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Trafikplanerare, Malmö stad 
 
Vill du berätta lite när planerna för spårvagn började? 
 
Jag va med när det började, jag har varit konsult och sedan kommit tillbaka, då fick vi ett 
uppdrag att utreda spårvagnar i Malmö, som låg då på stadskontoret, nu är vi då på 
gatukontoret så de va de som va projektledare för det. Då startade det med ett par olika 
utredningar och vi tog fram den här utredningen tillsammans och tagit mkt på stadsbyggnad 
aspekterna av det där man då ville det efter som vi hela tiden har haft ett ökat resande i Malmö, 
och där vi börjar blir lite rädda för hur länge vi kan klara kapaciteten med bara bussar. Och det 
va 2006 eller 7.  
Och där kom en slutrapport som presenterades 2009 tror jag. 
 
Va var som gjorde att planerna startade? 
 
Egentligen va det de att vi fick ett politiskt uppdrag att göra det, att de ville att vi skulle titta på 
det och vi har ju jobbat med att lägga om stomlinjenätet, och det är då den lokala trafiken jag 
pratar om. Det la vi om 2005, eller Skåne trafiken, de är de som är ansvarig trafikhuvudman, 
och där vi då försökte införa det som på fackspråk kallas stomlinjenät, att man har då vi har 8 
linjer som går tätare än 5 minuters trafik och då tät ofta och länge och sen har vi då pluslinjer 
där det inte är så tätt befolkat och inte har så stor efterfrågan och som går lite mer sällan, och 
då fick vi en stor reandeökning och då kände man att det finns ju en begränsning hur länge man 
rent kapacitetsmässigt, och spårvagnsplanering tar väldigt lång tid, det är en stor 
stadsomvandling, som man bör koppla det till också, det kan man välja lite  de är lite olika tex 
hur man gör i tyskland och i frankrike.  I många tyska städer mer rullar ut spåren medan man i 
frankrike jobbar mer med att omvandla hela stadsmiljön Och ska man jobba med dessa frågor 
är det väldigt kostsamt och tar lång tid och då gäller det att vara ute i god tid. Så att vi inte står 
och kan inte sätta in fler bussar och kan inte ta med oss alla resenärer helt enkelt. Och då 
måste man börja  titta på det i god tid om vi behöver öka kapaciteten till spv istället.  
 
Det politiska uppdraget, va det sagt att utreda spv eller utreda kapaciteten? 
 
Nä men det va, jag  vågar inte svara exakt på det , vi får kolla upp det. 
 
 
Det blev ju att vi kom in på spv då just när vi börja titta på den här och räknande framåt med 
resandeutveckling och Malmö växer och så vidare att vi behöver den kapaciteten.  Så då blev 
det en spårvagnsutredning.  
 
Hur påverkar regionsamarbetet SPIS planeringen av spårvagn? 
 
Vi ser att vi får en väldigt stor hjälp av SPIS, det är många nya frågor som kommer upp med spv 
planering och där vi själva inte har den erfarenheten av den planeringen i malmö och också 
väldigt mkt specialkompetens som behövs och som vi ser att vi är i ungefär är i samma skede 
som lund och hgb och där vi då kan samnyttja de resurserna SPIS är och lära oss av varandra 
så vi inte sitter och uppfinner hjulen var och en för sig. Och lund har kommit längre så vi känner 
att vi kan lära mycket av deras process. De kan koncentrera sig bara på spv frågorna och de 
frågorna som är kopplade till de, jag har ju även andra arbetsuppgifter utanför spv planerna.   
 
Inriktar sig SPIS kontoret också på stadsomvandligs frågor? 
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Ja det är ju en viktig fråga hur man kan få ett stadsbyggnadselement också. Så de har ju också 
stort intresse av det och det är ju uppdelat i olika work pacage då. Där man tittar på 
finansieringsfrågan t.ex. och tittar då på hur kan man koppla den till exploatering och hur drift 
och underhåll och också rent utformningsprinciper.  
 
Du nämnde innan skillnader på frankrike och tyskland, hur ser du Malmö där, är ni mer frankrike 
eller tyskland? 
Vi vill vara frankrike! Nä men det är en jättestor infrastrukturförändring i en stad och så vill vi 
också maximera nyttan av den och då också skapar möjligheter för en stadsutveckling, så det 
är ett stadsutvecklingsprojekt, spvplaneringen. För det ska vara ett mervärde även för de som 
inte åker spv , för de som bor och vistas i området runt omkring.  
 
Hur ser det ut med  de processerna runt omkring, har allmänheten varit med någonting i 
planeringsarbetet redan nu? 
 
Vi började ju ordentligt nu i höstas med en förstudie i om byggande av järnväg och samtidigt har 
vi bestämt att vi vill göra ett planprogram, vilket vi inte måste göra enligt lagen men som vi vill 
göra för att få in stadsbyggnadsaspekterna, för en förstudie enligt lagen om byggande av 
järnväg kan bli ett rätt tekniskt dokument. Så det gör vi parallellt och det kommer skickas ut på 
ett officiellt samråd och då får alla möjlighet att svara på det.  Både länsstyrelsen som är en 
viktig remissinstans och malmöborna, så vi åfr in synpunkter på arbetet. Och i det tidiga skedet 
som har varit har vi plockat in olika brukargrupper som ungdomar tex för att försöka få med 
malmöborna så mkt som möjligt.  
 
Om vi går in på transportbehovet i Malmö, hur ser det ut i dagsläget för den tänkta sträckan? 
 
I rosengård då, har vi 3,75 min trafik där det är väldigt många resenärer och där man inte alltid 
får plats med alla resenärer på bussarna så där jobbar men parallellt nu med det vi kallar 
superbuss, som är då 25 meter långa bussar. Så de får en led till, de som går idag har en led. 
Och det jobbar vi med att införa till december 2013 som ett första steg för att kunna den 
efterfrågan som finns idag. Och där vi vill införa mer busskörfält och så en snabbare på och 
avstigning och att man kan gå på och av i alla dörrar tex och det är ett första steg, när vi inte 
kan ta fler resenärer så tar vi nästa steg och det är spv då.  Så det är en typ av BRT.  
 
Ok, då ni jobbar etappvis med att närma sig spv? 
 
Ja och att vi söker att dels kunna möte den efterfrågan vi ser idag och dels detvi tror och 
hoppas vi får framöver. Och att vi också hittar sig det trafikslag som lämpar sg bäst för den 
uppgiften också. Vi kan inte köra för tät med bussar heller, då blir det busståg och dår är längre 
bussar ett första steg och sen nästa steg då spv.  
 
Och ni ser inte att superbuss räcker i framtiden? 
 
Nä. Det klarar vi oss på ett tag. Vi har ett städigt ökande för varje år, så om vi bara ser hur det 
har varit historisk så behöver vi mer kapacitet. Sen samtidigt växer Malmö och bygger 
arbetsplatser så vi får ett ökat resbehov men sen också att vi hoppas få över så många som 
möjligt till kollektivtrafik. 
 
Kopplas spv  till den regionala utvecklingen i Skåne? 
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Ja dels är det viktigt att vi har en koppling till våra stationer, 
 
Tågstationer tänker du då? 
 
Ja, men sen är det också viktigt att man ser att man styr om regionbusstrafik som också kan gå 
som spårvagnar och så att den också kan gå i stan.  
 
Någon slags tram, train ? 
 
Ja duospv. 
Men också regionala spårvagnar som kör in lokalt. Men även om det bara är lokala spv är det 
en viktigt uppgift att kunna koppla bra till  stationerna. De ska vara enkelt att byta 
 
 
 
Hur tror du bilden av staden kommer påverkas om det etableras spv? 
 
Jag hoppas man kommer kunna se att vi satsar mkt på att vi är miljövänliga, det är ju då eldrift 
på dem och det är hög kapacitet, am n kan ju också har trådbussar men man får ju inte in fler i 
bussarna även om de går på el. Men även att man uppfattar det som en moderna stad och en 
storstad.  
 
Ser du fördelar då som är kopplade till spv som inte kan uppnås annars? 
 
De jag tänker främst på är just materialval, spv kan köra på gräs och kan ge ett grönt inslag 
istället för som busstrafik som behöver köra på asfalt då tex. Och då får man också en 
bullerdämpning med gräs och mer grönytor som kan suga upp regn. Sen blir ju spv i sig 
strukturbildande och ger mervärden i det i att man vet att här går spv och det ändras inte om, 
man har inte det som att man kan flyttas bussen när som helst. Men bygger man spv och lägger 
ner de pengarna så blir det väldigt tydligt att det är där den kommer att gå.  
 
Kommer det påverka själva bebyggelseplaneringen, att det inte är lika flexibelt? 
 
Ja det tror jag, det märker man redan i lund tex, där ringer exploatörer och frågar, när kommer 
spv när kommer spv, och de frågar inte när kommer bussen. Och i Norge, Bergen tex att det blir 
en ökad exploatering. Det blir väldigt tydligt för exploatörer, kunder och vart man vill bo, att här 
går kollektivtrafiken och man kan lita på att den kommer gå där länge.  
 
Malmö är ju en ganska kompakt stad, finns det några strategier för hur själva stadsstrukturen 
ska utvecklas för att passa en spv stad? 
 
Alltså det är tex i Västra hamnen som är nybyggt ser vi det som viktigt att vi får en bra 
kollektivtrafik från början. Och där är bara två tillfartsvägar, det funkar inte att exploatera västra 
hamen om alla ska köra bil dit, i först hand är det bra om folk går och cyklar, där är mest 
yteffektivt och sundast men om man inte kan och vill är det  viktigt at vi har en bra kollektivtrafik 
så att man inte behöver köra bil i såstror utsträckning.  
  
 
Om man ser från ett hållbarhets perspektiv, vad betyder spv då? 
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Jag tror det betydligt lättare att få bilister att lämna bilen för spv än för buss för det är en annan 
transport kvalitet också rent hur man åker, det går rakt gent och kränger också. Det blir mer 
komfortabelt 
 
Hur ser du på de andra aspekterna? Påverkas de också? 
 
Ja dels att de som inte har bil kan ta sig lätt fram men också att man kan få en stadsutveckling i 
områden som gynnas av att få den upprustningen också.  
 
Om vi ser till Skåne som region, hur tror du det påverkar att få tre städer med spv? 
 
Jag tror att det skapar ytterligare en dynamik i städerna och i Skåne eftersom de blir ett smidigt 
och snabbt sätt att resa och kopplar då mellan städerna. Man bor och jobbar ju inte på 
stationerna utan att man lätt kan ta sig, att det är samma system så man känner sig hemma i  
också och ger en storstadsprägel också.  
 
Kommer det bli tre likande system i städerna? 
 
Ja det är tanken, varje stad är så litet så det är där också SPIS har en stor nytta  de håller i hop 
frågan mellan städerna, att det ska vara spv som köps in och de ska ses lika dana utså det blir 
samma system som man känner igen. Så om man åker spv i Malmö eller hgb så är det samma 
system de ser lika dant ut och är samma spv.  
 
Så det blir inte att man kan se att det här är en malmöspv? 
Nä och det är mkt också för att det är så små volymer .  och sen är det viktigt med 
igenkänningen att folk ska känna sig trygga med systemet och ekonomiska aspekter att vi kan 
gå tillsammans och köpa in spv. Då får vi upp lite större volymer och vi kan också låna vagnar 
av varandra om det går sönder och kanske samordna depåer t.ex. Eller vissa maskiner som kan 
behövas kan vi samordna.  Då är det en stor nytta både när vi planerar och sen när vi ska driva 
systemen.  
 
Hur ser du på det då om tex lund etablerar sin spv först om de ska se lika dana ut, kommer lund 
då styra hur era spv kommer se ut? 
 
Nä där jobbar vi tillsammans inom spis så i den fordonsgruppen sitter vi också med så vi får 
igenom våra krav.  
 
Så ni har inflytande hur spv ska se ut i lund då? 
 
Ja vi gör ju det tillsammans, då det blir att ta och ge.  
 
Du va inne på det att vi mer vill var frankrike än tyskland, hur tror du de städerna i Frankrike har 
påverkas av att få spv? 
 
Väldigt bra . de kommer städer som är mindre än Malmö som vill ha spv trafik för det blir ett lyft 
för de städerna. De har ökat resandet med 33 procent på två år i Le Mont  för att man har infört 
spv. Och det är en jättestor ökning och man har också sett att man har knutit i hop olika 
stadsdelar ja för att knyta ihop staden och också knyta i hop människorna i staden. och att det 
är väldigt viktigt.  
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Och att man har sett att har man fått en linje så vill man ha flera linjer, så det är en stor 
framgång för spv i frankrike. Och där det också är mindre städer som kanske har 100 150 tusen 
invånare men ändå väljer att göra en så stor satsning.  
 
Du nämnde det att knyta ihop staden. är det någonting som gäller för Malmö också? 
 
Ja det blir ju det. När vi går från ett ytterområde till ett annat ytterområde och då knyter ihop och 
får gena snabba förbindelser genom staden. det är viktigt också.  
 
Vill man ändra något resmönster med att knyta ihop staden eller är det för att det är mest 
resande där idag? 
 
Ja det är där resandet är mest men sen också att vi väljer att knyta ihop för att få genomresor 
för de som vill de så man inte måste byta utan kan sitta kvar.  
 
Xxxx var inne på det tidigare att det ska sökas om nationellt stöd för spv, hur ser du på det? 
 
Ja det hoppas jag också på, det är väldigt dyra investeringar och målsättingen är att få ett 
bidrag från staten också så vi har ju nu genom region Skåne skrivit ett brev och skickat till 
infrastrukturministern där spv är en del av det. Det är även järnväg och vägsatsningar. Men där 
det är viktigt att få ihop den här helheten och ser att även om det är en lokal spv så har den 
väldigt stor påverkan på det regionala resandet. Särskilt i lund där man då går till Brunnshög 
som är ett stort arbetsplatsområde men folk som jobbar där som bor i hela regionen.  Så man 
kan ta sig med tåget till lund C och sen snabbt kunna hoppa på spv och kunna få en snabb och 
gen resa ut.  
 
Så det är en regional angelägenhet att få spv? 
 
Ja det är både lokal och regional angelägenhet och det är lika dant för oss,  i västra hamnen är 
det många som jobbar som inte bor i Malmö t.ex.  
 
Om vi pratar om bebyggelsestrukturen så brukar städer med spårburen kollektivtrafik ha en 
ganska radiell struktur eller bandstruktur. Hur ser du på Malmös du på det med Malmös 
förutsättningar? 
 
Ja vi har ju det ganska mkt också. Även om Malmö är ganska runt så har vi de starka stråken 
som går in till centrum, och det är där som vi också  har de starka stadsbusslinjerna de går ju 
utifrån och in. Men sen är det också viktigt att vi försöker knyta ihop med ringlinjer, vi har ju linje 
3 som är en ringlinje i de centrala delarna som är en stomlinje i de centrala delarna sen har vi 
en som heter 33 som är lite utanför som förbinder alla ytterområden med varandra. Och de är 
också viktiga att vi har kvar för att knyta ihop. 
 
Och då knyter man i hop med buss då? 
 
Ja de gör man ju då.  
 
Ser du någon tvärbana som i sthlm tex? 
 
Inte i något första skede, men kanske någon gång i framtiden längre fram.  
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Vad ser du som den främsta anledningen för Malmö att införa spv? 
 
Det är kapacitetsfrågan. Ja vi ser idag att vi tyvärr inte kan erbjuda den res kvaliteten riktigt som 
vi vill,  
Till de som måste stå på en väldigt full buss eller inte kommer med bussen så ser jag  det som 
väldigt viktigt att vi erbjuder mer kapacitet att de får en god resa och att vi får möjlighet att locka 
fler att åka kollektivt. Och sen när man inför det  försöker maximera stadsutvecklingen 
naturligtvis. 
 
Spårvagn har ju funnits förut i Malmö, hur tror du uppfattningen är att etablera det igen? 
 
Det är nog lite både och. Rätt så  många  är nostalgiska och tycker det är tråkigt at de la mer 
det . och så när vi la om linjenätet 2005 döpte vi sträckorna efter de gamla 
spårvagnssträckorna, så busslinje 4 till limhamn heter den idag och där  gick spv linje 4 förr. 
Och det va många som uppskattade det. Oh nu är det fyran igen, 
 
Men sen tror jag också många tycker det är ett gammalmodigt system. Och jag tror också om 
man tittar på gbg som har ett gammalt system och med ganska många gamla vagnar som är 
rätt så inte så tyste, och högt insteg, så har vi också ett jobb att visa på hur ett modernt spv 
system ser ut och att det är något modernt.  
 
Så det är inte Gbg som är förebilden? 
 
Nej absolut inte! 
Men det är också mkt för att det har ett äldre system och med all respekt att man inte bara kan 
byta ut det över en natt.  
 
Vi ser att man får så många fler vinster genom att föra in träd och grönska och göra den 
upprustningen.  
 
Finns det planer på att få fastighetsägarna at vara med att betala också då? 
 
Det finns väldigt stora önskemål om det men det är inte alls nått som är lätt att göra bland de 
som redan r etablerade längs spv. De har ingen skyldighet att vara med att finansiera. Men vi 
vill också att fastighetsägarna är med så vi gör det tillsammans så vi får så mycket ut av det 
som möjligt. 
 
Just det här att det har funnits och lagts ner, ser du någon risk att det skulle göra det igen? 
 Nej absolut inte.  
 
Finns det några trygghets problem om man inför spårvagn och då får längre vagnar? 
 
Nä det är väl samma som buss ungefär, man har ju övervakningskameror i vagnarna. 
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Politiker, Malmö stad 
 
 
Skulle du vilja berätta när planerna på spv startade? 
 
Det är nog mkt möjligt att de gjorde det innan min tid, men för miljöpartiets del handlar det om 
att vi har tittat på spv på riksplan som ett generell stadsutvecklings möjlighet i många städer och 
vi har tittat mkt i Europa i vilka städer vi tycker funkar pra och vilka städer som har genomgått 
stora ändringar i positiv riktining. Det va 6 7 år sedan nu vi började jobba aktivt med 
stadsutveckling. Och då såg vi bland annat i tyska och franska städer att spv var väldigt viktig.  
Men också i en svenska kontext jobbat länge med uppväxling av kollektivtrafik, både kapacitet 
och kvalitetsaspekter, det va inför valet 2006 vi skaffade en aktiv spvpolitik. Då uppfattade vi 10 
svenska städer som va aktuella, malmö va en av dem. Så då gjorde vi spv till en av våra 
profilfrågor, för att vi viste att det hade varit en bubbla man pratat länge om i malmö men inte 
kommit till skott  och då gick vi till val på att verkligen göra aktion av det.  
 
Vad är din uppfattning av malmöbornas ställning till spv? 
 
Väldigt väldigt blandat, malmöborna som kommer ihåg den gamla spv är det utdelat, en del 
tycker det är gammalt de minns mest faktumet att de tog bort de, sen finns det de som  pratar 
väldigt positivt till  när vi hade spv, de va ju så bra. 
 
Sen är det då nyinflyttade, det handlar mkt vad man har för erfarenhet. Det handlar mkt om vilka 
generationer, både nostalig och ett avståndstagande som nått gammalt.   Unga människor 
upplver jag som mer positiva. De kanske också upplevt moderna system, sen har många 
uppfattningen att det är dyrt, räcker det inet att utveckla bussarna, men det är mkt de som inte 
åker buss, de som åker buss vet varför det behöver göras någonting.  
 
Är alla överrens från politiskt håll här i malmö att det ska bli spv? 
 
I olika grader,  
Inte så många som säger nej, de är sd och de har inget inflytande, sen är det olika grader av 
tidsmässigt och hur angelget det är . Där vi från mp tycker det är angeläget och bråttom.  Sen 
finns det en skala bort till moderaterna som tycker bussar duger ganska länge till. Men som inte 
säger nej till spv, det är med i planeringen, men de är rädda för att kollektivtrafiken ska kosta 
nått.  
Moderaterna har en konstig uppfattning, om det ska byggas spv ska det göras till limhamn, ett 
ställe som är svårt att bygga kollektivtrafik till, deras väljare bor där men det finns inte 
kollektivtrafikunderlag. Jag tycker de har en mkt mkt märklig linje. Det är tveksamt, behoven 
finns till de socioekonomiska områdena men där är de tveksamma att satsa pengar.  
 
Hur skulle en spv påverka malmös arbete med hållbarhet? 
 
Absolut väldigt mkt. Vi har en situation där vi har svårt att utveckla bussarna, bussarna är i taket 
kapacitetsmässigt och vi kör ganska vanliga bussar, det är väldigt fullt på linjer där vi har rena 
bostadsområden, på de linjer där vi har få arbetsplatser, dvs många pendlar där ifrån och det är 
lågt bilinhav, enkelt sagt miljonområdena, det är väldigt svårt att klara dem och vi har väldigt 
stort kvalitetsproblem med bussarna. 
 
Själva fordonen eller? 
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Själva fordonen, vi har så högt tryck så de slits fort och det är svårt att upprätthålla högkvalitet 
men också framkomlighets mässigt. Vilket hänger ihop, bussarna måste köra väldigt långsamt 
och med många stop så malmöborna är inte nöjda visar kvalitetsundersökningar och det är 
förståligt. Så vi måste göra någonting kapacitetsmässigt, sedan har vi också ett behov av att 
bygga ihop malmö socialt sätt om man säger, segregation och vi har sådana områden med 
väldigt mkt bostäder, och där vi arbetar med en förtätning och få till arbetsplatser men vi 
kommer aldrig för en på en väldigt lång tid få till en blandad stad på de områden. Och då måste 
vi ha en stark kollektivtrafik och då är vi i behov av förändring, och för mig är det en väldigtviktigt 
bit, att få et att funka, nu tex kollar vi mkt på bergen hur man gör när man drar ut spårvagn till 
något som upplevs som ytterområden. Då kan spv vara ett lok till omvandling på många sätt 
som de områdena behöver, det investerar väldigt lite i de områden idag. Det är idag svårt att få 
till investeringar där idag. Och spårvagn är ett sätt som vi vet drar till sig andra investeringar och 
förändrar bilden av områdena väldigt mkt.spv i bergen gjorde att folk blev nyfikna och gjorde att 
de började åka dit o fika. Jag tror idag att det är väldigt få människor som inte bor i lindängen 
som åker till lindängen.  
 
Du va inne på Bergen, hur tror du det har påverkat deras bild av staden? 
 
Jag har bara andrahands uppgifter och de pratar bla om en dån effekt att folk åker till 
ytterområden som är jättespännande. 
 
Är det något som eftersträvas i Malmö? 
 
Ja det är något vi pratar om mkt i malmö, att få folk att röra sig över hela staden och på så sätt 
binda samman staden. rosengård , för att ta ett exempel har faktiskt ett stort centrum som folk 
åker till från hela staden. Men lindängen har ingetnting som drar folk från staden.  
Detta är ett led i en förtätningsstrategi, i att få dels nya bostäder och  verksamheter och lokaler. 
 
Är det en uttalad strategi i malmö? 
 
Ja, förtätning är den strategi vi jobbar utifrån i hela malmö, att förtäta och utveckla 
bostadsområden, och där har vi många projekt. Det handlar dels om renoveringar och dels nya 
bostadsområden.  
 
Till skillnad från buss är ju inte spårvagn lika flexibel... 
 
Det är ju det som är så bra! 
 
Hur tror du det kommer påverka bebyggelseplaneringen.  
 
Ja det är det jag tycker glöms av lite i malmö de möjligheter spv har just för att den inte är så 
flexibel, den är säker och kan locka till sig investeringar och är varaktigt. Buss drar aldrig på 
samma sätt till sig investeringar eftersom den inte är varaktig. Den kan ju flyttar och då höjer 
den inte fastighetspriset på samma sätt, det är varaktigheten som gör den så speciell och get 
den möjlighet att bidra till stadsförnyelse, och jag upplever att vi lite har  tappat det perspektivet, 
att debatten väldigt mkt har kommit att handla om kapacitet. Som så klart också är väldigt 
viktigt.  
Man ska ha koll på vilka alternativ och vilken kapacitet och inte investera i spv innan man är i ett 
läge där det behövs kapacitetsmässigt. men för mig är inte det den ända drivkraften, det är 
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ungefär halft det är kapacitet och stadsförnyelse, kombinationen. Och i malmö är det väldigt 
viktigt att vi behöver båda två. I västra hamnen är det väldigt viktigt med kapacitet, det förbinds 
bara med broar och kommer aldrig klara transportbehovet med bara bil.  
 
I västra hamnen har man ju en uttalad miljöprofil, hur påverkar det valet? 
 
Ja upplever att de som flyttar till västra hamnen förväntar sig något mer än bussar. De förväntar 
sig när man flyttar till ett paradexempel på stadsutveckling att det ska vara väldigt bra 
kollektivtrafik och att bussarna inte levt upp till det. Att de förväntar sig mer där, definitivt. 
 
Är kapacitetstaket nått i västra hamnen? 
 
Där handlar det om gatuutrymmet, problemet är inte att bussarna är knökfulla faktiskt. Det är 
viss köbildning och vi är inte vana att stå i ö i malmö. Och bygger vi mer kommer vi öka på det, 
eftersom bara halva västra hamnen är byggd.  
 
I resten av staden, motiverar det resbehovet som finns idag spårvagn? 
 
Jag upplever att på linje 5 och på linje 2 mot rosengång och lindängen så har vi slagit i taket. Vi 
har mer folk än vad vi tycker är rimligt. 
 
Har andra alternativ till spv utretts? 
 
Ja vi tittar på vad man kan göra alternativt och vi ska prova en ny metod på rosengård som är 
superbuss, väldigt långa bussar. Och det är liet ett experiment, hur långt kan vi komma på buss.  
Och sen tittar vi på turtthet och alla andra aspekter men eftersom malmö är en kompakt stad, 
alla regionbussar kommer in och om man säger att man kan komma jättelångt med att prioritera 
buss, men då måste bussar i olika riktningar prioriteras och kör man 3 minuters trafik i bägge 
ritningar har man en buss var 30 sek i korsningen. Så det är inte så enkelt att lösa om vi vill ha 
ett trafikflöde.   
 
Vi tittar nu på när det är dags att byta från superbuss till spårvagn och att man sen kan flytta 
superbussen, så att vi får flera verktyg i verktygslådan. Och att man lägger till där det behövs.  
 
Lund gjorde ju liknande, där man förberedde en bussgata till spårvagnstrafik, har ni tittat på 
liknande lösningar? 
 
Ja det är ju något likande, Ja jag kan faktiskt inte riktigt detaljerna där men där är ju frågan hur 
mycket man ska investera för bussen.  Där är ett vägval vi ska göra nu.  Sen är det en stor 
skillnaden på att föra in 5 eller 3 minuters trafik i staden.  Spårvagnen kan ju vara längre fordon.  
 
 Har trygghetsaspekten varit med när ni diskuterar långa fordon? 
 
Nej det har det inte. Vi införde ju kameror i bussarna och tog bort kontantbetalning och fick en 
väldigt positiv effekt. Det va problem med rån innan. Och det blir ju övervakningskameror i spv 
också. 
 
Om vi tänker stadens visioner, hur ser du spårvagnens roll i lokal och regional utveckling? 
 
Jag upplever spv som en regional satsning.  Att malmö är en arbetsplats för malmöbor och 
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skånar  och vi har väldigt stor inpendling och arbetsplatserna inte ligger vid centralen. Vi har iof 
många tågstationerna och många kan åka tåg till malmö och gå till sina arbetsplatser. Nu med 
city tunneln. Triangeln ligger mitt i stan. Men det är väldigt många som måste göra byten från 
den regional trafiken, och jag vill beskriva spv som ett sätt att använda city tunneln på bästa 
sätt.  Att göra de miljarderna vi la på city tunneln ska komma tillrätta ska det finnas byten, och 
då vet vi att människor gärna byter från spår till spår. Så därför blir spv ett sätt för citytunneln att 
komma till sin rätt. Därför är det intressant både ur ett statligt och regionalt perspektiv. Vi har ett 
problem idag, att trafiken inom städerna ska vara kommunernas ansvar, den regionala trafiken 
regionernas och riks resor statens ansvar, det ger en väldigt trubbighet och gör att vi mister hela 
resperspektivet i planeringen. Det finns en attityd att när staten har byggt citytunneln så är vi 
färdiga, men ni är faktiskt inte färdiga, det finns väldigt stora kapacitetsbehoven och de 
kapacitetsbehoven är relaterade till en regionaliserad arbetsmarknad och folk pendlar väldigt 
långt för att komma till arbete i malmö. Sen pendlar många till köpenhamn, lund och helsingborg  
och för att få det att fungera måste även trafiken inne i malmö fungera, så det är definitivt ett 
regionalt intresse och som vi menar ett statligt intresse. När det gäller tillväxt och jobb 
perspektivet.  
 
Får ni någon respons? 
 
Inte från staten än. Regionen upplever vi är på banan med retoriken, kanske inet med praktiken 
än.  
 
Ser du fördelar spv trafik som andra lösningar inte kan ge? 
 
De är kombinationen av riktigt mkt kapacitet och stadsförnyelse. Och där stadsförnyelse är det 
riktigt stor skillnad mellan buss och spårvagn.  
 
Vad är det för effekter man har upplevt man har nått med spårvagn? 
 
Det är känslan av att man har satsat på ett område. Från att ligga i bakvattnet och ligga i 
periferin, bygger du spv känner invånarna att nu vill de satsa på oss, och tycker det är bra att bo 
här, men också att man ser att det drar med andra investeringar. 
 
Vi va inne på det, Kan du beskriva vad kommunens plan med förtätning? 
 
Ja vi kan väl säga det också att ska vi klara förtätningen måste vi ha yteffektiva transportleder. 
Men också om att öka gång och cykel. Och det måste vi fortsätta med om vi ska fortsätta växa 
utan fler bilar. Och det tycker jag det finns en enighet inom majoriteten att prioritera ytefektiva 
transportmedel, gång, cykel, spårvagn 3a och buss 4a. Spv är mer yteffektiv. Malmö har väldigt 
lite grönytor och en förtätning där skulle malmöborna inte acceptera, så då är det mycket de ytor 
transportsystemet upptar som vi behöver tittar på tillsammans med lätt industri osv. 
Transportsystemet är väldigt viktigt i förtätningen och jag tror inte riktigt vi har insett det än.  
Men det kommer vi komma, det är helt oundvikligt.  
 
Har ni någon strategi hur staden ska fortsätta att utvecklas? 
 
Malmö är ju en väldigt kompakt stad och det handlar om att utveckla det vi har, alltså den 
kompakta strukturen.  
 
Köpenhamn har ju tex sin fingerplan, finns det någon sådan uttalad princip? 
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Jo vi pratar ju absolut om att styra bebyggelsen med spårtrafik men det kommer inte bli en 
fingerstruktur, utan det handlar mer om att göra något av den kompakta struktur malmö har, sen 
kan det bli tal om att utveckla nya centrum i falserbo och så vidare men det är mer osäkert nu. 
Inne i den kompakta staden handlar det om att göra starka stråk och det finns ett antal sådana 
starka stråk och de är de vi utreder om val av spv, och det är stråk som har kombinationen av 
mkt arbetspendling och passerar viktiga punkter. 
 
Finns det något samband för de stråk man nu kollar på med hur spv gick tidigare? 
 
Nä det gör det inte, det är rätt spännande. 
 
Malmö har ju haft spv, finns det en risk att även denna linjen läggs ner? 
 
Nä. Om det i framtiden kommer något mirakelfordon, men det ligger ju väldigt fjärran. Om 
vätgasbilen för privatpersoner exploderar men den är fortfarande mer ytkrävande.  
 
 
Är det nått mer du vill tillägga? 
 
Framför allt är det att vi tycker det är rimligt att staten ska finansiera hälften av investeringen. 
Om vi tittar i sthlm och gbg så har staten gjort investeringar. Om man ser den tillväxtmotor 
öresundsregionen är.  
 
Är planerna beroende av en statlig finansiering? 
 
Jag skulle inte vilja säga att vi är beroende, vi tittar på andra finansierings alternativ också, men 
jag tycker det är rimligt. 
 
Hur högt upp är spv prioriterat i infrastruktursatsningar? 
Det är prioriterat, men vi ser att vi har våran del av investeringen.  
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Trafikplanerare, Helsingborgs stad 
 
Skulle du vilja berätta när planerna på införandet av spv startade? 
 
Vi kan ju ta den långa historien kort, jag startade här ju 1997 och då hade man pratat en del om 
spv i hgb.  
Och en som hade drivit frågan gjorde nån rapport och en socialdemokrat hade i de 
sammanhangen berört att vi skulle en light rail från höganäs till landskrona via hgb. Sen kan 
man säga att grenen hbg landskrona föll bort när västkustbanan kom, men sen fanns ju 
höganäs kvar och nar jag började här jobbade man på stadsbyggnads mkt med de frågorna 
 
Så man började utreda planerna mellan hgb höganäs och inte hbg stad? 
 
Nä de var väldigt, de va nånting som man har kommit på mkt senare. Så väldigt mkt snack hgb 
höganäs sen då kände jag att det inte kändes riktigt vettigt för att spv bygger ju på att man har 
trafikstark underlag och det har vi inte direkt i pålsjöskog, så jag tycke inte de va så bra. Ska det 
bli spv måste man konkurrera bussen och det va svårt. Och skåne trafiken va inte så pigg på 
spv, de sa ska ni ha spv måste ni kunna ersätta alla bussar.   
 
Sen utredde vi om vi skulle få plats med en duospv I de här tågaborgstunnlarna. Och vid den 
tiden kom man fram till att det fanns kapacitet. Men sen har vi insett att det inte finns kapacitet 
på järnvägssträckorna med att köra spv också, det finns ju inte plats för tågen ens.  
 
Då kände jag att vi måste byta strategi och linje 1 här, det är en va de tyngsta i skåne. Så den 
går mot sitt kapacitetstak. Det går ju inte att köra buss hur tätt som helst så då kör man mindre 
än 5 minuter går de för tät. Så då kände vi att det va linje 1 vi skulle göra nåt med  och det här 
är någon gång 2004. 
 
Så då såg jag att på sikt så ska vi ju ha en stadsspv nere på järnvägsgatan drottninggatan. Men 
vi tror att tågaborgstunnlarna ska läggas här ute i gatan och måste jobba med cut and cover tror 
vi och då måste  du gräva upp drottninggatan, så då måste vi j vänta med stadsspv på plats va. 
Då kände jag att vi måste hitta en annan sträckning. Och då kände jag så att då måste vi hitta 
en annan sträckning och då är det så att viktiga punkter för bussarna från höganäs är 
lassaretssområdet gymnasieskolor och sånt. Och så passar man lassarettet och kommer ner 
där knutpunkten tar slut egentligen, så där kände jag att där måste höganäslinjen komma.. 
h+tar ju vid precist där vid knutpunkten och då skulle ju knutpunkten sen ta vid där vid 
knutpunkten.  Men då innebar det att vi kunde börja med att köra linje 1. Och den linjesträckning 
som är tyngst är en ut till dalhem som är  sånt här miljonområde ner till knutpunten sen skulle 
man gå in i h+. Sen fortsätta ut till råå då och ättekulla.  
För, skåne trafiken har tyckt att vi ska satsa på stadsspv innan höganäslinjen.  
 
Sen är det så att det är diskussionen i kommunen, tanken med h+ är att man ska gräva ner 
järnvägen för att få bort den här barriären och det va meningen att vi skulle finansiera hela det 
själva till en kostnad av 2 miljarder, när man gjorde en kalkyl på det senast kom am nu upp till 
en kostnad på 3,1. Och då så politiken nej, vi har inte råd med ett sånt dyrt projekt va. Man har 
inte lagt det på is va men man har skjutit det framåt, men får man till den här tunneln till helingör 
kommer man behöva bygga södertunneln på det sättet.  
 
Om man gräver ner söder tunneln. Gör man det i kombination med byggandet av en spvlinje? 
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Nja, ja tanken va ju då att söder tunneln också ska läggas i järnvägsgatan och då ska spv in 
ovanpå. men när vi nu inte kan bygga den kan vi ju inte lägga spåren söder ut, vi kan inte lägga 
de tillfälligt. Och då kan vi inte gå längre söder ut än knutpunkten. Och då kan det hända att 
man ska byta strategi och gå norr ut mot höganäs istället.  
 
Om vi ser hur sträckan linje 1 och mot höganäs ser ut idag, finns det kapacitet för att motivera 
spv? 
 
Än så länge finns det tillräcklig kapacitet i bussarna men linje 1 går mot att sitt kapacitetstak, 
som är runt 2015. Så det är tillräckligt underlag för att motivera spv. Och skåne trafiken gjorde 
då en samhällsekonomisk beräkning och då blir lösamt. Och mot höganäs tror vi att vi kan nå 
ett annat reseunderlag. Det är vårt starkaste pendlarstråk om eftersom vi har en så tydlig 
grundstrategi i vår öp att ha det här med stationer och järnvägsförbindelser i de tunna 
pendlarstråken. Dels har vi västkustbanan både nya och gamla, vi har totalt 10 pågatågstationer  
 
Och då utvecklar vi alla de stationsområden då. Och ska vi bygga spårtrafik norr ut tror vi inte 
på en vanlig järnväg utan på spv.  
 
Har ni utrett alternativ till spv till höganäs? 
 
Nej men det kommer vi att göra. Och visst nån BRT superbusslösning, vidareutveckla den buss 
som finns osv. Det kommer att bli i en utredning och då måste vi definiera nollalternativen hur 
de ska se ut. 
 
Ser ni de som nollalternativ? 
 
Ja ja tror nästan det, jag vet inte vad vi skulle klassa annars som nollalternativ. 
 
Trådbuss utredde vi en gång, jag och han som har gjort utredningen för landskronas trådbuss. 
Så vi sökte pengar för att göre en studie om trådbuss på linje 1. Men vi ju ändå att det skulle va 
spv på sikt för spv har bättre kapacitet. Och då kunde man få bidrag för att sätta stolpar och på 
så viss komma spv ett steg närmare.  
 
Ja är det något ni använder det här med 4stegsprincipen? 
 
Jo så kan man ju göra. Vi har inte fullt ut kunnat göra så för det här med sträckorna och så. Men 
på tiden när vi kollade på trådbuss hade vi ett projekt för att kolla på trådbuss och då försökte vi 
prioritera upp men viss du skulle kunna prioritera mkt mer. Men på den tiden va definitivt 
politiken inte mogen för att ta allt för stora ingrepp för att prioritera ner biltrafiken. Idag är det lite 
bättre vad gäller det. 
 
Ja ni pratar ju om en fördubbling av kollektivtrafik? 
 
Jo precis och  det är rätt intressant VTIs undersökning om hgbs inställning till kollektivtrafik den 
öppnar ju upp ändå att göra mer restriktivt mot biltrafik. 
 
Finns det några planeringsprinciper för att skapa underlag för kollektivtrafiken. 

Ja vi har ju en del förtätningsprojekt i norr. Man bygger på vissa områden som 
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drottninghögområdet har men ett projekt som innebär att det ska förtätas och förnyas, man ska 
bygga på lite våningar på husen tanke är att hela området ska förtätas, odet det kommer till  ett 
område  som heter rosetorpsträdgård så det finns bra linjeunderlag längs sträcka 1. Och sen 
ska den gå in i h+ och det är också ett förtätningsprojekt så där får den också ett bra underlag. 
Dt byggs ju  då både bostäder och verksamheter i h+ och så ska spv ligga centralt i det 
området. Om sen är det hyfsat underlag vidare söder ut mot Rå.  

Däremot försökte vi nå ut till ett område som heter Östra Ramlösa, där klara vi inte nå upp till 
det här just pga att sträckan efter linebärcentrum fram till östra ramlösa, där går det genom 
villaområden och då är det för lite underlag.  

Hur tror du bilden av staden kommer påverkas om det etableras spv? Vad har staden för 
visioner om det? 

Jag ser spv mkt som den här stadsförnyelseeffekten att det, är man i gbg så får man inga 
positiva vibbar av spvtrafiken, dom ser inte så roliga ut, de skramlar, det är stökigt och så och 
känns inte bra. Men är man då ute i Franska städer upplever man det bara positivt. Man är inte 
rädd när man går över gatan och det kommer en  spv, i gbg är i af jag lite rädd när det kommer 
en spv. I strausbour, i de centrala delarna, går ju folk huller om buller i de här spv linjerna. Så 
jag tror det blir en sån positiv effekt om man har spv. Jag tror den här spårfaktorn absolut finns. 
Den här kategorin som aldrig vill åka buss, mkt väl skulle tänka sig åka spv, de tror jag. Jag tror 
det är positivt för en stad som vill vara fram och utvecklas och framförallt att man kan vara lite 
tuff och plocka bort lite bilar, tex här linje 1 ska man gå ner till två körfält (idag 4) och resten 
kollektivtrafik.  

Finns det några uttalad mål som hur ni vill framställa staden? 

Nja det där är mer stadsbyggnadskontorets business. Men jag tycker mer man ska se på typ 
strausborug och en del andra såna städer.  

Ok, så det är inte gbg som är förebilden? 

Nä det är inte dit man ska åka om man vill ta med sina politiker på studieresa. 

Vad är det för fördelar man uppnår med spv? 

Det är en annan komfort och om man kör centralt så är man nästan nere i 3 minuters trafik. Man 
behöver inte så och vänta.  

Och det kan man inte få med tex buss? 

Jo det kan du ju men man måste ju vidareutveckla bussen väldigt mkt såna fall. Och spv har ju 
också de fördelarna att, de kan man ju få med bussar också om du kör dom som BTR att ha 
dörrar på båda sidor so du kan ligga i mitten med kollektivtrafik. Men såna här riktiga BRT-
system som går på betong tror jag inte passar i städerna och då är frågan hur hårt du kan 
prioritera genom bussarna, och då känns det lättare att kunna prioritera genom spv. Ja sen är vi 
en gammal spv stad och mkt av den linjesträckning som vi tror på nu. De får vi se det när vi gör 
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förstudien men mkt säger nu att det är de gamla spvgatorna där det finns ett bra gatuutrymme. 
Frågan är ju vad som finns i backen under. Har det maxats med vattenledningar och fjärrvärme 
är det inte så populärt att lägga spv.  

Har helsingborgarna själva varit med och tyckt till om spvplanerna? 

Nu kommer det bli i samband med förstudien riktiga medborgarmöten, det har ju varit några 
olika sammanhang i tex ÖP 2002 då hade vi stadsbyggnadsvisioner med spv och så. Sen har ju 
HD ibland kört ut en fråga till folk och frågat.  

Hur har reaktionerna varit där? 

Ja de tyckte jag va rätts så bra, med tanke att det har stått väldigt lite i tidningarna om det. Så 
nu kommer jag inte riktigt hur många procent som ställde sig positiva men det va ju nästan 
hälften tror jag. Så det tyckte jag va bra.  

Tror de de flesta känner till de här planerna? 

Nej. (skratt) Inte de flesta.  Man träffar ju inte hur många som helst. Men när man börjar prata 
med folk så blir det lite intresserade. 

Men vissa de gamla kommer ju ihåg spv och tycker det är roligt sen finns det ju en del som 
tycker det är något gammalt men har man satt sig in i vad moderna spv handlar om är det svårt 
att använda de argumenten iaf.  

  

De på SPIS kontoret va på studieresa förra veckan och va i Molouse. Och den tycker jag är 
intressant för den är i hbg storlek. Så det är alltid bra att kolla på såna som är ungefär lika stora 
och inte bara såna här jättestäder. 

Ja man säger ju ofta att det inte är själva storleken på staden som är det viktigaste utan 
strukturen, hur ser du på hbg förutsättningar utifrån struktur? 

Strukturen på hbg är ganska bra, framförallt på linje 1. Om man ser va vi har tyngdpunkten på 
verksamheten men också boende. Med linje1 så lyckas den samla upp det väldigt bra. Så 
strukturen är bra. Den perfekta staden att planera är ju den runda staden. Hgb är mer som en 
halvcirkel. Det som gör den här staden svår är ju den här förkastningszonen vid landborgen. Så 
norr sydligt är det tre infarter som kommer in men i östlig riktning ligger alla infarter i gamla 
raviner vilket gör att det är svårt att optimera linjedragnigen. Så det blir en tydlig bandstruktur. 
Du kan ju inte ersätta all buss med spv och de kommer ju va rätt mkt busstrafik som 
kompletterar. Och då får man tänka att det om rätt mkt.  för att göra ett optimalt kollektivtrafik 
nät. Och ha vissa punkter då. Helst ska man ju inte köra bussar och spv parallellt utan  låta 
bussarna köra fram dit spv kör men det kräver lite mer arbete att arbeta fram.  

En extrem bandstad där centrum ligger i mitten är, då är det optimalt va. Och så gör du bara en 
tung bra linje så. Så är det sällan en stad ser ut. Vi ligger med centrum alldeles i kanten så är 
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staden till norr.  

Kan man styra det med planering hur man formar staden? 

Ja men det är alltid svårt i gamla stadsstukturer. Det lättaste är ju att bygga helt new towns där 
man lägger optimalt direkt. Men just att förtäta längs de tunga stråken det är ju viktigt. Och där 
ser jag mkt i de gamla områdena att mka kan bygga på. Som miljonområdena. Där kan man 
verkligen förtäta. Och en exploatering av h+ innebär ju att du får ett bra underlag på de 
sträckorna. Nu har vi ju inte riktigt brist på resenärer där ändå med mkt resenärer vidare söder 
ut men centralt får man ju mkt resande genom att det ligger nära city. Så bostäder i h+ blir ju 
ytterligare ett plus.  

Hur ser du på det att spv inte är lika flexibel som dagen buss. Kommer det påverka 
planeringen? 

Ja det va ju det som tog död på spv när bussen kom. De va så bra att den gick att flytta överallt 
och kunde hålla på och åka runt och man skapade då alla de här ringlederna som ingen vill åka 
på idag .de är bara pensionärerna som tycker det är kul. Jag tror att stomlederna ligger ganska 
bra så jag tror att spv linjerna kommer ligga på ett likande sätt. Däremot är det möjligt att 
bussnätet måste ses över för sin linjedragning när man får spv men det är jag övertygad om att 
man kan hitta bra lösningar på. Det optimala hade ju varit att som i Friebourg att man visste om 
att här kommer det byggas spv och byggde den först och sen så lägger man ett helt 
bostadsområde där och har kollektivtrafik från början.  

Finns det sådana planer här i hbg? 

Vi har väl inget sånt område nu. Det skulle man ju såna fall gjort i Mariastad att man byggde ut 
spv där innan man byggde de, nu har man ju bara en etapp kvar närmast stationen så det är lite 
sent. Och teoretiskt sätt skulle man kunnat göra det i Östra ramlösa som inte är byggt än, men 
då fick man för dåligt resunderlag hela vägen ut. Så ska det va spv ut dig måste det bygga på 
politiska helt andra beslut för det går inte att motivera det ur kapacitetssynpunkt. Och det är 
politiken väldigt noga med, vi klarar inte av att bygga spv utanstatliga medel, utan vi måste få ett 
rejält stadsbidrag för att kunna bygga spv. Och det är det med höganäslinjen, att det är ju inte 
en lokallinje så därför kan ju inte hbg kommun bekosta den, mär simrisham får en ny 
järnvägslinje, därför kan det bli en taktisk variant i det här. Och i h+ hade ju spv kommit relativt 
tidigt, innan mkt av bebyggelsen, så där hade det kunna blivit lite som i de franska städerna, tex 
friebourg 

 

Finns det möjligt för stadslinjen att få statliga medel? 

Det finns ingen regel i Sverige som säger det. Frankrike har ju den smarta lagen som gör att de 
tar en del av arbetsgivaravgiften och lägger direkt på det här. Det är skitbra. Men det finns ingen 
sån i sverige. Men det försöker man jobba med i SPIS att utreda finansieringen av spv. I Malmö 
finns politiska direktiv att jobba med superbuss som ett första steg på de linjer som ska bli spv. 
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Och i lund är det ju lundalänken och där är det ju busslinje idag även om det inte är 
superbussar. 

Tänker ni någon sån lösning att börja med superbuss? 

De finns politiker här i stan som börjar prata superbuss också, så därför kommer det bli utrett 
inom ramen för vår förstudie. Men jag har svårt att se då får man ju köra såna här långa 
dubbelleder för att nå upp i samma kapacitet som spv, det är det som är problemet med 
bussarna tycker jag.  

Att de måste vara så långa? 

Ja att det måste bli väldigt långa bussar då. Annars har ju inte bussen samma kapacitet. 

Om man kan uppnå samma kapacitet, hade det kunnat vara ett alternativ då? 

Det kan ju hända att det kan vara ett alternativ då, men jag tror inte det kommer vara lika 
framgångsrikt, bussen i sig blir inte det är stadsförnyelseelementet som kan göra den här extra 
positiva vibrationen som jag tror spv kan.  

Och är det det man vill komma åt? 

Jag tror det i den totala varumärkesbilden, tror jag det är större att på än gång kunna uppvisa att 
man har spv än att man har moderna bussar. På miljöaspekten har vi inte så mkt att vinna, för vi 
kör bussar på i princip på biogas, så bussarna är ju ingen miljöbov på det sättet.  

Hur ser du spv utifrån hållbarhetsaspekten? 

Socialt bör det kunna vara ett lyft, både drottninghög och dalhem är såna här miljonområden, 
och genom det här drottning h projektet ska man försöka lyft hela området. Och Drottninghög är 
ett sånt där problemområde där de eldar lite bilar ibland och skjuter lite ibland. Men det är inte i 
klass med rosengård ändå men har vi problem med nått område i stan så är det väl 
drottninghög, så det skulle kanske kunna bli en social höjning av området då, det borde ju inte 
bli en nackdel iaf. Det är ju det man tror i Malmö iaf att man kan minska segregationen där om 
man drar upp en linje. Annars har vi inte gjort så mkt såna socialt inriktade studier men jag 
skulle man kunna tänkta mig att efter förstudien kunna komplettera upp det med en del sociala 
studier också.  

Om det inte blir någon södertunnel skulle det påverka spv projektet? 

Asså södertunneln måste ju komma frågan är bara när den kommer. För jag tror också det 
kommer en tunnel till danmark, frågan är bara när den kommer. Och skulle det beskedet vilket 
jag inte tror att vi aldrig bygger södertunneln och så då måste ändå  göra nånting för h+ 
området och då måste man planera in spårvägen ut där ändå, men det känns dumt att dra den 
innan.  

Man avvaktar tills man vet med södertunneln då? 
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Ja precis, man avvaktar till man vet hur det ska se ut. 

Ser du någon avgörande faktor för valet om det ska blir spårväg? 

Ja det avgörande faktorn är finansieringen, det är det som är det avgörande. Vi måste få nått 
bidrag, hade vi inte haft att v isk alägga så mkt pengar på andra saker, för södertunneln hur 
lösningen än  ser ut så kommer vi få vara med att finansiera den tunneln. Sen har vi tecknat ett 
medfinansieringsavtal på västkustbanan för sträckningen maria engelholm för 300 miljoner. Så 
vi lägger ungefär 1 miljard på projekten av kommunala medel sammanlagt. Och så skulle vi 
lägga 2 miljarder på södertunneln, hade vi itne haft att vi skulle lägga de pengarna då kanske vi 
skulle kunna säga, med Helsingborgs tradition av att bekosta mkt själva, knutpunkten 
bekostade vi det mesta själva, då hade vi nog kunnat vara kaxiga och säga vi bygger spv själva 
men nu när vi har så mkt annat. Och spårvagnen kommer på tredjeplats här i stan, de har vi 
varit tydliga och sagt. Så pengarna är hotet, annars tycker jag det känns som att politiken är 
relativt enade. Det är inte så att den ena sidan är helt mot spv, visserligen har 
socialdemokraterna inte sagt så mkt om det. Miljöpartiet som inte sitter i regeringsmakt är 
väldigt positiva. 

Var det nått mer du vill tillägga? 

Nä vi måste nog bryta där jag ska i väg på ett möte men du får gärna maila något om det är nått 
mer du undrar över. 
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Politiker, Helsingborgs stad 
 
Skulle du vilja berätta hur länge du har arbetat I Kommunen? 
 
Jag har suttit med i fullmäktige sedan 2007 för mp och blev ordinarie i ks och kf 2010. Sedan 
dess har jag varit politiker på heltid och vi sitter i opposition. Vi har ett röd grönt samarbete med 
s och v. Och det är minoritetsstyre i hbg så de behöver ha någon med sig för att rösta igenom 
något. 
 
Hur ser det ut inom spv frågan, råder det konsensus? 
 
Jag upplever en rätt så bred enighet, mp är väl mest tydliga och sen kommer moderaterna och 
driver frågan konkret socialdemokraterna har en rätt passiv roll med de hänger på. 
Kristdemokraterna stöder också¨, fp ställer satsnigen mot satsningen mot andra värden som 
skola och vänster hänger på också.  
 
Är det någon som är öppet kritiskt? 
 
Inte bland de etablerade politikerna. Sen tror jag det finns i alla partierna någon som är skeptisk 
men inte så att de har någon framträdande roll eller går ut. De har inte varit någon offentligt 
debatt. 
 
Vet du vad allmänheten tycker om den här frågan? 
 
Blandad men överlag positiv, vi har ju haft spv tidigare och det ser jag att vi har den historia 
bakom sig, och ungdomar har lite större koppling till kollektivtrafik och miljöfrågan men jag 
upplever att man såna fall är skeptisk till hur det ska se ut i stadsbilden och att det tränger ut 
bilar, men över lag möts det inga starka reaktioner mot. 
 
Vet allmänheten om planerna? 
 
Jag skulle tro att en majoritet känner till planerna, men inte alla. Men vi har inget konkret att 
förmedla ut än så länge så det är svårt att informera. Och lova nått man inte kan lova. Men vi 
hade frågan upp i valrörelsen 2010. Och då sa man mellan 2015 och 2020. Men det är en sån 
fråga man gärna tar upp vid valrörelsen, för man har den erfarenheten att de som bygger spv 
vinner valet.  
 
Så är devisen i mp, går man till val på att bygga så vinner man har man bygger så vinner man,. 
 
Varför tror du det är så? 
 
Jag tror, och det är erfarenheter från Europa då, jag tror att man som politiker visar på 
handlingskraft och att man har gjort någonting, och när man har gjort det så uppskattas det. 
Man får vad jag har förstått fler resenärer och så kan som politiker säga att det här har vi 
genomfört. Det blir väldigt konkret och man kan väva in så många värden i spv. Allt från miljö till 
arbetsmarknad och sociala värden.  
 
Tror du spv i helsingborg skulle komma hela staden till gagn eller är det bara de som bor nära 
sträckan? 
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Det är svårt att säga, kommunen är så varierande och de som bor i andra samhällen är ju 
ganska långt bort, men man kan ju säga att man ökar tillgängligheten i staden, så man skulle 
kunna säga ja, men till olika delar. De kanske inte ingår i allas vardag. 
 
Ser ni spårvagn som ett lokalt eller ett regionalt verktyg, eller hur sen ni på det? 
 
Jag ser på det , både och. Vi har ju en utveckling an pendling ganska dramatiskt i skåne och 
även i hbg, i hbg är tredje största pendlingskommunen i Sverige per kapital, och då är det 
inpendling, och då är spvur ett regionalt perspektiv väldigt viktigt. Det kanske mest konkreta är 
kanske det i lund, lundalänken som går ut till  brunshög. Och det är framförallt inte lundabor 
som kommer använda det utan pendlare utan från lund som kommer åka där. Som åker från 
järnvägsstationen för att  ta sig till sina arbetsplatser.  Och jag tror det är samma i hbg att det är 
många som tar sig till knutpunkten som byter där och sen kan ta sig ut till sina arbetsplatser.  
 
Hur ser du att spv skulle kopplas till resten av det regionala nätet? 
 
Framför allt via knutpunkten och sen finns det planer på att sätta ihop det med mariastation och 
sen finns  det planer på att dra ut det till höganäs. 
 
Ser du fördelar med spv som inte går att uppnå med andra system? 
 
Man får in fler i en spv och man kan planera staden på ett helt annan sätt, man får som 
investerare en trygghet om det ligger ett spår jämfört med om det går en busslinje. Dels så gör 
man en stor ekonomisk investering som man måste upprätthålla så man kan inte sluta köra spv. 
Men en buss kan man justera på ett helt annat sätt. Det finns fördelar med att den inte är lika 
flexibel. Man har erfarenheter när man bygger spv  att man kan räkna in ökade exploaterings 
intäkter vid stationerna, tunnelbane effekten eller va kallas den för? 
 
Spårfaktorn. 
 
Ja. Det finns rätt bra studier på det tror jag. 
Något för hbg så är det en segregerad stad. Även om det är en stad och inte förorter så finns 
det fysiska barriärer det finns ett norr och ett söder. Våran tanke är att man ska dra linjerna så 
att man ska kunna röra sig mer mellan de. Och då får de här ställena ett lyft och kanske de som 
inte har den högsta attraktiviteten idag. Så den sociala de kan man inte lyfta fram men den är 
viktig också för hbg.  
 
Det här rörelsemönstret man vill lyfta fram, hur  tänker ni där? 
 
Jag set det som kommunikationer i båda riktningar men som man tänker för den sociala biten 
så är det ju att man vill lägga det vid ett bostadsområde så att de personerna ska känna stolthet 
och tillhörighet med resten av staden. Den primära tanken är nog att det är för de som bor i 
områdena. 
 
Om man vill ha kommunikationer i båda riktningar hur får man det? 
 
Som jag va inne på tidigare, att det lockar till sig investerare i stationsnära lägen, och den typer 
av lokaler också.  
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Finns det några planeringsprinciper som ni jobbar efter med spv? 
 
Jag upplever inte att man har kommit så långt i planeringen. Mer än man har sagt att linje 1 
ligger i samband med dalhem som är ett socialt tyngre område och även nere på drottninghög 
och binda ihop de. 
Men det finns en strategi att vi ska exploatera staden i stationsnära områden och vid 
kollektivtrafik, sen följs ju inte den av alla, men det gäller ju även för spv, och det tror jag är en 
viktig del med exploatering för att få ut den maximala vinsten med spv. Det handlar också om 
att spara på åkermarken, att bygga staden inåt och inte utåt, och det kräver en kollektivtrafik 
som klara det. Och spv är ju mkt mer yteffektiva.  
Så det är ett helhets perspektiv som är en viktig faktor.  
 
Finns det andra aspekter kopplat tll spv än social hållbarhet? 
 
Det är framförallt med miljöbiten man tänker på att föra över fler från bli att resa mer energisnålt. 
Det handlar också om luftkvalitet, man behöver minska bilismen i centrum. Vi överskrider 
miljökvalitetsnormerna nästan varje år så den kopplingen är ganska direkt.  
 
Tror du det är enklare att då locka till sig resenärer med spv än med andra färdmedel? 
 
Det finns vad jag har förstått en erfarenhet att nya grupper som lämnar bilen och åker spv men 
den hypotesen har man inte sett med bussar. Det är väl en medelålders man som lämnar bilen 
och kan åka spv.  
 
Skulle dagens transportbehov motivera spv? 
 
Vi står inte där idag, det finns möjlighet att sätta in fler bussar, samtidigt är linje 1 fulla de 
bussarna och då minskar ju attraktiviteten, så de prognoser som har gjorts når man taket 2020. 
Dels vill vi föra över bilister till spv och det är där det mer direkta behovet finns. Och se till hela 
resan som man talar om. Tåget, och cykeln och kunna gå till fots som ett alternativ, det ger ofta 
de effekterna att de som åker kollektivt cyklar också, för man har inte den här direkta kopplingen 
till en bil.  
 
Finns det några mål vad man vill uppnå med kollektivtrafiken? 
 
Ja det finns högt satta mål inom både kommunen och regionen men jag är inte direkt insatt i de 
siffrorna. 
 
Hur viktigt tror du det är att ha ett regionalt samarbete?  
 
I det här fallet är det en stor fördel. Att kunna samordna, det finns ingen anledning att man ska 
sitta i var och en stad och göra samma sak och det är inte långt i mellan. Nu börjar man titta på 
hur man kan samverka med andra städer också som är i ungefär samma investeringar och 
försöka hitta samma tekniker för upphandling. 
 
Ser du SPIS samarbetet som en förutsättning för spv planeringen? 
 
Jag tror nog inte det hade varit omöjlig men det skulle vara mkt mkt svårare, nu blir det som att 
hela skåne driver frågan. Och det är en väldigt viktig del av hela Sverige, alla är mer eller 
mindre väs om att behöver hitta någon delfinansierings lösring där både kommunen och stat 
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och region, att någon enskild stad går in och kräver en investering på en halv miljard är svårt att 
göra ensam. Det är bättra att göra det tillsammans. 
 
Vad är det nu som har gjort att det har blivit en nationell fråga, spv trafik? 
 
Jag tror att det har varit enskilda aktörer och politiker men även näringslivet har varit rätt 
pådrivande i den här frågan sen finns det nog också viktiga politiker att strategiskt lyfta frågan,  
ja man har nog sett till att göra det till sin valfråga. när några lyfter frågan ser man att den är 
attraktiv och den är lätt att ta till sig, det är svårt för de andra partierna att inte hänga på den 
fråga. Så då har den kommit upp.  
 
Va ligger det nationella intresset att en stad ska få spv? 
 
Man motiverar nog ofta genom regional utveckling, arbetsmarknad och tillväxt med pendling. 
Här driver vi också på med luftmiljö och klimatfrågan. Koldioxidutsläppet. Så det nationella 
intresset är lite beroende på vem man frågar.  
 
Vad är det som framhålls i hbg? 
 
Jag tror inte vi har en ända faktor utan att man ser till hela spektra att det passar för hbg.  
Dels vill man ligga långt framme inom miljöomställningen, sen ser man kapacitetstaket närmar 
sig, sen gäller det att ha en modern syn på  utvecklingen och ett behov att binda ihop staden, 
tillsammans med lyftkvaliteten.  
 
Finns det andra alternativ som skulle kunna lösa de här problemen? 
 
Vi har varit inne på spårbuss men där är kapacitetsfrågan ett frågetecken.  
 
Om tänker mer på själva planeringsprocessen så ser man ju i lund har man jobbat efter 4 stegs 
principen på lundalänken, är det något ni har arbetat med eller tänker ni spv direkt? 
 
Jag tror det kan bli aktuellt i hbg också, jag vet att de har dragit upp en linje till mariastaden där 
skissa man upp en linje där spv skulle då, sen missa man det i planerna och byggde för det så 
tankarna har funnits men jag upplever att man inte har kommit så långt.  Jag ställde frågor till 
tjänstemän för några månader hur man nu är med när man bygger om vissa gator  och det 
gäller va och fjärrvärme osv. Och då fick jag signalen att alla inte är införstådda med att så 
småningom behöva grava upp för spv. Det har givits såna direktiv med det verkar inte ha 
kommit ändå fram, det är jag lite orolig för.  
 
Hur set planerna ut för h+ området nu? 
 
Vi skulle ha en upphandling för att gräva ner söder tunneln nu 2012 men sen har ekonomin blivit 
lite svajig. Det har gått upp från 2.3 till 3 miljarder så därför har vi skjutit upp planerna lite fram, 
och man har anpassat spv frågorna efter datumen också eftersom det ska byggas in i h+. För 
man ska anpassa h+ efter spv också knyta ihop det med knutpunkten och dalhem osv och få 
den helheten. Och h+ ligger precis i mitten i hbg och får man inte klart hur det ska se ut är det 
svårt att planera in spv. Sen kanske man kan gå framtill h+ först och börja med norra delen i så 
fall. Då får man ju inte det att man binder ihop staden lika stark. 
 
Är det en förutsättning att att södertunneln byggs för att kunna dra spv i h+? 
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Ja man ju nu börjat lite gran med h+ men stora h+ kräver att man gräver ner järnvägen och 
knyter ihop och det är just där man tänkt att spv ska gå för att kunna försörja så många som 
möjligt. Sen kanske det inte är omöjligt att hitta andra vägar men det är viktigt att inte från den 
segregerande effekten som järnvägen är idag.  
 
Vad är visionerna för spv roll i h+? 
 
Att kunna ge miljövänliga resor, att kunna höja statusen på området, exploateringsintäkter 
knutna till den ser jag , att kunna binda samma h+ med andra delar av staden är en viktigt bit. 
Att få en tydligt koppling mellan h+ och andra områden är socialt viktigt. Så spv är 
strukturbildande och finns med från början, det är en förutsättning för mig. Jag känner att man 
från början har med den. 
 
Om vi går in på stadens visioner för spv, hur ser du att bilden av staden skulle påverkas vid ett 
införande? 
 
Som jag känner handlar det om att man är med och den moderna bilden av staden, man är med 
coh tar sitt ansvar just det mijö och klimatvänliga sättet att leva på. Att man är med och känner 
allvaret i miljöarbetet. 
 
Är det här något man ska jobba utifrån sen eller är det viktigt i sig? 
 
Det skapar ju en identitet, att man får en mer miljövänligt livsstil och får den identiteten och då 
får man kanske med de andra valen också, konsumtionsmönster tex men också att man kan få 
in cykel på ett annat sätt i sin vardag, inte tar bilen, det kan bli identitets skapande för hbg. Med 
tanke på digniteten tror jag att den har en större effekt. Jag tror det finns en identitet i gbg som 
förknippas med spv där tror jag gbg kan använda det mer. Gbg lever med spårvagn, vi lever inte 
med bussarna på samma sätt. Det finns en identitet runt den typen av infrastruktur som man 
mkt väl kan använda.  
 
Vill man skapa en gemensam identitet för skåne eller skiljer man ut städerna system på något 
sätt? 
 
Jag tror nog att det blir en gemensam identitet, skåne sitter ihop så pass mkt idag, om man 
utgår från  hbg så är det en pendlar kommun. Sen är det många som jobbar och pluggar i lund 
och malmö så vi sitter ihop redan. Där andra delar av landet kanske har avstånd på timmar 
mellan jobbet, det avståndet vi har här är en bråkdel av det. Det är ungefär lika stora avstånd 
inom stockholm som här. Vi kommer mer och mer bli en enhet i skåne och en stad.  
 
Är det något som eftersträvas? 
 
Jag tror det finns en rörelse vare sig man vill eller inte. Vi satsar på att bygga ut kollektivtrafiken 
tex det är kapacitetsbrist mellan städerna redan idag, så vi sitter ihop. Jag känner lund och 
malmö ganska väll också det är lite av mina städer det också. ungefär som stadsdelar till 
varandra, jag kan lika väl åka till lund o träffa någon där som att till utanför helsingborg inom hbg 
kommun. Till vårat köpcentrum har vi 22 25 minuter, och vi har samma tidsavstånd till lund så vi 
sitter ihop. Så jag tror man ska prata om hela skåne då om man pratar om identitetsskapande. 
Om man pratar om SPIS så har man gemensam logga och gemensamma värden som gör att 
man hamnar nog i en gemensam identitet så småningom, det tror jag. Det finns ett stort tryck på 
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samverkan. 
 
Har ni fått några reaktioner från danmark? 
 
Jag känner inte till det men man har ju en viss dialog från SPIS kontoret med den danska sidan. 
 
För ni planerar en tunnel till Helsingör också, påverkar det planerna på spv? 
 
Jag tror det, men på ett mer negativt sätt. Eftersom det sker en lobbying mot staten och mot 
Danmark. Man har gjort en prioritering. 1 är H H förbindelsen 2 är västkustbanan, 
dubbelspårväg där och 3 är spv. 
Så man prioriterar ner spv. Och södertunneln bakas in i alla dessa.  
Jag tror att när ks ordf får tid med infrastrukturministern inte hinner få tid till spvfrågan utan att 
det är andra frågor som diskuteras där. Därför tror jag att vi behöver statligt städ för spv. 
Lund tror jag kanske har möjlighet att bygga själva, de har ett större behov med byggandet av 
ESS. 
Regeringen har inte gett några signaler alls om stöd, vi står inför ett val 2014 och skulle det 
innebära ett regeringsskifte vet man inte vilka medel som kommer från staten.  
 
Tror du det kan bli en valfråga? 
 
För miljöpartiet  har det varit en valfråga och kommer bli en valfråga, absolut.  
 
Även på nationell nivå? 
 
Framförallt på nationell nivå. Det är många städer som planerar för spv, så det finns möjlighet 
att nå ut till många där. Många väljare. Men jag ser det som ett problem att man inte inom 
riksdagen har kommit överrens om det ska vara kommunen själva eller staten som ska ge de 
här medlen. Det innebär att man avvaktar och avvaktar. 
 
Om man ser att det är en nedprioriterad fråga i kommunen och man har ett kapacitetsbehov, 
finns det mer ekonomiska lösningar då? 
 
Jag skulle vilja se att man förde en mer aktiv dialog med fastighetsägare i staden. Skulle man 
investera i spv skulle deras fastighetsvärde öka och ska de bara ta vinsten eller ska de vara 
med och finansiera? Jag skulle vilja se att de mer tydligt gick in och investerade. 
 
Malmö ska ju inte föra en superbuss i vänta på att spv kommer till stånd finns det några såna 
planer i hbg? 
 
Det har pratats om det och moderaterna har drivit den frågan. Jag vet inte om jag själv vill driva 
den frågan, jag är osäker på om jag själv vill driva den frågan och om det hjälper spårvagnen. 
Jag skulle först vilja lära mig lite mer om det fungerar på samma sätt. Hur de ska fungera i 
stadsmiljön i samverka med adra bussar osv. Jag tror de måste ha ganska fritt och inte stanna 
upp. Men jag är tveksam.  
 
Det är sedan branscher börjat lobba som frågan har dykt upp och som många politiker har köpt 
så att säga. Sen vet inte jag, jag har inte sett någon utredning där man visar om man får de 
effekter som man pratar om. Hur det förbereder för spv. 
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Så du ser en risk att man stannar vid superbuss? 
 
Ja att man nöjer sig där och har inte de höga ambitionerna. Med tanke på att man vill få över 
resenärer till kollektivtrafik så är erfarenheten att spv är mer effektiv och konkurrerar ut bilen.  
Och spårfaktorn och att det ökar fastighetsvärdena har man heller inte sett med buss. Så de 
talar emot BRT som en långsiktig lösning.  
 
Ni hr ju haft spv förut som har lagts ner, Ser du en risk att den här investeringen kommer läggas 
ner? 
 
De man kan höra är att vi har ju haft spv, varför byggs det igen? Har vi lagt ner det så har vi lagt 
ner det.  
Nä men jag tror inte jag ser det som en risk.  
 
 
Är det något du vill tillägga? 
 
Jag skulle vilja förtydliga det med investeringar. Att det inte kommer några besked är negativt. 
Det skulle kunna vara så att det är bättre att komma med beskedet att det inte blir någon 
delfinansiering. Det är viktigt med en blocköverskrivande signal. Det är signalen som är viktig. 
För det är inga kommunalpolitiker som vågar ta risken att kanske gå miste om flera hundra 
miljoner.  
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Trafikplanerare, Lunds kommun 
 
 
Skulle du vilja starta med att berätta om när planerna för spv började?  
 
Ja de va i slutet av 80 talet som de första idéerna lades fram, och det fanns med 1990 i ÖPn. 
Och de började som en långsiktig vision, sen har det blivit lite konkretare efter hand.  
 
Va de samma sträcka då? 
 
Nä de va en annan sträcka, eller i stan va det utöver den nord östra axeln, men sen va det när 
man nådde, men ungefär va det upp mot nord ost. ESS fanns inte där, men LTH och Ideon, och 
sjukhuset fanns där, men där va också spv kopplat till att man såg ny bebyggelse i satellit orter 
utanför lunds tätortsgräns. Den föll sen politiskt den iden, sen har man inriktat sig att spv ska gå 
till Dalby istället och det är det som är gällande nu också. Även om vi har då sedan 4 år sedan, 
då låta lund c och brunshög ESS vara den första sträckan nu. 
 
Vet du va de va som gjorde att man började intressera sig för spv? 
 
Nej där har jag en vag bild hur det såg ut på 80 talet, jag började jobba har 2005 och sedan 
dess vet jag.  
 
Om vi ser från 2005? Vad har syftet varit då? 
 
Det har utvecklats hela tiden. Men när vi tar upp förstudien nu för lund c ESS satte vi två 
ändamål och de är attraktiv kollektivtrafik och attraktiv stadsutveckling och de är de 
övergripande målen.vi ser att det finns och måste hitta sätt att skapa en attraktivare och bättre 
stad och vi behöver också utveckla kollektivtrafiken så att vi får mindre problem med biltrafiken 
och det är när vi sätter de brevid varandra så ser vi då att spv kan bidra till båda dessa på ett 
kraftfullt sätt. 
 
Ser ni andra fördelar som går att uppnå med spv som inte går att uppnå på andra sätt,tex 
prioriterad busstrafik? 
 
Ja vi är ju väldigt positiva till prioriterad busstrafik och lundalänken så som den ser ut idag är ju 
prioriterad busstrafik, så vi va väldigt tidigt ute med det med beslut 1999 och sen öppnade man 
2003 men va vi ser framför oss är att redan här nere vid Lund C att inte att bilar står i vägen för 
busstrafik men att bussar står i vägen för andra bussar. Och vi måste hela tiden öka och 
utveckla kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv. Och då ser vi inte att busstrafik är den 
långsiktiga lösningen här utifrån hur det ser ut idag med också vi har ju enorma 
utvecklingsplaner för det här stråket upp mot ESS. Brunshög som vi planerar för ser vi ju på sikt 
innehålla 50 000, boende och sysselsatta och Ideon pratar vi om att fördubbla verksamheterna, 
sjukhuset utvecklas och universitetet utvecklas.  
Så lägger vi ihop utvecklingen med dagens problem går det inte att visa på ett bra sätt hur det 
skulle kunna fungera med busstrafik, både för att klara kapacitetsfrågor men också att attrahera 
resenärerna och också i stadsmiljön hur ska det funka med dubbelt så många bussar tex? Nä 
jag ser inte det. 
 
Hur ser du på spv roll i planeringen av ESS och brunshög är det en förutsättning för att det blir 
av? 
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Ja som ambitionerna ser ut iaf, blir det ingen så tror vi att brunshög kommer byggas ut ändå 
men vi kan inte göra det i samma omfattning vi kan inte göra det med samma täthet och 
attraktivitet. Det blir inte bli lika attraktiv stadsmiljö och locka lika många resenärer och då får vi 
fler bilar och får inte samma täthet. Som jag ser det för det väldigt mkt med sig om vi inte skulle 
lyckas med spv men det blir inte helt stop.  
 
 Vad är det som styr utvecklingen i Lund, låter ni kollektivtrafiken styra bebyggelseutvecklingen 
eller anpassas den efter vart staden utvecklas? 
 
Den frågan kan man väl besvara på två olika sätt, i ÖP 2010 där säger vi väldigt tydligt att vi ska 
använda kollektivtrafiken som strukturskapande element i staden. Vi ska fokusera där vi har och 
där vi ser att det kan bli bra kollektivtrafik. Vad ska satsa på handel och service vid hållplatser, 
det är där vi ska satsa. Så på så sätt vill vi styra väldigt tydligt. Men sen kan vi tänka oss projekt 
som ligger 200 300 meter från stationen också, så det är inte nolltolerans mot att utveckla 
utanför de starkaste stråken. Men fokus är att utveckla de starka stråken och då tror vi att spv är 
ju de utan tvekan blir ju de starkare än buss någonsin kan bli. Men spåren i gatan flyttar man 
inte på den hur som helst. Bussen är ju osäkrare. Och det är något som underlättar i dialogen 
med fastighetsutvecklare att tex fastighetsägarna är väldigt angelägna om att kommunen satsar 
på spv. För då ser de att kommunen vill det här och är beredda att satsa, då är de också 
beredde att satsa. Att oflexibel kan låta negativ men det är också dess styrka.  
 
 
Just att det inte är lika flexibelt som ett bussystem, kommer det påverka planeringen av 
bebyggelsen tror du?  
 
Ja jag tror ju att vi kan få en större täthet utmed en spv. Och det ser vi ju nu i dialogen med 
fastighetsägarna. För att de själva ska gå in och satsa vill de ha signaler om att vi satsar också, 
de vill ha beslut om investering nu, men vi är inte riktigt framme i finansieringen idag.  
 
Hur ser du på finansieringen, ska ni söka statliga medel om medfinansiering? 
 
Ja det söker vi tillsammans med malmö, lund och regionen så de är på samma premisser som 
de. Där vår utgångspunkt är att det här är en så viktigt satsning för ska tillväxt i sveriges tredje 
storstadsregion att det bör finnas statligt intresse i detta också, och vi är beredda att gå in tungt 
från kommunernas sida med 50 procent av investeringskostnaden.  
 
När ni nu söker statlig medfinansiering, hur ser ni spv som ett regionalt verktyg i lund? 
 
I lund är det extra tydligt på den här sträckan lund c ESS. Här har vi ju då storleksordningen 
30 000 arbetsplatser plus det då ett stort antal studenter som vi ser ökar tydligt.  Och de har 
arbetsplatserna kommer ju från hela regionen, utan Sony brukar säga att 1 /3  bor i lun 1/3 bor i 
malmö och en 1/3 kommer från övriga skåne. Så vi skapar ju arbetstillfällen till hela skåne. Vi 
ser ju då gärna att man tar tåget till lund c och sen ska man vidare till sin arbetsplats och då har 
vi en rätt bra busslinje för tillfället. Så de allra flesta kommer utifrån lund, så man kan se det som 
att det är en förgrening av det regionala järnvägsnätet.  Man kommer med pågatåg till lund c, 
sen ska man vidare och då blir spv en förlängning av det regionala spårvägen. Det kommer ju 
inte i den här första etappen vara så där jättemånga lundabor som får glädje av detta utan det 
är mer när vi bygger på det sen i etapp två och tre som det blir allt fler lundabor. Så om man 
jämför mot både Malmö och Helsingborg så är det regionala perspektivet allra tydligaste i lund.  
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I framtiden då, kommer det gå över till att bli mer en del av lokal utveckling? 
 
Det kommer alltid att ha båda en lokal och regional funktion. I etapp två knyter vi ju samman de 
östra kommundelarna med lund stad vilket blir väldigt attraktivt för dalby tex. Att åka spv in till 
lund. Men det hänger även samman med simmrishamnsbana som går till malmö, så därför blir 
det även en regional länk då in till lund, sen har vi vår tredje ettap som går genom stadskärnan 
och ner till staffanstorp de knyter ihop de södra delarna av stan. Det blir mest en lokal funktion 
men eftersom den går till staffanstorp så även lite mer regionalt. Så det är egentligen både och. 
Och det regionala perspektivet är egentligen tydligast i den första etappen.  
 
Är det någon speciell bebyggelsestuktur som eftersträvas? 
 
Ja det har vi lagt fast i vår öp och där är förtätning en av huvudstrategierna, förtäta i doga 
kollektivtrafikstråk. Sen tror vi att vi inte bara kan förtäta, trycket är så stort och kan vi bygga på 
ett tätt och hållbart sätt så är det viktigt att vi gör det i lund också. Och det är därför vi är 
beredda att ta viss ny mark i anspråk, vi tar ju jordbruksmark i anspråk, vilket är ett bekymmer 
ur hållbarhetsperspektiv, o andra sidan menar vi att gör vi detta på ett bra sätt och bygger tätt 
och attraktivt så är det motiverat och annars får man se hur ser alternativet ut.  Om inte vi 
bygger tätt och bra här är det riska att den bebyggelsen sker glesare någon annanstans. Det är 
vårt ställningstagande. Så förtätning i det befintliga och vi är beredde att ta viss ny mark i 
anspråk om vi gör det på ett bra sätt. Och sen har vi också i våra tätorter utanför lunds tätort 
som vi ser kommer få ännu bättre kollektivtrafik och utvecklas ännu mer. Om vi går ner i skala, 
och vi har bestämt att här ska stråket gå då är det mer en samordnad process.  Kollektivtrafiken 
får inte prioriteras så högt genom ett område att den skapar en barriär. Och å andra sidan, om 
man låter stadsmiljövisionen styra för mkt så att kollektivtrafiken blir för dålig om man bara får 
köra 5 k/h tex. Så här försöker vi hitta en bra balans. Men jag tycker vi har en bra balans att på 
ett konstruktivt sätt hitta lösningar där man både får en attraktiv kollektivtrafik och attraktiv 
stadsutveckling, spv har ju en potential att göra det också än vad busstrafik har tex kan man se 
spv kan samsas på ett bättre sätt på gågator.  
 
Om man tittar på lunds varumärke, hur tror du spv kommer påverka det? 
 
Ja tror ju och det finns en stark politisk enighet om att det här är något som stärker kommunen, 
det blir lättare att ta  sig fram dit man ska, det stärker stadsutvecklingen också menar vi, jag ser 
det som en viktig pusselbit att stärka staden.  
 
Sen finns det ju en debatt framförallt väcktes det av universitetsrektorn bla som framförde att 
det är omodernt trafikslag, så det finns en del såna röster. Han mena att bussar drivna med 
ström underifrån skulle vara mer innovativt. Jag delar inte alls den bilden, även med ny 
framdrivningsteknik är att betrakta som något modernare än spv. Just modernitetsfrågan finns i 
den här debatten väldigt tydligt.  
 
Är det viktigt för lund att framstå som moderna? 
 
Ja helt klart. det har ju varit min bild är ju att vi har en väldigt lång historia som ärkebiskopssäte 
och med den stadsstruktur samtidigt sim vi har många innovationer och ligger i frontlinjen på 
många sätt med universitetet Ideon och alla de forskningsföretag som finns i lund. Så det är 
historien tillammans med att ligga i frontlinjen.  
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Ser ut andrafördelar med spv som inte olika busslösningar kan ge till varumärket? 
 
Utifrån de resor vi har gjort i Europa hur framförallt franska och tyska städer, där spv blir något 
som ökar attraktiviteten och det blir att man skapar något som man utvecklar stadsmiljön, tonar 
mer biltrafiken och skapar ett nytt stadsrum där fotgängare och cyklister och spv blir de styrande 
elementen. Med bebyggelse torg och vistelse ytor. Det är helt klart en modern utveckling för 
mig.  
Det är något som är attraktivt. Men att hålla var vid bil och busstrafik som den ser ut idag. Vi 
kommer alltid har busstrafik men det är en utveckling till något bättre, något mer attraktivt att 
satsa på spv.  
 
Den här utvecklingen man vill uppnå med spv, hade den gått att uppnå på andra sätt? 
 
Jag tror man måste fortsätta utveckla buss, och i lundalänken tog vi ju ett stort steg framåt, men 
jag menar att det är tillräckligt i vissa fall, men i stråk där vi har extra höga ambitioner, där vi ser 
framför oss en ännu starkare utveckling där vi har väldigt stora kapacitetsbehov. Då behövs 
spv. Den utveckling man tex ser vid örestad, nu är det en metro man bygger staden runt, men 
det är något spårliknande, man det hade varit väldigt svårt att se att det hade varit möjlig med 
en busslinje. 
 
Det finns exempel runt om i Sydamerika där man bygger BTR linjer men det är svårt att se att 
de ger samma kraft och standard i kollektivtrafik och det är också svårt att se att de ger samma 
kraft för stadsutvecklingen. Utan med spåren och den attraktivitet som spv ger så ger det bättre 
stadsutveckling, jag är helt övertygad om det.  
 
Om vi tar några frågor om transportbehovet, om vi ser på dagens transportbehov. Motiverar det 
spv på den planerade sträckan? 
 
 
Nej.  
 
Så det bygger på visioner om att det byggs ut? 
 
Ja, och vi ser ju att resandet fördubblades mellan 2003 och 2008 och vi ser vissa bekymmer vid 
Lund C med busstrafiken. Men hade vi inte trott att vi skulle få fler bostäder och syssatta utmed 
det här stråket så hade jag inte tyckt det hade varit motiverat att satsa på spv. Utan det är med 
bilden av den framtida utvecklingen. Vi bygger för framtiden.  
 
När tror du i tid det blir motiverat? 
 
Det beror ju på hur snabbs utveckling går, den är ju väldigt beroende av världskonjunkturen och 
nu har det legat lite slött de senaste 3 åren. Så för tre år sen sa vi att en 5 års period behöver vi 
ha en spv på plats, nu har det inte utvecklats så som vi trodde så jag skulle säga att det nu är 
ungefär samma 5 års period vi kan se framför oss från nu. Men det här hänger ihop också, vi 
kan inte se att vi har en tillväxt i bostäder och stadsutveckling oavsett vad man gör i 
transportsystemet. Utan det är ju också i at genom satsning av spv ökar intresset att etablera 
bostäder och verksamheter i det här stråket. Det är inte bara att möta upp en förväntad 
utveckling utan utvecklingen går långsammare om vi inte bestämmer oss på att investera.  
 
Så man har ett beslut kommer det skynda på utvecklingen? 
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Ja absolut. Det är tydligt när vi pratar med fastighetsägare och företagg utmed stråket, deras 
villighet att satsa ökar med investeringsbeslut. Vi ser ju då att det är svårt att säga om 
framtiden, om kapacitetstaket är ju inte heller absolut utan det blir ju hela tiden. Men även om 
min bedömning på 5 år skulle vara fel och det skulle ta 8 eller 10 år, det är inte anledning att 
vänta på detta, det här är en satsning, en viljegjutan som kommer påverka utvecklingen. Vi 
menar att det är ett statligt intresse att möjliggöra denna tillväxt så att vi kan bidra till tillväxten.  
 
Nu måste jag gå till mitt nästa möte. 
 
Ok, sista frågan, ni ser ju speciella fördelar kopplade till med spv, varför blev det just den 
sträckan upp till ESS som är prioriterad? 
 
Vi har ett väldigt bra resandeunderlag och vi ser framför oss nya arbetsplatser så är det där det 
kommer att hända utmed detta stråk. Där ESS och MAXIV är dragloken i änden. Men ESS och 
MAXIV kommer i sig inte generera så många arbetsplatser på sina anläggningar, men så menar 
ju alla bedömare att ESS och MAXIV gör att många företag och institutioner vill etablera sig i 
närheten. Och de blir katalysatorer för en kraftig tillväxt, så det är därför. Det är där framtiden 
kommer att utvecklas. 
 
Vad det nått mer du vill tillägga? 
 
Jag kommer inte på nått mer, jag tycker vi har varit inne på många, och tveka inte på att höra av 
dig om du undrar över något mer.  
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Politiker, Lunds kommun 
 

När började planerna av etablerande av spv i Lund? 

De ska du inte fråga mig om för det är en fråga som vi mkt har ärvt. Den har varit med länge, 
men iallafall sedan 90 talet. Sen dragningen av den första etappen har utvecklats med tiden. 
Lund har jobbat länge med det med hållbara transporter och knäcka lite innovativa 
transportsystem å så. Så det är inom den frågan det en gång har väckts. Sen när idéerna blir 
mer konkreta med ESS och MAXIV då blev det ju med den utvecklingen som komma ska, då 
behöver man ju verkligen göra något och då blev de ju redan tidigare planerna skarpare då. 

Hur ser det ut idag på den politiska sidan? Råder det koncensus? 

Det kan man ju säga att det gör, de är ända som om inte öppet kritiska men som är skeptiska är 
Sverige demokraterna men de har nästan inget mandat. Men övrigt mellan partierna så finns 
det en uppslutning bakom projektet, sen är det alltid så viljan i förhållande till andra saker, där 
kan det skilja mellan partierna. Möjligt kan man säga att man brinner olika mkt i frågan.  

Vilka brinner mest tycker du? 

Då är det vi tillsammans med mp och v. Dels har det handlat om att lägga skarpa förslag och 
dels få fram en budget i tid. Men det är inget äpple man sväljer i en tugga, men frågan lever och 
ligger högt upp på dagordningen, det är ingen perifer fråga. Och det är nått du kanske kommer 
märka en skillnad mellan lund malmö och hgb. 

Ser du någon avgörande betydelse varför ni ligger så långt fram i processen? 

Dels har frågan hunnit mogna mkt mer här sen har vi fått i och med, om du någon gång i den 
här intervjun ska fråga vad som är mina bärande skäl kan jag avslöja det redan nu, ett väldigt 
tungt skäl i lund är kapacitetsfrågan, vi ser i lund redan nu att lundalänken är rätt nära att nå sitt 
kapacitetstak. Man ska inte överdriva forskarnas resebehov det är många som gör det, men det 
är många som vill ligga nära och vi planerar en helt ny stadsdel. Det är en anledning att vi ligger 
före att de här håller på att nu byggas och i nästa år börjar man bygga ESS och därför måste vi 
ha något på plats så att det funkar från början. Vi har ju lagt investeringsmedel i from av 
bussgatan med en underbyggnad som är klar för spv. Det är ingen gata. Tillsammans med 
staten har vi lagt ner ett antal miljoner, de här gjorde vi för många år sedan. Vissa delar av det 
här ät att lägga ut räls sen kör vi. Vi har försökt göra läxan i god tid. 

Att ESS och MAXIV kommer just därute, är det styrt hur ni tänker att kollektivtrafiken ska 
utvecklas, eller drar ni kollektivtrafiken dit där anläggningarna kommer? 

Snarare är det sistnämnda, det är mkt boende som också kommer där. Det är mer att det finns 
markyta och att det är lämpligt ur logistiksynpunkt, sen får man anpassa i planeringen kollektiva 
lösningar som funkar i övrigt. Att kollektivtrafiken finns på plats tidigt så att man inte behöver 
bygga andra stukturer, så att man litar på att de offentliga transporterna klarar mina behov. Sen 
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har ju tidsaspekten förstärkts eftersom vi har fått det här EU projektet. Om vi inte har en skarp 
upphandling eller sätter spaden i jorden inom ett visst datum blir vi återbetalningsskyldiga. Den 
part som kan se till att vi inte blir återbetalningsskyldiga är att vi ligger så långt fram i 
planeringen som möjligt. Så det gäller någonting här, det vi gör med det stöd vi har fått går till 
att hålla SPIS kontoret igång.  

 Hur ser du ut med finansieringen, tror du ni får en statlig medfinansiering på 50 procent? 

Ja de får man ju hoppas, men nu håller jag ju på med politik men jag kan konstatera att från det 
rödgröna regeringsalternativet va det ganska klara besked, med del ökade satsningar på 
spårtrafik men också ökade satsningar i form utav spårtrafik som kan användas mer flexibelt. 
Jag rätt övertygad om att den här frågan hade kunnat vara löst om vi hade fått ett 
regeringsskifte. Det fanns på den nationella dagordningen. Problemet i dag är inte att det är lågt 
prioriterat, utan att det inte finns på listan överhuvudtaget. Vad vi har gjort nu är att med de här 
4 parterna gemensant har ansökt om ett skånepaket där spårvagn är en viktig del då man det i 
ett sammanhang. Och det initiativet har kommit bara för någon månad sen. 

Ser ni det som en förutsättning? 

Ja det är svårt att säga. På det sättet vi har planerat att stärka kollektivtrafiken så är ju den här 
lösningen som måste fram, sen är finansieringen en annan fråga. Det är en otroligt tung 
investering för en kommun samtidigt växer vi kraftigt och måste bygga förskolor och andra 
kommunala uppgifter, det gör det ganska svårt att svälja en sån här stor investering själ.  

Skulle du tro att en sådan här satsning kommer alla lundabor till nytta? 

Ja alltså det där är en bra fråga egentligen. vi har en dialog med våra grannkommuner och vi 
kan se redan nu på lundalänken finns ju trafiken som den här bussgatan som spv tänkte gå, och 
där kan vi se att mer än hälften av de som reser är ju inte från lunds kommun, utan det är en 
viktig länk i ett regionalt trafiksystem, från stationen upp mot Sony och så va. Lund har ju en roll 
som tillväxtmotor och har en roll att se till att det finns rätt mkt fler arbete i lund än vad 
lundaborna behöver. Vi har ju en väldigt stor inpendling. För många av de företag som etablerar 
sig i lund är inte skävlinge eller staffanstorp ett alternativ utan då kanske det är att etablera sig i 
stockholm eller göteborg, de är lite så och då måste man se till att kommunikationer fungerar, 
och det tycker jag visar att spårtrafik i lund är inte bara en angelägenhet för lunds kommun, det 
är en angelägenhet för våra grannar, regionen men också en viktig länk i ett regionalt system 
som ska supporta de här forskningsanläggningarna, och på så vis blir det också av nationellt 
intresse. Det finns alltså en koppling där. Man kan ju tänka såhär; varför ska regeringen bry sig 
om hur en stadsbusslinje går i norrköping eller i linköping eller i lund? Nä, men det här är inte , 
det kan tyckas som en stadsbusslinje men det är inte det ska bli, det är en väldigt viktig länk  för 
att skapa möjligheten till hållbara transporter till en riktigt, vad ska man säga het stadsdel där 
väldigt mkt av jobb kommer skapas och så va.  

 

Så du ser alltså det här som ett verktyg för regional utveckling? 
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Helt klar. Med tanke på den regionala utveckling vi förväntar oss här dels utifrån 
forskningsanläggningar och den stora utvecklingen blir liksom den andra vågen, det blir  de 
andra företagen som vill etablera sig i närheten av detta. Det här vi sett från många 
internationella exempel på det. Där ser vi till att vara framme och skapa bra markförutsättningar 
för det och så att det finns byggbar mark för företag som vill finnas i närheten, dels för att kunna 
utnyttja delar av anläggningen men egentligen också finnas i den miljön. Och den typen av 
företa och de jobben de alstrar det är ju otevtydligt en jätteviktig del i en regional utveckling men 
det blir också en unik miljö ur ett svenskt utgångspunkt kan man säga, de senaste nu , nu vill 
Chalmers etablera ett campus i lund för att finnas nära de här anläggningarna, det säger nåt om 
vad det är som håller på och hända där. Med ESS blir det här den största satsningen på 
forskningsinfrastruktur på 30 år i hela Europa. Sen tittar man på kartan så lägger man det i 
Lund. Och så tittar man nu så är det en åker, det funkar inte om det ligger en åker, vi måste se 
till att det här funkar på något sätt. Och då har vi redan i dag innan det här finns nästan i 
kapacitetstaket på bussidan. Och samtidigt vet vi att med en satsning på spv vet vi att vi klarar 
kapaciteten. Att det finns den kapaciteten i den.  

Så själva transportbehovet hade inte gått att lösa med olika busslösningar? 

Nä, kanske möjligtvis med 3 filig motorväg, men det är det ingen som vill ha. Så det är detta 
som kan fungera. Och det är detta det är det som jag tycker, det är kapacitetsfrågan, sen klimat 
och miljö perspektivet , sen är det tredje perspektivet där jag tycker vi varit försvaga att utveckla 
det i lund är stadsutvecklings perspektivet, att jobba mer  med fastighetsägare längs stråket, 
den styrka och kraft som finns i de här hållplatslägena och så om man ser de moderna 
lösningarna i Europa, den är ju fantastisk. Idag är ju snarare att de som ska bo granne med det 
här spåret uppfattar det som att det skramlar och stör medans egentligen om man viste vilken 
utveckling det kan få hade folk nästan slagits om de platserna.  Jag var och kollade på ett 
intressant exempel i Molhouse där man medvetet hade dragit spv genom områden som 
behövde ett lyft trots att det kanske inte va genaste vägen, lunds innerstad kanske inte behöver 
det där, att vända den utvecklingen, men om man sätter sig på en cykel och cyklar upp mot 
vattentornet ner mot centrum passerar man rätt många tråkiga miljöer så visst behöver man ett 
stadsmässigt lyft och det tror jag är den tredje parametern, där all internationell erfarenhet visar 
på att moderna spv lösningar har en helt annan roll att spela där än vad annan kollektivtrafik 
har. 

Vad tror du det är kopplat till då? 

Dels handlar det om en servicenivå, attraktiviteten pratar man ju ofta om någon spårfaktor, om 
vi gör det vassaste läckraste bussystemet man kan ha, ok men går man där ifrån så når man ett 
ex antal, men om man istället hade valt en spårlösning hade man lockat mer. Det finns helt klart 
individer som inte kan tänka sig att åka buss som kan tänka sig att åka spårburet. Så på 
marginalen så skapar det en attraktivitet, så det är inte bara att det rent fysiskt är rent fysiskt 
transporkapacitet, det genererar också en övergång, det har en förmåga att locka bilister som 
ingen annat kollektivtrafiksätt har. 
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Just stadsutvecklingen är det kopplat till spårvagn? 

Jag tror inte alls man kan få den stadsutvecklingspotentialen med en busslösning, ja menar den 
har vi idag. Den har tjänat oss väl och kommer göra så några år till. Sen finns det planer på att 
bygga på och den andra tänkta etappen är tänkt att sträcka sig från brunshög ut mot dalby och 
det är den enskilt största utbyggnadsorten i lunds kommun, vi styr mkt av utvecklingen mot det 
här lilla samhället. Det pågår en diskussion i sverige nu eftersom sthlm har satsat på 
spårvagnslösningar och gbg stora investeringar och norrköping har gjort stora investeringar och 
varit väldigt nöjda med de. Och hetast är väl debatten i sthlm, där man delvis har ställt spv mot 
tunnelbana. Det alternativet tunnelbana har vi inte övervägt. Det är ingen hemlighet att olika 
intressen positionerar sig och bussbranschen har en relativt fientlig inställning till spv.  

I era utredningsprogram pratar ni mkt om den här 4 stegs principen, är det nått ni använder på 
andra ställen än bara lundalänken? 

Ja att ta till nya lösningar och ta nya stora investeringar kommer i sista delen, man försöker 
jobba med mjuka parametrar och beteende innan, vi ska inte bara rulla på ny väg, utan man gör 
det först efter att prövat andra lösningar. Och det är en planeringsprincip som vägverket på den 
tiden har som sin devis, sen kan man alltid undra över, jag menar att omställningen till en 
hållbarutveckling på trafiksidan går alldeles för långsamt så man kan ju tycka att väg eller 
trafikverket skulle tillämpa sin princip lite bättre. Men vi försöker använda samma metod. I 
lundalänken har vi ju prövat de stegen och landar i det steget att man måste göra en 
kapacitetsförstärkning. Annars går det inte .  

När tror du det är dags att ställa om till spv? 

Nu är målet 2015. 

För taket är inte nått eller? 

Nej det är det inte. Det finns en del bra ex på det när man vågar vara framsynt, inte vänta på att 
nu är våra bostadsområden färdigbyggda, nu rullar vi ut kollektivtrafik. Utan låta 
kollektivtrafiklösningen komma i ett tidigt skede, som tex Fribourg, där man skapar den 
strukturen från början. Det tror jag är, trovärdigheten att man vet att spv kommer.  

Malmö planerar ju nu en flerstegsraket, de ska ju nu ha ett mellansteg mellan sitt nuvarande 
system och spv system som de kallar superbuss. De gör ju de i en omställning att flytta ut 
hållplatser till rätt avstånd för spv osv, vi har ju gjort detta innan eftersom vi har byggt den här 
prioriterade bussgatan, förstegen har vi redan gjort och det är väl det som skiljer oss åt från 
malmö och hbg. Det är väl bra att någon går före och visar vägen och möjligheterna och utifrån 
det har ju malmö och hbg kunnat utveckla sina system. Eftersom planeringen i malmö och hbg 
mkt skarpare om man kan luta sig åt ett annat lokalt exempel. Och genom SPIS organisationen 
har man fyllständig insyn i detta, det finns inte en endan skruv eller mutter i våra förslag som 
inte malmö eller hbg fullt ut kan ta del av.  

Om vi ser från det lokala perspektivet, hur kommer spv påverka det? 
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Det är så många olika variabler som samverkar och allt pekar ju egentligen i de här riktingen av 
spvlösnignar. Det finns det är lokala effekterna som är viktiga som jag menar och spinner över 
och blir regionala. Tar man tar fram kartan och tittar så ligger det här området perifert och långt 
iväg, det ligger på andra sidan motorvägen: hur får man det att bli en del av lund och få 
kopplingar till staden?   det är väldigt ambitiösa planer för själva den här stadsdelen som sådan, 
inte minst i övrig miljö, att skapa en attraktiv stadsmässighet. Det är det som också gör att det 
tar lite tid i planeringen, det handlar inte bara om att vem som helst kan slänga upp sitt hus utan 
att skapa en modern och attraktiv stadsmiljö. Risken är att det blir en enklav bakom barriärer. 
Hur knyter man då det? Då får man jobba med andra saker. Del de va inne på innan 
stadsförnyelse av stråket, vi kallar ju stråket kunskapsstråket det går ju genom campus. 
Lassaretsområdet, lth ideon så det finns ju spännande utveckling hela vägen, sen är det inte 
stadsmässigt så spännande. Det är det vi ska lägga fokus på . Det är det ena. Sen är det så att 
det snabbaste och smidigaste sättet att t asig till centrum är ju spårtrafik. Dels att stråket 
upplevs som intressant och dels rent fysiskt i avstånd.  

Det har börjat sprida sig en liten lokal debatt att det är dyrt och så men många utgår ju ifrån att 
detta är en ny ide. Men vi har ju funderat. Och man överväger verkligen andra lösningar, och 
det har funnits alternativ som itne har hållit måttet. 

Du säger det här att allmänheten, att vissa är tveksamma, har allmänheten fått en aktiv roll i 
planeringen? 

Ja det är ju också, det är ju lite politik i det men där är jag lite besviken att just inte se det här, 
nu har man kommit igång med en informationsserie, men man borde ännu tidigare och iaf nu då 
lägga ännu mera fokus på detta, man måste vara ärlig mot sig själv och säga att de finns ju de 
här exemplen och säga att det inte handlar om att det blir lite störigt men ändå ganska ok, utan 
det handlar om att det har väckt stadsdelar och att det har skapat en attraktivitet och 
tillgänglighet som är fantastisk, så jag tror man måste visa lundaborna de här exemplen. Man 
vet alltid vad man har men man vet itn evad man får. Det är inte bara nått trafiktekniker i lunds 
kommun är intresserade av det har varit en väldigt stor Europeisk utveckling på spv. Men på 
nått sätt ligger vi i norden en bit i från det, en spv är väl en skramlig gammal kärra i gbg. De är 
ju charmiga och de ska ha cred, hade de inte hållit kvar vid sina system och fortsatt utveckla de 
hade det inte det blivit något.  

Vi har ju bildat spv städerna som är en intresseorganisation där vi kan ha och öka kunskapen. 
Vi har lärt jätte mycket från gbg. Vi har lyckats skapa en fullständig enighet att ta bort den här 
dubbellagen för spv. Innan skulle spv prövas dels mot pbl men också mot järnvägslagen.  

Har det gått igenom? 

Alla partier är för detta, frågan är när det träder ikraft, det vet jag inte riktigt, men vi kommer iaf 
ha nytta av det.  

Hur tror du spv satsningen kommer påverka bilden av staden? 

Det är ju många saker som påverkar, vi har företagare i lund som är internationellt och blir ännu 
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mer internationellt som påverkar, som Sonys, huvudkontoret för Sonys mobile division har alltså 
sitt världs huvudkontor i lund. Vi har ett univ som satar mkt på att ta plats i Europa, en stor 
internationaliseringsprocess där, vi märker hur kopplingen till Danmark och Kastrup ökar, vi får 
den största forsknings satsningen på 25 30 år genom ESS, sen har vi MAX IV som synkroton 
ljusanläggning blir det främsta i världen, vi har en internationell skola som hade 16 elever jag 
tror det är 250. Här blir ju frågan när vi också väljer internationellt gångbara lösningar på vår tids 
trafikproblem att det blir ytterligare. Att välja spv i lund är ytterligare en del i 
internationaliseringen. Det finns ingenstans i Sverige där man kommer och ser en modern 
stadsburen spv. Då får man en del av det.  

Tror du lundaborna kommer ta till sig den här spv? 

Det tycker jag också är en sån där politiks fråga. Jag tycker man ska ställa sig frågan inte bara 
för att vara kritiskt till det utan vad kan man göra för att det ska komma alla till dels? Vi talar om 
den ökade attraktiviteten och mer jobb, hur kommer den andra till dels, folk som är trygga i sin 
lilla del? och som kanske inte har någon via profession koppling till detta, hur möter det gamla 
lund det nya lund? Där tror jag spår  på lundalänken blir ett ytterligare steg, där återstår mkt att 
göra, risken är annars att det blir den här enklaven, vi här nere, det är inget som bara kokar där 
uppe, det är något som lyfter hela. 

Känner man idag av att man är i ett av Europas ledande centrum kring forskning och utveckling 
på mobil teknik. Det gamla ska givetvis vara kvar och förädlas men Att medvetandegöra det här 
nya lund är också häftigt, är man duktig på att utveckla mobilteknik och man uppfann bluetooth i 
lund, varför är inte lund den stan i sverige som har mest fria trådlösa nätverk? Att det färgar av 
sig på nått sätt. Nu är inte det anledningen att plöja ner 700 800 miljoner men det är också ett 
sätt att man åstadkommer en fysisk koppling mellan platserna där uppe med ESS och MAX IV 
osv och staden. att man får det där öppna flödet tror jag också kommer bidra till så sätt lyfta 
hela lund. 

Om vi ser till skåne som region, hur tror du det påverkar när tre städer planerar för spv relativt 
samtidigt? 

jag tror det blir tydligare den här internationella kopplingen till skåne, skåne som porten till 
övriga Europa. Eftersom man väljer lösningar som tillämpas i Europa. Sen tror jag också att det 
bekräftar den här ställningen för de tre västskånska kommunerna deras seriösa miljöarbete, 
tidningen miljö aktuellt utser varje kommuners miljöarbete, de senaste två åren i rad har malmö 
lund och hgb varit i topp. Det är ganska häftigt. Men den bilden tror jag också kommer 
förstärkas att man leder den utvecklingen att man inte bara snackar utan att man skapar 
lösningar som man tror på. Människor vill röra sig mer, det blir mer kontakter och längre upp i 
åldern vill man ha ett aktivt liv, så möjligheten att röra sig ökar och historiskt sett är det 
förknippat med en hög miljöbelastning men här kan man istället göra det till det ökade antal 
resande sker på ett hållbart sätt och man kan skapa attraktiva lösningar för de som har åkt i sin 
bil i 15 år. Det för ju ett signalvärde att man står för utveckling och så. Att ta till sig ny teknik. 

Är det en uttalad strategi från lund att nu ska vi vara ett föregångsexempel på hållbarutveckling? 
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Ja det borde det vara. Man kan väl säga, det va en väldigt fin mening, den kan man kopiera. Vi 
har de facto fått en sådan profil kan man säga. Vi har varit med och dragit igång kommunala 
miljönätverk och tar emot många internationella besökare. Även malmö och hgb har en väldigt 
tydlig profil i det.  Sen är det att lund, hgb malmö är tillväxtmotorer i Skåne och hela södra 
sverige, och det är ett sätt att visa att skapa nya tidens jobb inte ske på bekostnad av att man 
inte tar ett ansvar för hållbar utveckling utan det går snarare hand i hand. 

Man kan ju tycka, City tunneln i malmö, ESS i lund fast förbindelse mellan hgb och helsingör, 
man kan ju tycka att resten av södra sverige och skåne tycker det är ju väldigt mkt som landar i 
det där hörnet. Då tror jag just de här spv satsningarna är viktiga för att visa att det är tillgänglig 
för alla, genom att göra det smidigt att komma till lund kollektivt, och den arbetsmarknad och  
det är studieutbud och allt blir tillgängligt för alla. Det här är ett sätt att göra lund mindre 
exklusivt och öppna upp lund och hgb och malmö för fler. Det är et det handlar om. Därför 
tycker jag inte att investeringskostnaden inte är en fråga enbart för kommunen utan det blir ju 
också en tillgänglighet för många andra. Lund malmö och hgb måste våga ta sin roll. För vi har 
en förmåga att locka de som inte kanske hade hamnat i skåne överhuvudtaget annars. Sen är 
det klassisk regionalpolitik blir det inte lite väl mkt i de här städerna? Men ska man få ut 
maximal nytta för de investeringar som redan har gjorts, så ibland fattas de har länkarna som 
får det att bli riktigt bra och funka, och i lund och kopplat till forskningsanläggningarna så är det 
väldigt mkt detta. 

Så du ser spv som länken i detta? 

Javisst. Och det är ingen diskussion att ställa om en stadsbusslinje bara, utan det är en 
jätteviktig länk i ett mkt större arbete. Den här forskningsanläggningen och så att det har 
hamnat i lund är ju inte lunds anläggningar. Det är ju mkt mycket mer. Och det är väl en viktig 
signal också att det händer andra spännande saker i landet. Det är viktigt också att en sån här 
spännande gränsregion, det blir den här lite mer spännande mixen och det skapar en 
attraktivitet och det är väl nån signal och med de här åtgärderna växer det ju ytterligare ju.  

Städer med kollektivtrafik brukar ju ofta ha en radiell eller fingerstruktur. Har ni någon strategi i 
lund att styra bebyggelseutvecklingen? 

Det handlar om att styra mkt av utvecklingen både vad det gäller bostäder, verksamheter och 
service till andra delar av lunds kommun än lunds stad. Jag skulle tippa att bland de 
kommunerna i Sverige så är lunds kommun säkert den kommun som styr mest utveckling till 
andra orter än huvudorter. Och det skapar speciella förutsättningar. Då har vi tex  Dalby den 
tydligaste nu, det är en mil från lund, och sen ligger sandby i en annan rikting. Man kan tänka 
sig att spåret från brunnshög gå ut mot sandby. Att låta staden växa som en radiell struktur finns 
det ingen plan på, utan det finns snarare en plan på att skapa en flerkärnighet men de här 
kommer haka på då spårstrukturen, men det första kan man säga då är Dalby med sin koppling 
till simrishamnsbanan och planerna på sin koppling till lundalänken. 

När man pratar hållbarhet partar man också om social hållbarhet, ser ni några sådana motiv 
med en spv linje? 
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Det kan man väl säga, när man uppgraderar kvaliteten på redan och gör den enklare så blir den 
möjlig för fler. Jag tror att den här forskningsanläggningen hade blivit ännu en mer isolerad 
enklav om man inte hade knutit ihop den med sån här högkvalitativ kollektivtrafik. Där tycker jag 
ändå vi har en hel del kvar att visa hur den här utvecklingen kan vara bra för oss alla men också 
ser till så att vi gör den här utvecklingen så den är bra för alla. Det kan man se exempel på, det 
finns en risk när man skapar en positiv spiral att den också kan få en exkluderande effekt att 
den kommer vissa till del och inte andra. Där är väldigt viktigt att den inte gör det. Då kan man 
säga att det är där tillsamman med mp och v, tidigarelägga en andra etapp. 
Bostadssegregationen l lund är relativt begränsad men det betyder ju inte att vi inte har stora 
skillnader inom stan. Då kan man säga att den här stadsdelen som heter linje Linjero är den 
stadsdelen som är kanske sticker ut i form av arbetslöshet, utbildningsnivå och valdeltagande. 
De kan man ju säga som malmö är ju ett vad de viktigaste är ju att koppla rosengård till västa 
hamnen, det nya häftiga och den bilden man har där, så de har någon slags integrationslinje de 
kör, vi i lund har ju någon slags tillväxtlinje här, vi ska baxa upp välutbildade människor att jobba 
på häftiga företag och ledande forskare och så va. Men jag tror ju att det perspektivet malmö 
har kan berikas av det vi har och tvärs om. Och då tror jag att genom att koppla på linero, det är 
den stadsdelen som ligger längs från stan, det finns många delar som säger att linero inte riktigt 
har chansen och då att jacka på den på det här systemet med smidig transport. Och på väg mot 
linero skulle verkligen spv kunna komma innan bebyggelsen finns. Typ som freibourg.  

Sen är ju markfrågan en väldigt viktigt fråga. Direkt utanför tätortsgränsen är det alltså +10 jord, 
Europas bördigaste mark, så dels måste exploateringen ske med en väldig restriktivitet och gör 
man det väldigt effektivt. Man kan inte bara rulla ut bebyggelsen, det håller inte. Då måste men 
ser till att det sker med en hyfsad grad av stadsmässighet. Så nu är det en övergripande princip 
vi har att bygga en blandad stad.  

Jag tror vi rundar av där va, Har du något mer du vill tillägga? 

Nä du har en bra intervjuteknik, täcker liksom samma fråga från flera håll. Det är smart. Det 
finns en dimension i detta, vi samarbetar mkt med malmö men kopplingen till helsingborg är inte 
alls lika stor men när det stod klart med ESS så ville de också engagera sig i detta. Och det kan 
man säga i ett sånt här projekt som med spv, det stärker ju samarbetet på en konkret nivå och 
det ger spinn off effekter, och skapar också starkare band hur kan  vi gemensamt stärka region 
skåne. Så kopplingen till regionen och kopplingen till Hgb Malmö tycker jag har lyfts till en 
skarpare nivå här. Sen skapar det också en svensk, starkare band genom spårvägstäderna. Det 
är alltid bra att arbeta tillsammans. 
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Trafikplanerare, SPIS 
 
 
När startade SPIS? 
 
Själva samarbetet har pågått sedan 2007, och det var pga att alla hade spv med i sina ÖP 
planer och då gjorde man en gemensam studie och gallrade fram de här fyra som motiverar att 
man tittar på nästa generations kollektivtrafik.  
 
4stråk? 
 
Ja två i malmö och lund och hgb. 
 
Sen 2010 så nämnde nån europeiska investeringsbanken som möjlig källa och då ansökte man 
och fick beviljat. Så vi har varit igång sen i oktober bara 
 
Kommer ni att bara finnas med i planeringsstadiet? 
 
De vet vi inte . än så länge har vi finansiering till 2014. 
Förhoppningsvis har vi kommit en bit på vägen då. 
 
Är ni en del av skåne trafiken? 
 
Nej det är en av parterna, tillsammans med kommunerna och region skåne.  
 
Kan du börja berätta lite om spvplanerna i Skåne? 
 
Jo man kan generellt säga att svenska städer ligger 20 år efter Europa i att våga storsatsa på 
det som egentligen skapar attraktion, fotgängare, cyklister och spv, om man tittar på tex 
Friebourg så byggde de om sin stadskärna för 15 år sedan ungefär och tog de stora drastiska 
besluten för 25år sedan. Där hela innerstaden är dedikerad till fotgängare och cyklister, det är 
en stad på ung. 200 000 invånare. De har den stadsmiljö som alla svenska städer eg är ute 
efter. Men de verkar ju på samma marknad som de svenska. Det handlar om att göra drastiska 
beslut och att våga tro på någonting och där har vi en bit kvar.  
 
Vad är det du ser som att Göteborg inte riktigt lyckas med? 
 
Dels så har de hållit kvar vid sitt gamla nät och där har man ju där är ju spv även i de linjerna 
även på litet underlag man skulle kunna jämföra med Karlsrue. Då har de rensat på ett annat 
sett, tagit bort trafikslag så att gaturummet känns mera sammanhållna de vi pratar här nere är 
inte alls så omfattande som gbg. Det är de tyngsta stråken som komplement till bussen och det 
är en jätteviktig faktor, vi konkurrerar inte med andra kollektivtrafikslag. Vi kompletterar där 
staden kräver det och där kapaciteten kräver det.  
 
Hur menar du med staden? 
 
Ja om man tänker kollektivtrafik typ BRT så fungerar ju de utmärkt där gaturummen och 
funktionerna är anpassade för en lite större storskalighet där det är kapaciteten som är det 
primära. Men om man närmar sig inner stad där man efterfrågar ett annat tempo en annan 
karaktär, och ljudnivå så kan spv fylla en bra funktion.  
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Så den har fler fördelar än bara kapacitet? 
 
Ja det har de, 
Det blir väldigt tydligt om man tittar tex Friebourg. Där har hela innerstan ett gol från fasad till 
fasad och en gammal stadskärna men där glider spv fram som om det vore en cykel i princip. 
Så den har ju en förmåga att inpassa sig i ett gaturum på ett annat sätt. Och det är nått slags 
mikronivå. Om man sommar ut lite till är Bergen ett intressant alternativ. De hade ett väldigt 
dramatiskt avslut på förra svp epoken. Avslutade sina förra spv linje 64-65. Då brände de ut 
sina sista vagnar och sänkte den i fjorden. Och proklamera att vi ska bli Europas bilvänligaste 
stad. Och de lyckades ganska bra, och insåg att de kanske inte var så genomtänkt så de 
introducerade sin nya bana 2010.  
 
När du är inne på bergen där så har ju de en ganska lämplig form för spv. Ser du någon skillnad 
på Malmö, Lund och Hgb? 
 
Ja helt klart.  
Man skulle kunna jämföra det med Hgb. Hgb är en ganska utdragen stad i o m att den har 
kusten som förbinder staden längs hela sidan. Då är det ett väldigt tydligt stråk som skulle 
kunna fungera på samma sätt då man får väldigt bra upptag längs den här 
kollektivtrafikryggraden. Men de större städerna om man skulle jämföra med Malmö så är det 
mer utifrån dagens stomnät som om man jämför med Köpenhamns fingerplan som är uppbyggd 
på samma sätt.  Där det finns olika tunga stråk som man nu i deras öp konsekvent jobbar med 
att det är här förtätningen ska ske. Och vissa av dessa huvudstråk, framför allt rosengård, 
Lindängen upp till Västra hamnen är så pass belastade idag att de inte klara av någon större 
förtätning. Och då måste man titta på nästa generation. Man kramar ur busstrafiken lite till och 
sen går över till spårvagn.  
 
Är det så att kapaciteten är nåd på vissa sträckor? 
 
Ja, framför allt i Malmö där man har där kapaciteten på sträckan nådde 2010 så går bussarna 
med 3,75 min mellanrum och i Lund i vissa fall med 2,75 minuter och bussarna är fulla. Där har 
man ju lite mer man kan jobba med ruttupplägg och kanske kompletera med en fler bussar, men 
det går ju till en viss gräns. Sen är det inte attraktivt att åka längre. Med det systemet vi har på 
linjerna idag, de kommer aldrig kunna växla upp och locka nya resenärer i och med att den går 
så ofta som den gör.  
 
Och det är en viktig bit att locka över nya resenärer? 
 
Ja visst är det. Att locka över nya resenärer men också att stimulera till ökad förtätning av 
städerna. Vi har ju väldigt svårt att motivera att vi ska förtäta i stan om det bara korkas igen 
trafikmässigt. Vi måste ju följa upp och erbjuda bra alternativ. Man kan inte bara sänka 
parkeringsnormer och inte ha något annat att erbjuda som är attraktivt. 
De flesta orterna i Skåne tittar på stationsförtätning. I Hgb ÖP sker alla förtätningsområden nära 
stationer eller hållplatser. Om man tittar på de större... det har skett en rätt stor förändring om 
man tittar på de senaste 15 20 åren hur städer fungerar och vilken roll de har i den regionala 
kontexten. I den strukturbild som region Skåne jobbar efter så är Malmö, Lund och Hbg 
tillväxtmotorerna i hela regionen tillsammans med Köpenhamn. Om man tittar på hur många vi 
är i regionen och blickar framåt så är det en rätt stor befolkning och stor arbetsmarknad som 
ska knutas ihop. Och där är det viktigt att de här städerna kan bibehålla sin attraktivitet. Om de 
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blir förknippade med igenkorkade gator och biltrafik och det det inte blir attraktivt för företag att 
etablera sig, då faller hela strategin kring att ha ett antal tillväxtmotorer. Och vi har gjort stora 
satsningar i det regionala och nationella nätet, Öresundsbron, Citytunneln och tittar på 
dubbelspår mellan malmö och lund och de som inte har följt med är det lokala nätet av 
kollektivtrafik och det är det vi gör nu.  
 
Spv etableringen, är det både en regional och lokal angelägenhet? 
 
Om man tittar på lundalänken som den är idag, sträckan från centralen till sjukthuset så är 85 till 
90 procent av de som reser där kommer utan från lund. Så det är en del av en regional resa. 
Och det gäller samtliga städer. Alla de linjer vi pratar om nu knyter an till järnvägsstationerna 
just för att kunna fortsätta från eller på det regionala nätet och där har jobbat mkt med just den 
regionala kollektivtrafiken som lett till att man klarat av ett fördubblingsprojekt inom 
kollektivtrafiken. Mellan 00 och 2010. 
 
Man fick alltså en fördubbling? 
 
Ja. 
Nu är vi mitt inne i nästa fördubblingsprojekt. Nu ska vi fördubbla den en gång till mellan 20- 30. 
Och då är det på vissa håll hur man kan skapa än mer attraktiv kollektivtrafik.  
 
Hur ser du på SPIS roll i det här planeringsarbetet kontra kommunernas roll? 
 
Vi är ett kontor på 9 pers som sattes ihop för att stötta kommunernas arbete och skapa 
synergier mellan förstudier mellan Hgb Lund och Malmö och dra lärdom av vad man har lärt sig 
i de olika kommunerna. Och då har vi ett antal olika arbetspaket så att vi hjälps åt att göra 
samma sak, annars hade varje kommun fått göra det på sitt håll så att säga.  
 
Är alla kommuner med i samma arbete? 
 
Ja vi har 6 arbetspaket där är representanter från alla parterna. 7 8 st i varje arbetsgrupp. Sen 
har vi gemensam politisk styrgrupp och tjänstemannastyrgrupp.  
 
Är det någon kommun som driver på mer eller hur ser det ut? 
 
Ja av naturlig själ så ligger de i olika faser Lund är längst fram. Och har kommit längst 
planmässigt. De införde sin lundalänk för 15 år sedan just med tanke på spv så där är 
geometrin och konstruktionen är anpassad för att kunna ha spv. Så lund 2016 malmö 2018 
2019 och Hbg 2021. Förstudien i malmö och Hbg syftar till att ge bättre beslutsunderlag, ska vi 
satsa på spv ska vi inte. Och det gör det naturligt att lund som redan har passerat det spåret 
driver på mest.  
 
Det verkar som lund utgår från 4 stegsprincipen att man förbereder för spv först. Ser du det i 
Hbg och Malmö också eller jobbar man på något annat sätt där? 
 
Nä de har nog inte kommit lika långt där. I det konsekventa miljöarbetet. Lund har ju varit 
föregångstad med sitt miljöanpassade transportsystem och det har krävt ganska mkti mod att 
etablera det busstråk som de har gjort. Men där är både malmö och hgb inte där . Det är mest 
blandtrafik.  
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Tror du malmö och hgb också kommer gå igenom de här stadierna innan man går över till 
spvtrafik? 
 
I malmö kommer man satsa på superbuss, en typ av BRT, som ett mellansteg,  
 
Och i helsingborg? 
 
Ja du det vet jag inte riktigt, de är inte riktigt där än, men det är kanske något de kan aktualisera 
i samband med förstudien.  
 
Ser du andra fördelar som spårvagn kan ge som andra alternativ som tex utvecklat bussystem 
inte kan ge? 
 
Det är som sagt, dels är det en kapacitetsfråga man kan och man kan anpassa det och bygga 
på utan att det krävs mer yta. Man använder ju samma spår. Sen är det en konstaterad effekt 
att den stimulerar stadsutvecklingen och möjliggör förtätningen som inte busstrafiken kan göra. 
Man brukar prata om en spårfaktor. Spåren attraherar ytterligare resenärer. Och det skapar en 
trygghet för investerare för när man väl har byggt ett spår så vet investerare och byggherrar att 
det har kommer ligga här 100år framöver minst, med den garanterade tillgängligheten som den 
ger. Om man tittar på Bergen t.ex. jag va uppe där för några månader sen, de berättar att de 
har haft en enorm respons från marknaden, sen den öppnade pågår det omfattande planer på 
högskola, universitet kontor, hotell, och bostäder runt samtliga stationer längs hela det här 
stråket. Och det kunde de inte förutse själva. Så egentligen är det samma princip som 
järnvägen fyllde lite mer än 100 år sedan. Alltså där hela orter orienterade sig utifrån stationerna 
och järnvägen. Hela Skåne är uppbyggt så. Man kan se exakt samma mönster runt spv fast i en 
stadskontext. 
 
Investeringsmönster går inte att se i tex en busslinje då? 
 
Nej, just på grund av att det flyttas på ett helt annat sätt. Vi har haft stomlinjenätet i malmö nu 
ett bra tag men man kan ju inte se några etableringsmönster som knyter an till dem. Men där 
emot kan man se att när city tunneln blev till, då planera man hela Hyllie sunt en station, just för 
att den möjliggör säker tillgänglighet. Och på samma sätt tänker man i lund med brunnshög 
 
Att man etablerar en helt ny stadsdel? 
 
Ja, utifrån spårvägen. 
 
Spv kommer få stora konsekvenser för kommunerna, hur tror du den kommer påverka Skåne 
som region? 
 
Alltså spv i sig kommer inte som enskild företeelse tror jag inte kommer påverka. Men däremot 
kommer det att möjliggöra de tre tillväxtmotorerna att ta nästa kliv och bli än mer 
miljöanpassade och få ett hållbar transportsystem. Det i sin tur kommer leda till följdeffekter och 
det är de följdeffekter som är det intressanta, det ändras resmönster och att de hållbara 
transporterna får större utrymme och i sin tur bygger upp bättre varumärken för städerna.  
 
Hur tror du imagen kommer att ändras för städerna om det nu blir spårvagn? 
 
Jag tror definitivt att det kommer att påverka för i nuläget i det man lyfter fram är ofta små 
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isolerade projekt, antingen är det bo 01 eller så är det ett Hylie eller så är det ett kvarter eller så 
är det tak eller smart gridget i ett litet område. Spv förbinder betydligt större områden, det är de 
stora strukturella förändringarna i stället för små öar och det gör att konsekvenserna kommer bli 
mkt större av att jobba med att jobba med de stora strukturella frågorna. Ungefär som city 
tunneln, den har ritat om hela Malmös mentala karta, hur folk orienterar sig i stan, exploatörer 
och skolor och andra etableringar sker pga av det nya stråket som aldrig hade skett utifrån en 
buss. Det är det man ser då med spv, en annan faktor om man tittar på Malmö så är det en 
väldigt segregerad stad. Den har väldigt starka gränser i Nobelvägen och flera andra. De linjer 
vi pratar om går på tvärs över alla de här gränserna så förbinder de områdena som är de mest 
utsatta med de som har högst statur så att säga i centrum och västa hamnen och det gör ju att 
man bryter upp och ändrar den här mentala bilden från att idag som att Noblevägen som är den 
kritiska gränsen mellan det bra och det som behöver utvecklas mer. 
 
Om du ser att den kanske kan bryta barriärer i malmö, hur tror du den kan påverka bilden av 
lund och hgb? 
 
I lund är det lite andra faktorer, den stadsdelen i Brunnshög som man planerar att den ska få 
den här tydliga ryggraden. Och därmed främja kollektivtrafik och få bättre profil och bättre 
möjlighet för hela området.  Samma sak gäller i hgb där har man reden den strukturen idag. 
Den långa avsmalna strukturen, så där handlar det snarare om att befästa och tydliggöra den 
här. Då de har lite olika förutsättningar just när det gäller stadsstruktur. 
 
När det gäller planeringsprinciper, är det nått som skiljer städerna emellan, är det spvlinjerna 
som styr bebyggelsen eller styr bebyggelsen linjedragningen? 
 
I malmö är ju all bebyggelse finns ju all bebyggelse i princip, så där handlar det om att förtäta 
primärt, rosengård och de centrala delarna. Där har man redan tydliga stråk som Amiralsgatan 
och tydliga stråk in till stan.  
I LUND är det en växelverkan spv skapar förutsättningar för utvecklingen på ett helt annat sätt 
än vad man gör i Malmö som inte är lika beroende av stråken för att vidare utveckla.  
Om man tänker hbg så handlar de mkt om, det är ett väldigt tryck redan idag på de bussarna 
som är där idag. Från Höganäs ner mot centrum. De är i princip fulla. Där är också kapaciteten i 
taket. Där handlar det också om att ställa om stadens olika delar och blicka mer åt 
kollektivtrafiken. Och där har de gjort enkätundersökning där det entydigt att de boende vill ha 
mer gående cyklister kollektivtrafik centrum och de va nog lite oväntat. 
 
Hur ser du på spv roll i den fortsatta utbyggnaden av staden som h+? 
 
H+ ligger väldigt bra, mitt i centrala delen vid stationen de bosatta kommer ha väldigt bra 
regional och nationell tillgänglighet, sen är det då hur man knyter ihop det med övriga staden 
och där kommer h+ fylla en viktig funktion. Och det är det den avlånga strukturen lämpar sig 
väldigt väl. 
 
Det handlar om få staden att växa ytterligare i de centrala delarna och förlänga ut de 
stadskvaliteterna som finns till nästa gräns så säga.  
 
 
I lund så är inte förtätningsprojekt eller? 
 
Nej lund är mer utvecklingsprojekt. Det man har i lund är de två stora forskningsinstitutionerna 
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maxlab och ess. De två anläggningarna tillsammans är internationella samarbeten där det 
investerar 16 17 miljader. Utan Brundhög och utan en högkvalitativ kollektivtrafik så ligger två av 
värdens bästa inst. På en åker. Så här jobbar man väldigt mkt att utveckla sience village. Så det 
handlar om att växla upp de två inst. och få nya investeringar.  
 
Är tanken att spårvagnslinjen ska ligga där redan när man öppnar? 
I den bästa av världar. Men det kommer inte att hinnas.  Men ambitionen är 2016.  
 
 
Ser du någon skillnad på hur kommunerna motiverar sina projekt? 
 
Malmö handlar väldigt mkt om att de har luftproblem idag. De överskrider luftkvalitetsnormerna 
och då måste man ta ett mer radikalt grep än bara omfördela trafiken och där spårvägen fyller 
en funktion. Sen också att man måste knyta ihop stadens delar på ett annat sätt än vi klara av i 
malmö idag. Som då som rent fysiskt och rumsligt kan knyta i hop staden tvärs över de här 
väldigt strikta gränserna idag. Sen möjliggöra ytterligare förtätning. 
 
I lund har man då ess och brunnshög som viktiga frågeställningar 
 
I hgb handlar det om att skapa en kollektiv ryggrad genom hela staden i princip. 
 
Sen är kapacitetsfrågan något fundamenta. Den finns i alla städer. 
 
 Skulle lundalänkens trafik idag motivera spv? 
 
Nej inte som det ser ut idag. Det handlar ju om att kunna möta den nya exploateringen det är. 
Och det är där spv och utmaningen ligger. Om man tittar i friebourg så etableras kollektivtrafiken 
först och säkerställer att ni vet den finns här och då kan man sänka p-normer skapa 
cykelanslutningar, man kan inarbeta det på ett mer aktivt och konstruktivt sätt och då kostar det 
mer också. Man har inte underlaget från dag ett. Så det är en balansgång mellan att etablera 
det tidigt och att skapa rätt strukturer och rätt mönster mot kostnaderna att man inte har rätt 
intäkter. 
Ungefär som friebourg, där etablera man linjen när de första flytta in, det är svårt att motivera 
låga p normer om det inte är något alternativ.  
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Trafikutredare, Skåne trafiken 
 
Skulle du vilja berätta vad skånetrafikens roll är i planerandet av spårvagn? 
 
Ja det är högst sannolikt att det är vi ska bedriva trafiken, vi är ju en förvaltning inom region 
Skåne och regionen kommer stå troligtvis för fordon. Så det är ingångsvärdet. 
 
Nu är konkurrensen i och för sig fri men det är lite svårt att komma in på spårvagnstrafik. 
 
Har ni sett någon konkurrens på kollektivtrafik? 
 
Nä inte riktigt än. 
 
Hur ser ni på spårvagnsplanerna? 
 
Vi tycker det är vettigt att göra där det finns mkt resenärer. Om det är ett ritigt starkt stråk så är 
det ett naturligt steg. Det är egentligen det viktigaste för oss. Sen intresserar vi oss för de andra 
aspekterna, miljöfrågor och eldrift och även att det blir enklare att utforma bättre trafik, man får 
framkomligheten gratis. Man får inte en separerad bana på ett sådär självklart sätt. Och där 
ingår också hur man kan bygga staden runt det, det skapar mer engagemang, inte bara att det 
blir trevligare gatumiljö och det byggs ju och utvecklas mer och skapar mer underlag.  
Vi tycker det är intressant att det är utifrån kollektivtrafiken man planerar. 
 
Planerar man utifrån kollektivtrafiken i alla städer? 
 
Det är ganska tydlig trend. De tre öp i dessa städer är riktigt bra. Särskilt lund. Den är extremt 
bra . De planerar utifrån kollektivtrafik. Men även inne i lund är det fokuserat runt förtätning. 
Vilket i sig ger bättre underlag för kollektivtrafiken. Sen malmö är inne i en öp fas som är utifrån 
kollektivtrafik. Hgb är något likande, de hade iof väldigt mkt exploatering på många ställen och 
de va lite svårt att prioritera där. Men överlag bra öp. 
 
Så det är lite mer spridd exploatering i hgb? 
 
Alltså problemet är att verkligen att kapa borde de projekt som inte har den här tillgängligheten. 
Det är ganska lätt att ha borde och. Vi tycker att vissa planer snarare har ett bilfokus.  
 
Har du några exempel på det i hgb? 
 
Det är östra ramlösa som är mellan öster leden och e6.  Väldigt bra tillgänglighet med bil.  
Klarar vi inte tillgänglighet med stadsbuss eller cykel kommer folk välja bil. 
 
Spv är inget alternativ? 
 
Nej då är det för lite underlag. Och det har de utrett så det vet dem.  
  
Det här engagemanget som du tror man kan få med spv, är det kopplat just till spv eller går det 
att få med en kollektivtrafik som kan tillgodose resbehovet på ett liknande sätt?  
Superbuss skapar ett visst engagemang men det är klasskillnad när man satsar på spårväg då 
går man och gör verkligen allt man kan och gör något exempel. Buss är fortfarande flexibelt och 
det finns alla chanser att kompromissa och har inte den statusen heller. Även om vi jobbar med 
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den statusen i projektet så är det en väldigt lång resa att få den i nivå med spårväg 
 
Vad är det du ser som den stora skillnaden, vad gör att spårväg har högre status? 
 
Det beror på vilken bild man har, om man tänker tillbaka hur de va förr i tiden då tycket man 
kanske inte att det hade så hög status eller om man tittar på gbg så tycker man kanske inte att 
det är någon bra trafik där. Men sen om man tittar på kontinenten så har de lyckats väldigt väl 
med att återinföra spvtrafik , modern och fräscht och man får ett väldigt gått intryck om man är 
där och tittar.  
 
Rent teoretiskt kan man få samma framkomlighet med buss men det är väldigt svårt. Med 
spårväg får du automatiskt genom lagen som styr att spv har företräde även mot gångtrafikanter 
och så vidare och det går då på spår som gör att komforten är väldigt hög. Som att åka tåg. Det 
är också väldigt mkt bekvämare än att åka buss. Fordonen i sig brukar också hålla högre 
kvalitet och det är tystare. Och det är såna grejer som också gör att tåget har högre status än 
buss. Spv är inte väsentligt snabbare med komfortablare, som ger den högre status. 
 
Kapaciteten kan alltså lösas med buss? 
 
Nej, inte med den kvaliteten, det kräver då att man kör många fler fordon och då måste 
infrastrukturen klara av att man kör så många fler fordon. Och då snckar man  också helt 
separerat. Och då kan det bli problem vid knutpunkter och där man har annan trafik också.  
Men i utkanten kan det kvitta om man kör 12 eller 20 gånger i timmen men i stan där man 
samlar ihop alla linjer är det väsentlig skillnad om man har samlat folk på färre fordon.  
 
Om vi kollar på malmö, lund och helsingborg, vad ser du för skillnad i förutsättningar för att 
etablerar spårvagn där? 
 
I malmö så har vi en belastning på gränsen till att det ska funka med busstrafik, der är därför vi 
också inför superbussar för att klara ytterligare lite mer, för det är väldigt mkt längre bussar. 
Malmö har då bostadsområden med väldigt mkt folk varvat med Västra hamnen som vi har med 
där man kan se spårvägen som en naturlig del i att bygga upp ett nytt område och det är en klar 
miss att man inte har haft med det starkare i ett tidigt skede som i t.ex. hammarby sjöstad. Att 
man har med spårvägen från början i en nyexploatering.  
 
Hur hade det kunnat påverka om man hade haft den från början? 
 
Det hade blivit bättre, det går att införa nu i efterhand men man kan säga att staden har enorma 
problem med trafiken där idag. Och det är väldigt mkt gnälligt därute och folk som tycker det är 
trevligt med miljöstämpeln men sen i verkligheten när de ska köra bilen tycker det är jobbigt att 
stå i bilkö. Hade man satt i gång det här stadsomvandligtprojektet idag hade det nog varit helt 
givet att man hade lagt in spv från början men det var inte en mogen fråga på den tiden. Och 
det är det som är jämförelsen med lund så om man tittar på lund så är det nästan helt bara ett 
öppet fält men det är för de helt givet att kollektivtrafiken måste ligga där innan man börjar 
bygga där ordentligt annars skulle det inte fungera och därmed  finns inte underlaget egentligen 
där på kort sikt men vi ser det som givet att inom en rimlig framtid är där en sån belastning att 
det kommer att fungera. Dessutom så ser alla det som det kommer inte exploateras och 
utvecklas om det inte är spårväg, det är en förutsättning bussen har inte möjligheter att ge den 
inriktningen. Lund är så extremt mkt arbetsplatser och den regional noden med mkt hög 
inpendling, sjukhuset, LTH, Sony max IV och ess. Runt det kommer det dra till sig investeringar 
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och etableringar.  
 
Sen Helsingborg är lite likt Malmö. De har en stark linje som mkt väl kan  berättiga till 
spårvägstrafik på sikt. De ligger ju också lite efter med planeringen men de kommer de också.  
De har också det med miljonprogram, mkt folk, starkt resande, sträckningen kommer förbi ett 
intressant område och sjukhuset och centrum sen söder ut har de sitt stora 
exploateringsområde h+ som är ett enormt projekt. Att få ner järnvägen är själva grunden för att 
kunna skapa den här stadsomvandlingen och få ihop det gamla med det nya och få att de som 
är öster om järnvägen att få kontakt med havet.  
 
Hur ser du på spårvagnens roll i h+ projektet? 
 
Det är ju lite som västra hamnen så många kommer ju iof att röra sig gåendes och cykla men de 
har haft tydligt i sin planering en struktur att spv går i mitt genom området vilket jag tycker är 
fantastiskt bra.  
 
Tror du spårvagnen varit strukturbildande där? 
 
Ja den har varit med från början. Huvudgatan är drottninggatan järnvägsgatan så fortsätter den 
ner i dagslägget i motorleden men så småningom kommer fortsätta vara en stadsgata. Ska man 
lägga in en spv i hbg ska man egentligen följa hela den gatan och h+ ligger i mångt och mkt runt 
den gatan men sen finns det, det är ju stort och allt kommer inte täckas in av en spårvagn.  
 
Det är ju 50 år fram i tiden. 
 
H+ ska alltså vara om 50 år? 
 
Det är min bedömning men de har siktet på 2045  men det är extremt stort område. 
Mkt byggande 
 
Hur ser du på de politiska ambitionerna i de olika städerna? Drivs frågan om spårvagn på 
samma sätt ? 
 
Ja det är ju skillnad. Det handlar om personer. Det är en intressant politisk fråga på det sättet. 
Det kan vara lite höger och vänster i det men historiskt sätt nationellt så har det varit väldigt mkt 
personberoende, det har funnits moderater. Klassiskt kan man säga är man vänster är man lite 
mer intresserad av kollektivtrafik och är man höger är man lite mindre intresserad. Tex i sthlm är 
det moderater som driver spv frågorna. Hos oss är det i lund är det fullständigt koncensus att  
de vill ha spårväg och de bråkar snarare om vem som har högst ambitioner, i Malmö är de 
borgliga inte övertygade att det är det rätta vägen för Malmö och där fp tror det är ännu bättre 
att ta nästa steg och bygga tunnelbana. Som är nästa steg,  
 
Ser du det som ett realistiskt alternativ? 
 
Nej det är inte realistiskt samhällsekonomiskt, mkt större investeringar. 
Moderaterna är mer dämpade och frågar är det verkligen vettigt att lägga så här mkt på spv,  
och tycker vi kanske klarar oss säkert längre på buss, men de har inte sagt blankt nej men vill 
känna mkt mkt större trygghet att det är rätt väg. På vänstersidan tycks man se att det inte 
funkar längre och att man måste ta det här steget. Det är en tröskel, det är höga investeringar 
och man måste tänka att man bygger på, det är höga investeringar i spår och i depå . 
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I Helsingborg är det inte lika högaktuellt eftersom de vet att de ligger några år efter. Men det är 
moderater som driver frågan också så de verkar snarare finnas på båda sidor att det inte är så 
högt på trafikagendan för de har många andra projekt också, de vill ha en tunnel till Helsingör 
och järnvägsprojekt och h+ har varit ett bekymmer för dem.  
 
Tröskel hur menar du med det? 
 
Det är mkt billigare och enklare att fortsätta driva det system man har när  man kör bussar är 
det väldigt mkt enklare, men om man vill någonting, man vill ta höjd och ha in mer folk och det 
inte funkar längre, så måste man vara beredd att ta den investeringen för att komma vidare.  
Om man tittar på tunnelbanan där på 50 talet, om man tittar på det idag är det folk som har svårt 
att räkna hem det samhällsekonomiskt och det är därför tunnelbana inte byggs ut så mkt idag, 
det är väldigt lite som har hänt där idag. Det är extremt mkt pengar det handlar om och det är 
extremt jobbigt att ta de besluten. Man kan jämföra det med höghastighetstågen, man fegar lite, 
de finns länder som har satsat och det har blivit väldigt bra, men man måste våga och lägga de 
miljarder. 
 
Hur ser du på chanserna att planerna ska realiseras? 
 
Jag tror att det kommer realiseras i alla städerna, det blir som en logisk följd, det finns sån 
övertygelse om att det är helt rätt att gå och till slut hittar man de pengarna på nått vis. 
Och i Malmö så kommer man till komma överrens om att man måste ta det steget också för att 
klara resandet och då har man fått igång en rullnig på detta. Och man pratar investeringspaket 
med statligt stöd och går man in alla tillsammans och får en finansiering på 50 procent så är det 
väldigt intressant, då står man inte själv med hela investeringen och då har man ju också bundit 
upp sig och då blir det också prioriterat om man ser från Helsingborgs sida, har här vi ett projekt 
som kostar mkt pengar kanske 3 400 miljoner kronor men staten betalar lika mkt pengar och då 
blir det kanske mer intressant är ett projekt där man står för 100 procent för investeringen.  
 
Om det inte blir ett nationellt stöd hur ser chanserna ut för etablering då? 
 
Då funkar det nog inte i någon stad. Lund kanske får för sig att bygga ändå men jag tror inte 
det, för det är väldigt mkt pengar och alla vill se det som en nationell angelägenhet, det är ju så 
att de andra städerna bygger ju inte med egna pengar, sthlm och Göteborg är ju tidigare paket, 
det är ju statligt stöd. Det normala är att staten går in om de tycker man har bra projekt och det 
tycker vi att vi har.  
Om vi ser till de morfologiska strukturerna, ser du några skillnader där? 
 
Städerna har ju i alla fall till viss del utvecklats efter kollektivtrafiken och i nästan alla fall är et 
stadsbusslinjer som ersätts så en viss struktur finns ju redan idag. Och med är ett spår blir det 
ännu starkare. Framåt går det att planera efter kollektivtrafik med det har hänt mkt de senaste 
50 år som inte har med kollektivtrafik att göra, Malmö är ganska runt och är inte jätte enkelt att 
trafikera. Det är olika karaktär på städerna, Malmö är en ordentlig stad med en ganska stort 
centrum med stenstad ju och ordentliga gator på vissa håll, vissa gator är ju planerade för 
spårväg och har en viss bred, sen är det ett massivt utrullande av miljonprogram där det finn 
ordentligt med plats men som inte i sig är planerade för kollektivtrafik, det är den här SCAFT 
principen som göra att man separerar och då hamnar också ofta busstrafiken utanför, det finns 
intressanta exempel där busstrafiken går intill husen. 
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SCAFT, passar det att konvertera till spårvagn eller är det problematiskt? 
 
Generellt sett är det något försvårande, men ofta så kan tänka sig att gå lite längre till en spv än 
till en buss, samma princip som med en järnväg, för rosengård tex sp om man kör rakt genom 
på amiralsgatan som är enorm trafikseparering, så lägger man spårväg där så tycker jag man 
täcker inte området på ett väldigt bra sätt ändå. Fast den är scaftad.  Vi har ganska bra 
möjligheter vid fossie med det finns exempel som söderkulla där de högsta höghusen ligger i 
ytterkanten, det är ju inte bra. Men det finns potential.  
 
Du nämnde tidigare det med trösklar och att man bygger på spåren, Om man tänker lund, skulle 
det gå att få in en spårvang mer centralt i staden? 
 
Ja det är möjligt att dra in spv genom centrum, det är trångt med det är nästan bättre att köra 
spv genom centrum än bussar, de kan på ett enklare sätt samsas med gångtrafikanter, det finns 
väldigt många bra exempel på det, dessutom vet man precis var spv kör så man kan lägga den 
och med säkerhet veta att den tar kurvan på rätt sätt om det är en trång korsning. Så det skulle 
jag säga att spv passar bra i lund och att det kanske skulle vara en långsiktig ambition att 
central lund bara trafikeras av spv och inte busstrafik och att det skulle lyfta centrum eftersom 
det har sina förutsättningar och det är inte alls lämpligt att ha mkt trafik och det är väldigt skönt 
att redan fått bort biltrafiken för 40 år sedan och där skulle man kunna ta fler steg. Sen är det så 
att lund inte är tillräckligt stort att ha spv trafik i alla riktingar, därför tänker man mer regionalt 
där. I brunnshög (mot ess) finns det så mkt potential att går att bara tänkta lokalt annars är det 
regionalt upp mot Dalby. Men om det söder ut genom centrum kopplas samman med 
Staffanstorp så blir det ju volym. 
 
Så i lund så kopplas det samman med regionala dragningar? 
 
Ja det kompletteras med det, det är en stark linje mot Staffanstorp som hade varit intressant att 
konvertera. 
 
I Helsingborg är ambitionen också mot Höganäs, ett avstånd som skulle kunna tänka sig 
järnväg men det är väldigt svårt att planera inte en järnväg och då är spv mer realistiskt. 
 
Helsingborg har haft spv tidigare och har tryckts ner av landborgen och är hyfsat långsmal så 
det är bra möjligheter att köra en linje, nord sydlig rikting. Och det är också det långsiktiga, det 
blir väl inget jättestort nät i Helsingborg heller men man exploaterar ju norr ut också som gör att 
man kan bygga upp en volym.  
 
Om man inför spvlinje, kommer man behöva planera bebyggelsen efter några andra principer 
än vid dagen busstrafik? 
 
I princip inte nä. Skillnaden skulle kunna vara att det är helt givet att den ska vara helt 
separerad medan bussen kanske ibland går i blandtrafik i ett nytt område, det kan vara lite 
skillnad. Men det är inte vi som bestämmer om det ska exploateras mer längs en spåväg utan 
det är marknaden som har ambitioner som driver det, är iaf min bil.  
 
Är man enig inom Skåne trafiken att man ställer sig positiv till de här planerna eller finns det 
motstånd? 
 
Det är väl en hyfsad enighet, intressant fråga, menar du politiskt eller hos tjänstemän? 
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Både och. 
 
Bland tjänstemän så, har vi väl, konstigt att säga så, en ganska hög kompetens och ser de har 
gradskillnaderna, först har man buss och har man starka stråk så går man vidare, det är så när 
vi tänker tåg också, så där är inget konstigt att faktiskt tänka sig att vi ska spv. Sen politiskt är 
det ju en spännande fråga för en kollektivtrafik så där finns ju den drivkraften också, särskilt vår 
ordf. Är väldigt drivande. Intressanta med just spvfrågor är ju att de är knutna till ett just 
kommunalt engagemang. Infrastrukturen står ju inte vi för utan spåren måste någon annan fixa. 
Det viktigaste i grunden är att det finns en kommunal drivkraft så om man ser från vår synvinkel 
så ser vi det som vettiga projekt och det är ungefär så våra politiker resonerar också, det här 
måste vi ju ha ju, det är rätt väg att gå och det är perfekt att kommunerna tycker det också.  
 
Skåne trafiken, har ni speciella politiker eller? 
 
Ja vi har ju en kollektivtrafiknämnd. Och de är valda i landstingsvalet.  
 
Från regionens sida, Ser du det som en politisk fråga om det blir spv eller inte ? 
 
I detaljerna är det ju en tjänstemannafråga att bereda var det är vettigt någonstans, och det har 
vi gjort i väldigt många år, så det är inte en politisk fråga i den bemärkelsen, sen är det ju en 
inriktning eller ambitionsnivå som politikerna sätter ju, att de bestämmer sig för att det vettigt att 
ta de här besluten, det är krävande även för regionen att köpa spv som kostar 25 miljoner styck. 
Så det ju def ett politiskt beslut att ta det steget, men de lägger sig inte i detaljerna.  
 
Hur tror du ett införande av spv skulle påverka skåne som region, om man tänker på hur man 
uppfattar skåne? 
 
Jag tror det skulle påverka väldigt positivt. Spännande att skåne kopplas tankemässigt till 
kontinenten det finns många positiva exempel av modern spv trafik och att våra skånska städer 
får ta del av det och kopplat till  det tror jag  utifrån att det är spännande att det är tre städer som 
samarbetar är lite häftigt. Det kan ge lite extra uppmärksamhet. Tror det bidrar till bilden som ett 
framåt skåne som redan finns, vi har bron, citytunneln och ess och har varit duktiga på vissa 
grejer och så blir det här en del i den helheten.  
 
Vad är det för effekter du tycker man har sett i de här städerna på kontinenten där man infört 
spårvagn? 
 
De har framförallt, i grunden haft en vildigt hög resandeökning och allmänheten har uppfattat 
det som fantastisk bra projekt, politiker som blivit återvalda och sen har man ju lyckats rycka 
upp många stadskärnor och fräscha upp städer med hjälp av de här projekten och skapa 
intressanta gågator med spårvägar, det kan tom en trafiktekniker tycka är spännande med 
kollektivtrafiktrafik skapar den staden som vi egentligen vill ha. Jag skulle gärna vilja göra det 
med busstrafik också. Om jag ser rent egoistiskt skulle jag vilja ha bilfria innerstäder, med bra 
kollektivtrafik, och bra villkor för gående och cyklister. Och det är det man har lyckats med på 
vissa ställen med i Europa ju.  
 
Just att de har lyckat med de här bilfria innerstäderna, är det kopplat just till spv eller är det mer 
generella satsningar på kollektivtrafik? 
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De mest lyckade exempel är nog både och, det är bilfritt och det är spv som kompletterar så 
man har det valet att det blir riktigt bra kollektivtrafik, de finns ju de som harbusstrafik men där 
det är mest lyckat är där de har varit mest kompromisslösa och konsekventa, Frieburg är väl det 
bästa exemplet på det, med spvnät och bilfritt centrum som gör att väldigt många åker kollektivt. 
Där måste man vara konsekvent om man vill lyckas totalt sett. I våra städer är vi inte där, vi 
vågar inte riktigt sätta åt bilisterna, så om man egentligen ska lyckas så ska man vara restriktiv 
mot biltrafiken, lund har det så på vissa sätt, men Malmö t.ex. skulle behöva jobba mer med 
biltullar och p avgifter för att få den här riktig intressanta moderna staden.  
 
Skulle de här riktigt lyckade exemplen gå att uppnå även med tex busstrafik tror du? 
 
Ja rent teoretiskt, men om man vänder på det så är det svårt att riktigt locka jättemycket 
resande om man inte har rätt system, sen om det finns det stort underlag så klarar man det inte 
med busstrafik.  Om man vill göra något med gatorna och staden så duger det inte med buss, 
det är när man inför spv man kan göra lite mer spännande grejer, köra på gågator, köra över 
vatten, eller på gräsytor.  
 


