belastad och uppgick enligt Skånetrafiken till 6 
000 resor per dygn 2008. 2020 förväntas resandet att öka till mellan 12 – 15 000 per dygn.
Antal resor i maxtimmen per riktning redovisas inte men mellan Lund C och sjukhu-
sområdet går busstrafiken med nästan en minuts intervall i rusningstrafik. Det finns idag 
möjlighet att öka kapaciteten genom att köra längre bussar och öka turtätheten. Som 
mest beskrivs kapaciteten kunna fördubblas med busslösning. 

Hade transportbehovet kunnat tillgodoses på något annat sätt? Vilka alternativ har 
utretts?
Spårvägstrafik jämförs i förstudien med ett nollalternativ där inga åtgärder görs i in-
frastrukturen. Tunnelbana och järnväg utesluts på grund av för litet reseunderlag. BRT- 
trafik bedöms vara en förbättring av kapacitet gentemot nollalternativet men bedöms inte 
vara lämplig med hänsyn till de höga stadsmiljöambitioner kommunen har för sträckan 
Lund C- ESS. Det bedöms heller inte lämpligt med tanke på den planerade etapputbyg-
gnad genom stadskärnan, då hållplatsmiljöerna beskrivs som mycket storskaliga. 29
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(Förstudie Spårväg Lund 
C till ESS.
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Bild 9.
Den planerade spårväg-
slinjen.
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C till ESS.
 Lunds kommun, 2011)



Beskrivs spårvägtrafik ge fördelar som inte hade gått att uppnå annars? Är spårfaktorn ett 
motiv?
Spårvagnen är det trafiksystem som bedöms kunna bidra till både kraven på attrak-
tiv stadsmiljö och den attraktiva kollektivtrafik som är de två huvudmålen i projektet. 
Nollalternativet bedöms inte uppnå kraven om attraktiv kollektivtrafik och attraktiv 
stadsmiljö.

”Moderna spårvägar ska dessutom inte enbart ses som en kollektivtrafiklösning, utan 
de är ofta en del i ett helhetsgrepp för stadens samtliga transportfrågor kopplade till 
stadsmiljöomvandling” -(Förstudie Spårväg Lund C till ESS, 2011)

Förstudien hänvisar till ”spårfaktorn” som en effekt som tar hänsyn till mjuka faktorer 
och attraherar fler resenärer än motsvarande busstrafik. Det gäller även i fall då spårvag-
nen inte går snabbare än motsvarande buss. 

4.3.2 Stadens struktur

Har staden en lämplig bebyggelsestruktur för spårvangstrafik?
Vid järnvägsstationen präglas staden av kvartersbebyggelse i två till fem våningar med 
stadsmässiga trottoarer. Vid Brunnshög är det mestadels jordbruksmark idag. Eftersom 
den planerade sträckningen är där Lundalänken går idag, och som byggdes för att kunna 
konverteras till spårväg,  är geometrin redan anpassad för spårväg. Dock innehåller 
sträckningen en tvär kurva vid Sankt Laurentiigatan men ses ändå som den mest lämpli-
ga sträckningen. BRT-trafik beskrivs inte kunna anpassas i den gamla stadskärnan på ett 
attraktivt sätt. Det redogörs inte hur spårvagnstrafik fungerar i den gamla stadskärnan. 

Vilken bebyggelsestruktur eftersträvas längs spårvägslinjen?
Sträckan delas karaktärsmässigt in i två delar. Ett stensatt stadsstråk vid de centrala 
delarna och ett grönt hållbarhetsstråk från LTH ut mot ESS. Vid de centrala delarna ska 
den befintliga bebyggelsen förtätas, längre ut mot sjukhuset och Ideon planeras ombyg-
gnader och vid Brunnshög och ESS nybyggnation. Vid de befintliga delarna av stråket 
eftersträvas en förtätning av bebyggelsen medan den planerade stadsdelen Brunnshög 
planeras bli en blandstad.

”en ny blandad stadsdel med tät och stadsmässig bebyggelse... Brunnshögområdet har 
centrum som förebild vad gäller mått och utformning.” -(Förstudie Spårväg Lund C till ESS, 
2011) 30
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Vilken planeringsstrategi används för spårväg? 
Som nämnts utgörs sträckan av två olika karaktärer. Vid den redan existerande delen 
av staden, närmast centrum, är principen att spårvagnen ska integreras medan den i 
Brunnshög ska bli strukturbildande:

”Huvudprincipen är att spårvägen ska integreras i stadsmiljön och att den småskaliga gatu-
karaktären ska behållas” -(Förstudie Spårväg Lund C till ESS, 2011)

”Spårvägen kommer att utgöra ryggraden i stadsdelen Lund NE/Brunnshög och bli dess 
viktigaste offentliga rum.” -(Förstudie Spårväg Lund C till ESS, 2011)

En princip som gäller hela spårvagnslinjen är de olika trafikslagens prioritet, där ga-
tutrymmet utformas med fokus på gångare och cyklister följt av spårvagn, buss och bil.  

4.3.3 Stadens varumärke

Vilken roll har spårvagnen i kommunens vision för staden och vilken bild förväntas den 
ge staden?
Det övergripande målet är att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att nästkom-
mande generationers behov äventyras. Det vill säga en hållbar utveckling. Vid Brunnshög 
är målet att en tredjedel av resandet ska ske kollektivt, en tredjedel med gång och cykel 
och en tredjedel med bil. Spårvagnstrafik konstateras också bidra till uppfyllandet av 
samtliga nationella, regionala och lokala mål.

Ett av målen med spårväg är att skapa förutsättningar för utveckling av näringsliv och 
goda boendemiljöer. Införandet är ett sätt att tillmötesgå målen om attraktiv kollek-
tivtrafik, hög kapacitet och god stadsmiljö. 

”Stadsmiljön och dess förmåga att skapa ett levande och kreativt klimat längs spårvä-
gen kommer att starkt påverka Lunds status och utvecklingspotential som en av Sveriges 
ledande kunskapsstäder.” -(Förstudie Spårväg Lund C till ESS, 2011)

Spårvägssatsningen är en central del i ett led av olika stadsutvecklingsprojekt som in-
nefattar både förtätning och en ny blandstad i campusmiljö med en miljöprofil. Spåret 
passerar universitetssjukhuset, LTH, Ideon och avslutas vid ESS och MAX IV och kallas 
därför kunskapsstråket. 

Vad är spårvagnens roll i lokal och regional utveckling?
I den lokala utvecklingen syftar spårvägslinjen till att koppla det nya området vid 
Brunnshög till de centrala delarna med gen och attraktiv kollektivtrafik. Spårvagnen ska 
vara ett integrerande element och skapa en mental koppling.

”Dragningen av en spårvägslinje från Lunds centrum till det planerade området i Lund NE/
Brunnshög kommer att utgöra en viktig mental koppling mellan Lund NE/Brunnshög och 
Lund C... Spårvägen kommer på så sätt att vara ett viktigt integrerande element för det 
planerade Lund NE/ Brunnshögs-området. ” -(Förstudie Spårväg Lund C till ESS, 2011)

Lund har en stark inpendling och den planerade sträckan tangerar nästan hälften av 
stadens arbetsplatser och lärosäten och ses därför vara av regional betydelse.  
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Vilken roll har spårvagn i kommunens arbete för hållbar utveckling?
För att kommunen ska kunna genomföra en förtätning måste kollektivtrafiken stärkas för 
att det ska kunna ske på ett hållbart sätt. Spårväg ses som ett led i en hållbar utveckling.

”Lunds kommun driver sedan länge ett mycket aktivt hållbarhetsarbete och detta projekt är 
en naturlig del i detta arbete” -(Förstudie Spårväg Lund C till ESS, 2011)

Vid de norra delarna av stråket planeras en grön körbana med sedum eller gräs för att 
skapa en tydlig hållbar profil. 

4.3.4 Sammanfattning

I Lund motiveras ett införande av spårvagn av det förväntade ökade resebehovet vid 
etablering av den nya stadsdelen Brunnshög och forskningsanläggningarna ESS och 
MAX IV. Visionen är att spårvägen ska utgöra en viktig mental närhet och koppling till 
stadskärnan och dessutom genom användandet av modern teknik påverka bilden av 
Lund som en av Sveriges ledande kunskapsstäder. Stora delar av linjesträckan anläggs 
i ett för tillfället oexploaterat område där spårvägen ska vara strukturbildande i det så 
kallade kunskapsstråket och ge förutsättningar för tillväxt och nyetablering. Spårvagnen 
anses vara det trafikslaget som bidrar till kommunens huvudmål i projektet; attraktiv 
stadsmiljö och attraktiv kollektivtrafik. 
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4.4 Helsingborg 

Studerat dokument:
Spårväg i Helsingborg och Höganäs – Idéstudie, 2010-02-26

Undersökt planeringsområde:
I den första etappen av spårvagnsinförande i Helsingborg planeras sträckan mellan Dal-
hem, via Knutpunkten och vidare till det nyplanerade området H+. Sträckan trafikeras 
idag av stadsbusslinje 1 och är den högs trafikerade linjen i Helsingborg. 

Hur ser dagens och det framtida resbehovet ut för den planerade sträckan?
Idag är linje 1, mellan knutpunkten (Central station) och Dalhem den mest trafikerade 
linjen och den etapp där spårvägen planeras byggas ut först. Resandet idag uppgår till 
600 resor per timme i varje riktning under maxtimmen. Kapacitetstaket förväntas för 
nuvarande stadsbussystem nås runt 2020. Kommunen räknar med en fördubbling till 
2020 dvs. 1200 resor i maxtimmen och en tredubbling till 2035 då prognosen beräknas 
till 1800 resor per riktning i maxtimmen. 

Hade transportbehovet kunnat tillgodoses på något annat sätt än med spårvagn? Vilka 
alternativ har utretts?
Transportbehovet kan tillgodoses fram till 2020 då kapacitetstaket förväntas nås. Några 
alternativ jämförs inte i studien. 

Beskrivs spårvägtrafik ge fördelar som inte hade gått att uppnå annars? Är spårfaktorn 
ett motiv?
Ett införande av spårvagn motiveras utifrån systemets kapacitet. Det nämns att priorit-
erad busstrafik kan ge samma restidsvinst men att det på grund av kapacitetsskäl inte är 
tillräckligt i längden. Spårfaktorn nämns inte i idéstudien.
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Bild 11.
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slinjen.
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och Höganäs- Idéstudie, 
2010)



Vilken bebyggelsestruktur eftersträvas i kommunen?
Den övergripande strategin för bebyggelseutvecklingen är att förtäta bebyggelsen för att 
skapa ett bättre reseunderlag för kollektivtrafiken och en effektiv markanvändning. En 
förtätning av den existerande bandstrukturen avser stärka de redan starka stråken.
 
Vilken planeringsstrategi används för spårväg? 
Kommunen arbetar även efter vad som kallas stationsnärhetsprincipen, vilken bygger på 
att centrera service och handel vid stationslägen och låta den högsta exploateringsgraden 
ha ett så centralt läge som möjligt. Exempelvis planeras 2 000 bostäder runt Maria sta-
tion och 3 500 i anknytning till stationen i Östra Ramlösa. Planeringsprincipen ska 
även gälla i det nyplanerade området H+ och det beskrivs att kollektivtrafiken ska vara 
strukturbildande i utbyggnadsområden och ska finnas med i stadsbilden så tidigt som 
möjligt. Därför planeras den första etappen av spårväg fortsätta ner i området H+ som är 
i planeringsskedet. 

4.4.3 Stadens varumärke

Vilken roll har spårvagnen i kommunens vision för staden och vilken bild förväntas den 
ge staden?
Visionen för kollektivtrafiken är att fördubbla resandet med kollektivtrafik till 2020 och 
tredubbla det till 2035. Prognosen bygger dels på en överflyttning från bil- till kollek-
tivtrafik och att befolkningsunderlaget förväntas öka i följsamhet med kommunens vi-
sion om förtätning i stationsnära läge. 

Vad är spårvagnens roll i lokal och regional utveckling?
Spårvagnens roll är att skapa noder i skärningspunkter med järnvägen där bebyggelsen 
planeras koncentreras kring dessa skärningspunkter. Maria, Östra Ramlösa och Knut-
punkten är sådana noder som beskrivs som viktiga ut ett regionalt perspektiv genom att 
de kopplar samman den lokala och regionala kollektivtrafiken. Knutpunkten beskrivs 
som den viktigaste noden men även Maria station förväntas få en viktig regional funk-
tion med en tågförbindelse mellan Helsingborg –Helsingör från stationen. 

Bebyggelsen i Helsingborg följer en 
tydlig bandstruktur och 70 procent 
av kollektivtrafiken täcks av busslinje 
1, 2 och 3 och går i de stråk där 
spårvagnens sträckning planeras. 
Även tätorterna runt om Helsingborg, 
upp mot Höganäs och ner mot Ram-
lösa, har en tydlig band- eller pärl-
bandsstruktur vilket gör det lämpligt 
för spårburen kollektivtrafik. Ett 
eventuellt problem som beskrivs är att 
områdena vid Maria och Laröd inte 
har planerats med kollektivtrafiken i 
åtanke, vilket leder till att spårtrafiken 
tvingas ta perifera vägar.

4.4.2 Stadens struktur

Har staden en lämplig bebyggelsestruktur för spårvangstrafik?
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Bild 12.
Helsingborgs befollkning-
stäthet.
(Spårväg i Helsingborg 
och Höganäs- Idéstudie, 
2010)



 ”Spårvägen är ingen isolerad företeelse, utan den måste fungera i kollektivtrafiksystemet 
som helhet. Detta gäller även hur spårvägen fungerar i de olika utbyggnadsetapperna och 
fram tills ett större nät byggts ut .” -(Spårväg i Helsingborg och Höganäs- Idéstudie, 2010)

Vilken roll har spårvagn i kommunens arbete för hållbar utveckling?
Begreppet hållbar utveckling eller hållbarhet diskuteras inte i dokumentet men faktorer 
som miljöeffekter och social integration ska ingå i det fortsatta arbetet i förstudien. 

4.4.4 Sammanfattning

I Helsingborg motiveras spårvagn då kapaciteten på buss linje 1 beräknas nå kapac-
itetstaket runt 2020. Helsingborg har två stora infrastrukturprojekt under planering, 
H-H förbindelsen och Södertunneln, vilket kräver stor samordning och påverkar ett 
spårvägsinförande. Stadsstrukturen lämpar sig väl för ett spårburet kollektivtrafiksystem 
och planeringsstrategin är att fortsätta utveckla staden i stationsnära lägen. Idéstudien är 
av mer teknisk karaktär där målbilden är att tredubbla kollektivtrafiken till 2035 och där 
spårvagnen förväntas bidra med en överflytning till kollektivtrafiken. 

4.5 Kommentarer

Kommunerna har kommit olika långt i planeringsarbetet vilket påverkar hur deras pla-
neringsdokument ser ut. Både hur väl de kan formulera sina visioner och målbilder och 
med vilken precision de kan redovisa linjernas dragning. Den tydligaste likheten mellan 
samtliga förslag är att spårvägen rent fysiskt kopplas till stadens centralstation. I motiven 
bakom ett införande ser kommunerna ett framtida kapacitetsbehov, då resandet ökar och 
målet inom regionen är att dubblera kollektivtrafikresandet inom en tioårsperiod. Hur 
stort reseunderlaget bedöms vara 2020 skiljer sig däremot kraftigt mellan kommunerna. 
I Malmö redovisas en prognos på nära 30 000 resenärer per dygn på sträckan mellan 
Västra Hamnen och Lindängen, medan Lund beräknar resandet för samma tidpunkt till 
ungefär hälften, dvs. 12- 15 000 per dygn. Helsingborg beräknar sitt resande per timme 
men ligger till antalet resor någonstans däremellan. 

Malmö och Helsingborg har i dagsläget ett närmande kapacitetstak att möta och Malmö 
hinner inte vänta på åtgärder i form av spårvagn, utan inför superbuss under planering-
sarbetet av spårvagn. Lund däremot har idag ett relativt litet underlag för spårvagn, 6 000 
resenärer per dygn, men planerar en linje för den framtida stadsdelen och kringliggande 
forskningsanläggningar.  Det är alltså två olika planeringsprinciper som tillämpas i kom-
munerna. Malmö och Helsingborg planerar ett nytt kollektivtrafiksystem när kapaciteten 
på för det gamla systemet inte längre kan tillgodose en komfortabel resa medan Lund 
för en pro-aktiv eller spekulativ planering och kan med hjälp av kollektivtrafiken forma 
stadsbebyggelsen. Det tycks vara ett förhållningsätt som Lund verkat efter även innan och 
som resulterat i den befintliga Lundalänken. 

Frågan som väcks är dock om ett reseunderlag på 12- 15 000 motiverar ett spårvagnsin-
förande eller om införandet bör vänta till dess en större kapacitet är uppnådd? Sett till 
Lunds vision som innovations- och kunskapsstad och till deras mål om miljöprofilering 
passar en pro-aktiv planering väl. Lund har möjlighet att bli ett föregångsexempel på hur 
arbetet med hållbar utveckling kan ta form i den fysiska planeringen och kan samtidigt 
genomföra en stadsomvandling i det så kallade kunskapsstråket. Frågan lär snarare kom-
ma att handla om hur projektet ska finansieras. Det väcker frågan; för vem är det man 
planerar spårväg i Lund? Till skillnad från Malmö och Helsingborg där sträckan omfattar 
miljonprogram och där det finns sociala ambitioner framförallt i Malmö, driver Lund en 35



tillväxtlinje. Jag tror att det är viktigt att Lundaborna, även de som inte rent professionellt 
eller fysiskt omfattas av kunskapsstråket känner att det här är rätt satsning för Lund 
och något som på sikt gynnar alla. Det vill säga att kommunen även tar hänsyn till “ the 
internal marketing” som Hospers (2004) framhåller som en av regionens framgångsfak-
torer. Om inte riskerar projektet att bli allt för elitistiskt i jakten på en attraktiv stad, i en 
stadsdel som ännu inte existerar. 

Om Lund bedriver en tillväxtlinje så kan Malmös vision liknas vid en integrationslinje 
där  de sociala delarna av hållbarhet står i fokus. Förutom ovan nämnda mål att knyta 
ihop staden och bryta barriärer, lyfts jämställdhetsperspektivet upp i planeringen. För att 
alla ska ha möjlighet att verka på den gemensamma arbetsmarknaden är det extra viktigt 
att kollektivtrafiken är god i de områden där bilinnehavet är lågt. Och eftersom kvinnor 
i högre grad än män använder kollektivtrafik prioriteras det framför bil ur ett jämställd-
hetsperspektiv. 
I Helsingborgs planeringsarbete kopplas inte projektet på samma tydliga sätt till 
hållbar utveckling. Helsingborg beskriver det som ett sätt att nå målen om ett ökat 
kollektivtrafikresande. Utifrån stadens struktur och form tycker jag det finns  goda 
förutsättningar att lyckas men det märks att kommunen inte har kommit lika långt i pla-
neringsarbetet då dokumentet är av mer teknisk karaktär.

Hur spårfaktorn behandlas i kommunernas dokument skiljer sig åt och kan tyckas stäm-
ma överens med respektive kommuns faktiska reseprognos.  I Helsingborgs dokument 
nämns inte spårfaktorn och i Malmö finns den beskriven i en av delrapporterna som 
ligger som bilaga. Lunds förstudie är det dokument som tydligast beskriver spårfaktorn. 
Det kan tänkas bero på att Lund är den kommun som har kommit längst i planeringsar-
betet för spårvagnsinförande och därför beskriver kommunens visioner och förväntade 
effekter mest utförligt. Det kan även tänkas bero på Lunds pro-aktiva planering med eta-
blerande av kollektivtrafik i tidigt skede av planeringsprocessen. Malmö och Helsingborg 
planerar å andra sidan för ett redan befintligt behov och behöver på så sätt inte motivera 
införandet utifrån förväntade reseökningar.
En mer fullständig bild av kommunernas visioner och förväntade effekter av ett 
spårvagnsinförande redovisas i följande sammanställning av intervjuerna. 
  
4.6 Intervjuer

Vid samtalen bekräftades att huvudargumentet för ett spårvagnsinförande är, så som 
även dokumenten beskriver det, ett ökat kapacitetsbehov. Detta framhålls i olika grad 
men var något som samtliga personer återkom till. Kapacitet i kollektivtrafik kan lösas på 
olika sätt men det som talar för spårväg är de möjligheter intervjupersonerna ser i inte-
grering med en attraktiv stadsmiljö. I de åtta intervjuerna har det framkommit aspekter 
som arbetet berört i teorianknytningen. Centrala teman i samtalen redogörs nedan för 
respektive kommun.

4.6.1 Malmö

Kapacitetsbehovet är starkt växande i Malmö och framförallt i stadens ytterområden. 
Därför utreds både superbuss och spårväg för att ge staden fler verktyg att kunna han-
tera ett ökat resande. Spårvagnsinförandet ses som ett stadsförnyelseprojekt och ska ge 
mervärden även till dem som inte direkt påverkas av linjedragningen. Stadsförnyelsen 
beskrivs som extra viktig i ytterområden där det normalt sett är svårt att få till invester-
ingar. Ytterområdena behöver även bindas ihop socialt och då områden som Rosengård 
och Lindängen även i framtiden kommer att fungera som bostadsmiljöer i huvudsak, 
framhålls transporter vara en viktig del i arbetet att skapa integration. 36



”Vi har också ett behov av att bygga ihop Malmö socialt sätt... Då kan spårvägen fungera 
som lok till omvandlingen. Spårvagn är ett sätt som vi vet drar till sig andra investeringar 
och förändrar bilden väldigt mycket.”- Politiker, Malmö stad

”Det är känslan att man har satsat på ett område, bygger du spårvagn känner invånarna 
nu vill de satsa på oss.”- Trafikplanerare, Malmö stad

På andra håll, som till exempel Västra Hamnen, är det gatuutrymmet som är det stora 
problemet. Det beskrivs också som att de i Västra Hamnen förväntar sig något mer.

”Det förväntas när man flyttar till ett paradexempel på stadsutveckling att det ska vara 
väldigt bra kollektivtrafik och det har inte bussarna levt upp till. De förväntar sig mer där, 
definitivt.”– Trafikplanerare, Malmö stad

Spårvagnen ses även ge fördelar som inte går att uppnå med andra alternativ.  Vad gäller 
såväl markbeläggning som vagnarnas yteffektivitet skapar spårvagnen möjligheter till en 
större stadomvandling. 

Intervjupersonerna beskriver att det finns en blocköverskridande enighet mellan parti-
erna om att gatuspårväg bör etableras och ska ingå i det kommande planeringsarbetet. 
Den egentliga diskussionen handlar om när och var spårvägen ska komma. Spårvägen 
framhålls i Malmö vara av såväl lokalt som regionalt intresse. Det anses vara viktigt för 
resenären att ha ett ”hela resan perspektiv”. Man ska kunna uppfatta all kollektivtrafik 
som en samverkande helhet. Spårvägen är ett projekt för att få de miljarder som satsades 
på Citytunneln att komma till sin fulla rätt. Malmös gatuspårvagn anses vidare vara av 
regionaltt/nationellt intresse då Malmö är en viktig arbetsgivare i Skåne och en stad med 
stor inpendling. 

”Det finns väldigt stora kapacitetsbehov och de är relaterade till en regionaliserad arbets-
marknad... så det är definitivt ett regionalt intresse och som vi menar även statligt in-
tresse.”– Trafikplanerare, Malmö stad

Därför söker Malmö tillsammans med Lund och Helsingborg en medfinansiering på 50 
procent av kostnaden från staten, ett arbete som den regionala samarbetsgruppen SPIS 
(Spårvagnar i Skåne) sköter.

4.6.2 Lund

Spårvagnsplanerna i Lund väcktes redan på 80-talet och ett införande av spårvagn har 
funnits med i översiktsplanen sedan 1990. Det råder också stor politisk enighet om ett 
införande av spårväg.

”I Lund råder fullständig koncensus att de vill ha spårväg och de bråkar snarare om vem 
som har högst ambitioner,”- Trafikutredare, Skåne trafiken

Huvudmålet för dagens planerade linje är attraktiv kollektivtrafik och attraktiv stadsut-
veckling och det är i det arbetet spårväg ses som rätt val. 

”Det är när vi sätter dessa bredvid varandra så ser vi att spårväg kan bidra till båda dessa 
på ett kraftfullt sätt.”– Trafikplanerare, Lunds kommun

I Lund föreligger inte ett lika starkt kapacitetsbehov 2020 som prognosiceras i Malmö 
och Helsingborg utan det är med en framtida utbyggnad av stadsdelen Brunnshög/ ESS 
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som kapacitetsbehovet beräknas motivera ett spårvägsinförande. För att möjliggöra de 
byggnadsideal som Lunds kommun har för området, önskas kollektivtrafiken etableras i 
ett tidigt skede. Det är framförallt bebyggelsens täthet och sänkta parkeringsnormer som 
ett spårvägsinförande förväntas kunna stödja då spårvagnen både kan transportera fler 
resenärer och beräknas attrahera nya målgrupper.
 
”det är en balansgång mellan att etablera det tidigt och skapa rätt strukturer och rätt mön-
ster mot att intäkterna ökar efter. Ungefär som Freiburg, där etablerade man linjen när de 
första flyttat in, det är svårt att motivera låga p-normer om det inte finns något alternativ.”- 
”– Trafikplanerare, SPIS

Spårvägen ses också som en pådrivande effekt för att nå den tillväxt som önskas. 

”vi kan inte se att vi har en tillväxt i bostäder och verksamheter oavsett vad man gör i 
transportsystemet. Utan genom satsning på spårväg ökar intresset att etablera bostäder och 
verksamheter i det här stråket.”– Trafikplanerare, Lunds kommun

Samtliga städer söker medfinansiering av staten och intervjupersonerna framhåller de 
regionala aspekterna för ett spårvägsinförande.

”spårvägen blir en förlängning av det regionala spårnätet. Det är ju inte sådär jättemånga 
lundabor som får glädje av detta, utan det är mer när vi bygger på det, i etapp två och tre...
om man jämför med Malmö och Helsingborg så är det regionala perspektivet allra tydligast 
i Lund.”– Trafikplanerare, Lunds kommun

Spårvägen antas ge fördelar som det nuvarande systemet inte kan ge eller kunna utveck-
las till, vilket motiverar ett systembyte. Det är i kombinationen av kommunens huvud-
mål, attraktiv stadsmiljö och attraktiv kollektivtrafik, som spårvägen anses ha speciella 
fördelar. Spårvägen kan locka nya målgrupper och bidra till en bättre stadsutveckling.

”det är inte bara rent fysiskt transportkapacitet, det genererar också en övergång, det har 
en förmåga att locka över bilister som inget annat kollektivtrafiksätt har.”– Politiker, Lunds 
kommun

”med spåren och den attraktivitet som spårvägen ger så ger det bättre stadsutveckling, jag är 
helt övertygad om det.”Trafikplanerare, Lunds kommun

4.6.3 Helsingborg

I Helsingborg har planerna på spårväg pågått länge. Det började med utredning av en 
linje mellan Höganäs och Helsingborg menarbetet har idag förflyttats till planering av 
stadsspårväg i Helsingborg. Planeringsarbetet, som i ett första skede gäller sträckan 
mellan Dalhem och Knutpunkten och sedan vidare ner i det planerade H+, präglas av 
stor samordning med de två övriga projekten (Södertunneln och HH-förbindelsen) 
Det beskrivs råda konsensus kring ett spårvägsinförande men det finns en tydlig prior-
itet mellan de olika infrastruktursatsningarna. HH-förbindelsen kommer först, följt av 
Södertunneln och på tredje plats kommer ett spårvägsinförande. Projekten måste samor-
dnas och eftersom spårvägen planeras läggas ovanpå den planerade Södertunneln måste 
tunneln komma först. Till skillnad från Lund som i ett tidigare skede infört prioriterad 
busstrafik på den planerade spårvägssträckan och Malmö som ska införa superbuss i 
väntan på ett spårvägsinförande, ställer sig intervjupersonerna skeptiska till en sådan 
etappvis lösning i Helsingborg. 
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”Jag tror inte det kommer vara lika framgångsrikt, buss i sig är inget stadsförnyelseele-
ment... Jag tror det är större att på en gång kunna uppvisa att man har spårvagn än att 
man har moderna bussar”- Helsingborgs stad

”Jag är osäker på om jag själv vill driva den frågan(etappvist införande) och om det hjälper 
spårvagnen.” – Politiker, Helsingborgs stad

En annan anledning som framhålls varför en etappvis lösning är mer komplicerad i Hels-
ingborg är att linjedragningen för spårväg är beroende av andra projekt. 
Ett spårvagnsinförande kopplas i Helsingborg till en större stadsförnyelse där H+ (om-
rådet söder om Knutpunken) är det största projektet. Spårvägen planeras bli struktur-
bildande och utgöra en ”kollektivtrafikryggrad” i H+ som också tydliggör Helsingborgs 
bandstruktur. Spårvagnen tros också ge fördelar som inte dagens system kan ge och 
spårfaktorn är något som intervjupersonerna framhåller. Alternativ som BRT-trafik anses 
inte passa in i Helsingborg.

”Sådana här BRT- system som går på betong tror jag inte passar in i städerna och då är frå-
gan hur hårt du kan prioritera buss, och då känns det lättare att kunna prioritera igenom 
spårvagn.”-Trafikplanerare, Helsingborgs stad

Den utveckling som framhålls kunna nås med ett spårvagnsinförande är dels den 
stadsförnyelseeffekt som spårväg enligt intervjupersonerna har uppnåtts i flera Euro-
peiska städer, framförallt i Frankrike och Tyskland. Man ser också spårvagnen som ett 
identitetsskapande element för staden.

”Det skapar ju en identitet, att man får en mer miljövänlig livsstil och då får man kanske 
med de andra valen också, konsumtionsmönster t.ex.”- Politiker, Helsingborgs stad

Även de sociala aspekterna nämns av intervjupersonerna.  Sammantaget är det ett brett 
spektrum av visioner och här finns inte den tydliga inriktning av mål som Lund och 
Malmö uppvisar. Möjligen beror detta på  att planeringsarbetet i Helsingborg inte kom-
mit lika långt.
Den faktor som framhålls som avgörande om projektet blir av eller inte är finansieringen. 
Spårvägsetableringen kommer på stadens tredje plats av prioriteringar, Kommunen vän-
tar nu svar av infrastrukturministern vilket beskrivs leda till ett passivt och avvaktande 
läge för kommunens planer.

”Det är viktigt med en blocköverskridande signal (från Riksdagen). Det är ingen kommu-
nalpolitiker som vågar ta risken att kanske gå miste om flera hundra miljoner.”- Politiker, 
Helsingborgs stad

Även i Helsingborg motiveras en statlig medfinansiering utifrån att spårväg är ett region-
alt intresse då kommunen har en av Sveriges högsta inpendling och svarar för många 
arbetsplatser i region Skåne.

De tre följande figurerna är en sammanställning av citat från de åtta intervjuerna, uppde-
lade efter de tre huvudområden som intervjuerna berörde. 
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Politiker, Malmö stad

- “

Trafikplanerare, Lunds kommun

-

-
-

-

-

Kommentar: 
Skillnaderna mellan de tre städernas transportbehov bekräftas av intervjuepersonerna.
Bussystem anses inte kunna växla upp till den kapacitet som beräknas behövas i framtiden då det 
blir för många fordon vid knutpunkter och i stadskärnorna. 

Aktuellt kapacitetsbehovet för spårväg
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Stadsstrukturens betydelse för spårvägsvalet

Politiker, Malmö stad

-
-

-

Politiker, Helsingborg stad

“

Trafikplanerare, Lunds kommun

-

-
-

Kommentar: 
Samtliga städer eftersträvar en förtätning. Spårvägen framhålls som ett verktyg för att möjliggöra 
detta. Genom att erbjuda kapacitetsstark kollektivtrafik kan områden byggas tätare och med lägre 
parkeringsnormer. Städernas strukturer skilljer sig åt, både till de geografiska förutsättningarna och 
form. Helsingborg har en bandstrukrur som gör att en nord-sydlig linje kan fånga upp stora delar av 
stades reseströmmar, medan Malmö arbetar utifrån radiella stråk i en redan kompakt stad. I Lund 
ser man direkta kopplingar mellan yteffektiva transporter och en tät stadsstruktur och är den kom-
mun som tydligast framhåller kopplingen mellan stadens täta struktur och vikten av kapacitetsstark 
kollektivtrafik.
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Visioner och förväntade effekter vid spårvägsinförande

Politiker, Malmö stad

-

Politiker, Helsingborg stad

“

Trafikplanerare Lunds kommun

-
-
-

-

Kommentar: 
Samtliga intervjupersoner tror att spårvagn kommer ha en positiv påverkan på staden. Hur ett 
spårvagnsinförande kommer att påverka och vilka effekter det ger skiljer sig åt. I Malmö förväntas 
spårvägen binda samman staden och integrera staden, då sträckan direkt kopplar ihop två ytterom-
råden, Västra Hamnen med  Lindängen och Rosengård. I Lund ses spårväg som något som lockar 
investerare och skapar attraktivitet. I ett läge där kommunen bygger för framtiden är det viktigt med 
tillväxt i den nya stadesdelen i Brunshög vilket spårvagnen förväntas ge. I Helsingborg förväntas 
spårvägen ge en positiv bild och kopplas till stadens stadsförnyelse samt något som invånnarna kan 
identifiera sig med, i arbetet med hållbar utveckling. 
Spårväg anses vara något som mentalt kopplas till kontinenten och ses som en modern utveckling.
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4.7 Resultat – huvuddrag och likheter 

Arbetet har analyserat den övergripande frågeställningen hur de undersökta kommuner-
na motiverar val av planering för spårväg utifrån tre analysområden, till vilka tre under-
frågor kopplats; aktuellt kapacitetsbehov,  stadsstrukturens betydelse samt visionernas 
betydelse.

I genomgång av dokument och intervjuer framträder vissa lik- och olikheter mellan 
städerna. Studien som är genomförd enligt en kvalitativ metod med ett relativt litet urval,  
begränsar möjligheten att dra några direkta slutsatser inom och mellan fallen. Resultatet 
av arbetet pekar dock på vissa huvuddrag beträffande de undersökta städernas kapac-
itetsbehov,  stadsform, planeringsstrategier och förväntade effekter.

4.7.1 Huvuddrag  

Huvuddragen i de undersökta fallen skiljer sig åt och dessa verkar således inte vara 
avgörande för planering av spårväg. Gatuspårväg planeras i de undersökta fallen under 
olika kapacitetsbehov, olika stadsform, och med olika planeringsstrategier. Kommunerna 
förväntar ockaå olika effekter. 
 
Aktuellt kapacitetsbehov
Malmö och Helsingborg har tidsmässigt ett närliggande kapacitetsbehov att möta medan 
Lunds kapacitetsbehov ligger längre fram i tiden. Ändå är det Lund som har kommit 
längst i planeringsarbetet och redan genomfört ett förberedande arbete i form av Lund-
alänken, vilket kan ses som ett resultat av Lunds pro-aktiva planering. Detta tyder på att 
ett spårvagnsinförande i de undersökta fallen snarare samspelar med stadens planering-
sarbete och mål än den aktuella trafiksituationen.  

Stadens struktur
Städernas struktur beskrevs i teorianknytningen vara beroende av såväl densitet, form 
som planeringsstrategi. 

Stadsformmässigt skiljer sig städernas morfologiska och geografiska förutsättningar åt. 
Bandstrukturen i Helsingborg möjliggör att fånga upp mycket av stadens reseströmmar 
med en linje och den höga densiteten i Malmö passar spårvägen väl medan Lund som 
planerar en ny stadsdel kan anpassa stadens struktur för ett spårvagnsinförande redan i 
planeringsskedet.  Ett spårvägsinförande förefaller i de studerade fallen således inte vara 
kopplat till någon speciell stadsform.

Samtliga städer eftersträvar dock en förtätning av staden och de nya stadsdelar som plan-
eras, till exempel Brunnshög och H+planeras efter idealen om en tät och blandad stad.
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Två olika planeringsstrategier används i kommunerna. Malmö och Helsingborg planerar 
en adaptiv kollektivtrafik. De anpassar spårvägen efter de tyngsta reseströmmarna och 
ersätter befintliga stomlinjer på de planerade sträckorna. I Lund planeras gatuspårvägen 
bli strukturbildande och finns med under planeringsstadiet av området Brunnshög och 
låter på så sätt bebyggelsen vara adaptiv till spårvägen. 

Stadens visioner 
Lund och Malmö driver två olika ”linjer” som en av intervjupersonerna (intervju, 
Politiker, Lunds kommun) kallar det. Lund å ena sidan anför en tillväxtlinje och förvän-
tar sig att vetskapen om en kommande spårväg kommer att locka till sig investerare och 
exploatörer längs linjedragningen. Det framhålls att det framför allt inte är forskare vid 
ESS och MAX IV som kommer att stå för den stora beräknade reseökningen utan den 
klustereffekt som beskrivs som ”andra vågen”  då många kommer vilja etablera sig i när-
heten av forskningsanläggningarna. 

Malmös visioner med spårvägslinjen är bland annat att skapa en integrationslinje som 
syftar till att binda samman staden socialt och bryta barriärer i staden, samtidigt som det 
ökade resandet tillgodoses på ett attraktivt sätt. Genom sammankoppling av ytterom-
rådena och stadskärnan ökar jämställdheten på arbetsmarkanden Bilinnehavet är lägre 
i ytterområdena och med spårvägen kan förbättrade resmönster uppstå. Även Malmö 
hoppas att spårvägen ska dra till sig nyetableringar som kan förändra bilden av ytterom-
rådena på ett positivt sätt. 

Helsingborgs idéstudie innehåller inte lika tydliga visioner om vad spårvägen kan bidra 
med i utvecklingen av staden. I intervjuerna kopplas dock ett spårvägsinförande till såväl 
social integration av stadens delar som tillväxt i det stora stadsförnyelseprojektet H+. 
Helsingborg beskrivs ligga några år efter Malmö och Lund i planeringsarbetet vilket kan 
förklara varför visionerna ännu inte finns med i planeringsdokumentet. 

4.7.2 Likheter

Vid genomgång av intervju- och dokumentstudierna identifieras vissa likheter i de 
studerade fallen. Likheterna består både av kommunernas motiv för val av spårväg och 
förutsättningar. 

Spårvägssystemets egenskaper
o Ökad kapacitet i transportsystemet
o Förbättrad luftkvalitét
Stadsstruktur
o Spårvägen kopplas fysiskt till stadens centralstation
o Spårväg som förutsättning för tät stad 
o Unika möjligheter till stadsutveckling 
Visioner
o Blocköverskridande politisk enighet angående ett införande
o Spårfaktorn framhålls, förväntas ge ett ökat resande
o Spårvagnarna ger en urban känsla
o Spårväg som ett regionalt intresse, städerna är tillväxtmotorer i regionen
o Spårvägen konkretiserar kommunens arbete med hållbar utveckling
o Ansökan om statlig medfinansiering

Kommentar:
Beskrivningen som kommunerna och intervjupersonerna ger, överenstämmer på de 
flesta punkterna väl med den studerade litteraturen, vad gäller såväl egenskaper som 

44



framgångsfaktorer för planering av kollektivtrafik. Spårvägen kan med färre fordon 
och på ett mer miljövänligt sätt än dagens stadsbussar tillgodose stadens transportbe-
hov. Jämförelser görs i de studerade fallen ofta med BRT- system och ses inte som ett 
långsiktigt alternativ i stadskärnorna med tanke på integrationen med stadsmiljön. Just 
spårvägens möjlighet till integration i stadsmiljön och den stadsförnyelseeffekt införan-
det förväntas ge framhålls som viktiga faktorer. De yteffektiva transporterna som uppnås 
med färre fordon och exaktare framförning krävs för att möjliggöra stadens visioner om 
förtätning och minskad bilism. Alternativ måste tillföras för att möjliggöra sänkta park-
eringsnormer och en tät och blandad stad.

Även Svenssons och Johanssons (2004) identifierade framgångsfaktorer för städer med 
stark kollektivtrafik stämmer överens med den bild kommunerna uppvisar. De studerade 
städerna framhålls som regionens huvudorter samt viktiga tillväxtmotorer och ger därför 
spårvägen ett regionalt intresse. 

Spårfaktorn är något som intervjupersonerna framhåller som en förväntad effekt. Lit-
taraturen går i den frågan isär och den beskrivs av Johansson (2004/ 2011) som något 
man ska vara försiktig med i prognoser. Ett reseökandet vid ett spårvägsinförande är inte 
något magiskt som kommer per se. Det krävs politisk vilja, administrativ skicklighet och 
kraftfulla investeringar. 

Sammanfattning 

Resultatet i detta arbete tyder på att spårvägsplanering antingen kan vara ett resultat 
av ett aktuellt kapacitetsbehov i kollektivtrafiksystemet eller ett resultat av en pro-aktiv 
planering där kollektivtrafiken planeras i ett tidigt skede. Det går således inte att visa på 
något generellt samband mellan den aktuella trafiksituationen och val av kollektivtrafik-
system. Resultatet visar vidare på att av stadens visioner och förväntade effekter för ett 
spårvägsinförande skiljer sig åt, vilket gör det svårt att utläsa även denna faktors be-
tydelse för spårvägsvalet. Den befintliga stadsformen och vald planeringsstrategi skiljer 
sig också åt mellan städerna, gemensamt är dock att samtliga städer eftersträvar en 
förtätning av bebyggelsen längs spårvagnsstråken. 
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5. Avslutning

Om arbetet genom teorigenomgången till fallen gick från det generella till det specifika, 
kommer diskussionen i det avslutande kapitlet att föras i motsatt riktning - från det 
specifika till det generella. Fallstudiens resultat kopplas till arbetets frågeställning och 
möjlighet till generalisering diskuteras, intressanta områden diskuteras följt av förslag till 
vidare forskning. 

5.1 Analys av resultaten- återkoppling till frågeställningen

Den övergripande frågeställningen är; hur motiverar de studerade kommunerna att 
planera för spårväg? 

Även om resultaten av arbetets analysområden inte visar på några entydiga likheter mel-
lan kommunerna har det under arbetets falltstudier framkommit att den övergripande 
frågeställningen gällande kommunernas motiv för planering för spårvagn kan rymmas 
inom nedanstående tre dominerande motivområden. 

Dominerande motiv i de studerade fallen:

Kapacitetsstarka fordon ger yteffektiva transporter- Kapaciteten beskrivs i samtliga 
dokument och intervjuer som spårvagnens stora fördel. I intervjuerna framkommer det 
visserligen att kapaciteten många gånger kan lösas med alternativ, till exempel med tråd-
buss eller ett BRT-system men att spårvägen dock på ett mer yteffektivt sätt anses kunna 
transportera stora reseströmmar genom längre vagnfordon, vilket ger färre fordon, och 
exaktare framförning.

Spårfaktorn i vidare mening- Johansson (2011) låter begreppet spårfaktorn innefatta 
alla de effekter och mjuka värden spårvägen tros ge och som inte hade uppnåtts med 
alternativa lösningar. På samma sätt kan man enligt min mening se kommunernas motiv. 
Utöver yteffektiva transporter motiveras ett spårvägsinförande utifrån förväntade posi-
tiva, och för spårvägen unika egenskaper. Det innefattar såväl ett förväntat ökat resande, 
nya målgrupper, investeringar, urban känsla och attraktiv stadsmiljö. Det är viktigt att 
påpeka att det alltså är förväntade och inte faktiska effekter som här utgör motivbilden. 
Hur stor del av motivbilden som utgörs av yteffektiva transporter respektive andra positi-
va förväntade effekter kopplade till ett spårvägsinförande, varierar bland intervjuperson-
erna men fördelningen beskrivs i vissa fall vara fifty-fifty. 

Möjlighet till nationell finansiering- Den trend som sedan 80-talet setts i Europa och 
framförallt i Frankrike och Tyskland, med ett flertal införanden av nya spårvägssys-
tem, beskrivs till stor del vara ett resultat av den separata skatt som i Frankrike går till 
kollektivtrafiken samt de generösa stadsbidrag som gavs till kommuner i samband med 
spårvägsetablering (Johansson, 2011). Det möjliggör stora investeringar och gör den 
ekonomiska faktorn lokalt underordnad. På liknande sätt kan en statlig medfinansier- 46



ing av spårväg i Skåne skapa förväntningar på stöd till spårvägsetablering i fler svenska 
städer. Prioriterad busstrafik är i ett investeringsläge betydligt billigare men i en situation 
när de studerade städerna väntar på svar från regeringen om medfinansiering inte anförs 
de ekonomiska faktorerna lika starkt.

5.1.1 Generaliserbarhet

Målet för generalisering är för det första att förstå det typiska i det som har studerats, 
det som är, vilket redovisats i arbetet.. Fallstudier förespråkas för att öka förståelsen av 
den breda repertoar av sociala konstruktioner som står till buds i vilken resultaten måste 
förstås. För generalisering av det som kanske kommer att finnas läggs i postmoderna 
angreppsätt tonvikten på att tillhandahålla tillräckligt med argument och vidare generali-
sering lämnas till läsaren (Kvale, 1996). 
De överordnade motiven måste alltid sättas in i den sociala kontexten och rådande 
stadsbyggnadsideal. Vid nya paradigm kommer antagligen nya lösningar ges på den nya 
tidens problem. Det är därför av intresse att för framtiden ha dokumenterat hur tankeg-
ångarna gick, vad som var problemen och i vilka system lösningarna sågs vid planera det 
för spårväg i Skåne i början på 2000- talet. 

5.2 Diskussion

Under arbetets gång har många områden berörts kopplade till ett införande av spårväg. 

5.2.1  Den täta stadens krav på yteffektiva transporter

Att spårväg i Sverige är en relativt ny trend är Malmö ett bra exempel på. När stads-
förnyelseprojektet Västra Hamnen för drygt 10 år sedan började byggas fanns inte 
spårväg med  i planerna. Hade det planerats idag hade spårvägen varit inplanerad redan 
från början (Mattias Schiöth, intervju), och sett till detta arbete, antagligen haft en tydlig 
strukturbildande roll i ett område med en såpass tydlig miljöprofil.  

Någonting har alltså hänt det senaste decenniet. Spårvägen har på flera håll börjat be-
traktas som ett effektivt medel att få en tät blandstad med minskad bilism att fungera. 
Malmö har, genom de trafikproblem som uppstått i Västra Hamnen, fått bekräftat att 
det uppstår problem när moderna stadsdelar byggs utifrån dagens ideal om en tät struk-
tur utan att anpassa kollektivtrafiklösningarna därefter. För att ställa om från bilismens 
paradigm och bygga tätt och med låga parkeringsnormer krävs alternativ i form av mer 
kapacitetsstark och yteffektiv kollektivtrafik. 

Det som hittills varit visioner om en tät stad börjar på flera håll runt om i landet nu ge 
avtryck i stadsbilden. De problem Västra Hamnen uppvisar kan tänkas uppstå på fler håll 
i landet, då många moderna stadsdelar bygger på samma ideal. Här kan, enligt min men-
ing, spårväg komma att ses som en lösning och kan på så sätt bli en trend som sprider sig 
runt om i Sverige.

5.2.2 Pro-aktiv eller spekulativ planering?

I Malmö och Helsingborg som har ett närliggande kapacitetsbehov motiveras planerin-
gen för spårväg av en bristande transportkapacitet och begränsat gatuutrymme medan 
det framtida kapacitetsbehovet i Lund planeras med ett pro-aktivt förhållningssätt, då 
kapaciteten inte motiverar val av spårväg i ett införandeskede. 
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Att föra en pro-aktiv planering framhålls av Svensson och Nilsson (2004) som en av 
framgångsfaktorerna i deras granskning av Cerveros fallstudie av städer med en ovanligt 
stark kollektivtrafik. Å andra sidan finns kritiker som menar att denna så kallade pro-
aktiva planering snarare kan läsas som spekulativ planering, något Harvey tar upp som 
ett potentiellt hot för invånarnas rätt till staden. Medan Helsingborg och Malmös linjer 
täcker stadens stora reseströmmar, planerar Lund ett kunskapsstråk för internationella 
företag och investerare i ett område som beskrivs inte direkt komma dagens lundabor 
till nytta. Teorierna om City Branding, om hur städer söker skapa attraktivitet för att 
konkurrera på en global marknad, verkar onekligen stämma väl in på den bild Lund 
uppvisar, en vanlig utveckling som i litteraturen beskrivs som nödvändig för städer som 
vill vara med och konkurrera på den internationella arenan. Frågan är hur införandet 
påverkar resten av kommunens kollektivtrafikplanering och hur Lunds kommun ser till 
att linjen kommer alla invånare i Lund till godo. Det blir till stor del en diskussion om 
man ska se investeringen i spårväg enbart gentemot den enskilda spårvägslinjen eller vad 
framtida nationella och internationella etableringar tros kunna generera för staden i sin 
helhet.

När spårväg i de studerade fallen jämförs med alternativ är det framför allt mot BRT-
system spårvägen ställs. I teorigenomgången av kollektivtrafiksystemen beskrivs BRT-
system vara ett separat system medan gatuspårvägen i de studerade fallen är ett integre-
rat system. Det vore därför mer relevant att jäföra spårvägsvalet mot något prioriterat 
bussystem som BHLS eller liknande, som också är integrerade system. Varför jämförelser 
mellan separerade och integrerade system likväl görs är dock oklart men kan tänkas bero 
på den relativt otydliga begreppsdefiniton som råder, speciellt för svenska översättningar 
av internationella system.
 
Att spårväg är en betydligt dyrare investering än alternativa marksystem är inte något 
som framhålls i fallstudierna. I och med att det nu söks statlig medfinansierning om 
femtio procent för spårvägsetableringarna förefaller den ekonomiska faktorn vara un-
derordnad. Detta  kan vara en förklaring till att de ekonomiska faktorerna inte har en 
framträdande roll i kommunernas idé- och förstudier.

5.3 Vidare forskning

Arbetet inleddes med problemformuleringen hur det kommer sig att samtliga Skånes tre 
största städer planerar för spårväg samtidigt med så pass olika förutsättningar. Om det är 
ett resultat av ett ökat resande eller om det finns andra mer visionära faktorer som styr. 

5.3.1 Utvidgning av spårfaktorn som begrepp 

Arbetet tyder på att spårvagnen tillskrivs fler unika egenskaper än ett ökat resande som 
beräknas vid järnvägsetablering och som i arbetets teorianknytning redovisats vara svår 
att påvisa för spårväg. Spårfaktorn för spårvagn har undersökts och ifrågasatts, framför 
allt av Scherer (2009) som menar att ett ökat resande inte kan kopplas till val av spårvagn 
utan är resultat av större omvandlingar i stadsmiljön. På såväl den politiska nivån som 
bland tjänstemännen tillskrivs dock en gatuspårvägen unika egenskaper som inte tros 
kunna uppnås vid andra kapacitetsmässigt likvärdiga trafiksystem. I de studerade fallen 
anförs även andra variabler som till exempel urban känsla och  attraheringsförmåga  av 
investeringar. 
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Spårfaktorn i vidare mening för spårväg eller kanske ännu bättre spårvagnsfaktorn, 
verkar således i de undersökta fallen omfatta fler aspekter än resenärers inställning till 
val mellan buss- eller spårvägstrafik. 

Begreppet bör vidgas till alla de effekter och mjuka värden spårvägen tros ge och som 
inte hade uppnåtts med alternativa lösningar. Med en utvidgning av begreppet skulle 
spårfaktorbegreppet, utöver ett ökat resande, också avse den positiva image och urbana 
känsla spårväg förväntas ge, en ökad möjlighet att attrahera investerare, ett sätt att under-
lätta tillväxt och för att uppnå ökad integration i staden samt en attraktivare stadsmiljö. 

Spårfaktorn i en vidare mening borde undersökas. Vilken effekt har ett spårvägsin-
förande på stadens varumärke? Vilken effekt har ett spårvägsinförande på invester-
ingsmönster? Vilken påverkan har spårvägsinförande på människors upplevelse av en 
urban miljö? Att spårväg används som motiv för att ge positiva effekter av dessa slag, 
framgår i de undersökta fallen. Om effekterna verkligen uppnås, torde kunna vara 
möjligt att undersöka utifrån de erfarenheter som finns runt om i Europa. Än mer in-
tressant vore att jämföra om samma effekter som förväntas uppnås med spårvägen kan 
påvisas med alternativa kollektivtrafiksystem. 

Om kommuner önskar statlig medfinansiering av spårvägsprojekt borde de på ett bättre 
sätt, med hänvisning till forskning, kunna påvisa de effekter som förväntas uppnås, istäl-
let för att som i dag hänvisa till enskilda exempel. Mer forskning behövs om spårvägens 
effekter på staden. Den trafikforskning som tidigare varit ”best practice”-inriktad och till 
stora delar fortfarande är det, borde vidare kompletteras med forskning om spårväg som 
ett verktyg för lokal och regional utveckling. 
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