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SAMMANFATTNING 

Dagens samhälle är helt beroende av transporter. Av alla de olika typer av 
transporter som finns inriktar sig denna rapport på persontransporter. 
Ytterligare preciserat så handlar uppsatsen om intraurbana persontransporter 
och kollektiva lösningar på detta.  
 

Rapporten är en jämförande fallstudie och har som mål att belysa hur olika 
kommuner motiverar när en större kollektivtrafiksatsning skall göras. Innan 
fallen presenteras ges en bakgrund i några av de problem och förutsättningar 
som finns inom ämnet. Människans resande kopplas bland annat till 
klimatförändring och livsmönster. 
 

I genomförandet av fallstudien tillämpas en analysmodell med ett antal 
rubriker. Modellen gås igenom med sitt innehåll av olika teorier och sätt att 
se på staden kopplat till kollektivtrafiken. 
 

De fall som sedan undersöks är: 
Stockholm – utbyggnad av Spårväg City 

Norrköping – utbyggnad av spårvägen 
Landskrona – nybyggnad av trådbusslinje 

 
De olika fallen diskuteras sedan i en avslutande diskussion där 
analysresultaten jämförs. I arbetet har följande övergripande frågeställning 
använts. 

• Hur motiveras valen av kollektivtrafikslag när satsningar inom 
intraurban kollektivtrafik görs? Hur motiverar staden sitt val? 

 

I den avslutande diskussionen besvaras denna fråga. Motiven som har tagits 
upp i analysen grupperas här efter deras egenskaper. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

FÖRORD 

Anledningen att jag har valt detta ämne är att flera moment under 
kandidatutbildningen i Fysisk planering har innehållit diskussioner om hur 
vårt samhälle ska kunna anpassas mot en mer hållbar utveckling. Ofta har 
bilen målats upp som ett hot mot klimatet, kollektivtrafik som en av 
lösningarna och spårbunden kollektivtrafik lyfts fram som exempel på detta. 
Detta område tycker jag är intressant och spännande, men jag tycker att det 
har saknats ett problematiserande kring det. Utifrån denna bakgrund har jag 
intresserat mig för hur kommuner i olika fall motiverar för de val som görs 
inom kollektivtrafiksatsningar inom den egna staden. 

 
 

Jerk Allvar 
Karlskrona 2010 
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 1. INLEDNING 

 

 
1.1 PROBLEMFORMULERING 

I följande avsnitt presenteras en del av de aspekter som påverkar, och 
problem som orsakas av, människans resande. Vissa delar är mer allmänna 
och syftar till att ge en bakgrund i ämnet. Avsnittet är uppdelat i tre trådar, 
transporter och klimatförändringar, människans resande och 
kollektivtrafiksystem/kollektivtrafikslag.  

 
Transporter och klimatförändringar 
Idag är samhället genomsyrat av en klimatförändringsdiskussion där ett av 
de stora hoten som förs fram är utsläpp av växthusgaser1 (Naturvårdsverket 
2007). Av dessa gaser står koldioxid (CO2), som orsakas av den omfattande 
förbränningen av fossila bränslen, för den största andelen. Bland annat till 
följd av denna klimatdiskussion har mängder av satsningar påbörjats och 
genomförts just för att minska den mänskliga påverkan på klimatet. 
Exempel på detta är de statliga program som finns i Sverige för 
energieffektiviseringar i bostäder, bidrag för konvertering från eluppvärmda 
villor till andra alternativ samt skattelättnader för miljöbilar 
(Energimyndigheten 2007). 
 

En sektor som står för 38 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser är den för 
transporter och arbetsmaskiner (Miljömålsrådet 2009). Inom denna sektor 
ryms bland annat de persontransporter som de flesta ägnar sig år varje dag, 
dvs. transporter till och från jobbet samt fritidsresor, med personbilar, 
bussar och tåg mm. 

 
Figur 1 - transporter och arbetsmaskiners andel av Sveriges utsläpp av 
växthusgaser år 2008 (Miljömålsrådet 2009).  

                                                
1 CO2 (koldioxid), CH4 (metan), N2O (dikväveoxid (lustgas)), HFC 134a (ett av 
fluorkolvätena), CF4 (en fluorkarbon, dvs. en PFC) och SF6 (svavelhexafluorid). 
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Eftersom påverkan av växthusgasutsläppen är oberoende av nationella 
gränser är det viktigt att även se till det globala perspektivet.  
 

 
Figur 2 - transporters andel av världens utsläpp av växthusgaser 2004 
(Naturvårdsverket år 2007, s. 13). 

 
Det finns vissa problem med tolkningen av dessa diagram. Andelen utsläpp 
av växthusgaser i de globala siffrorna (figur 2) tar inte med arbetsmaskiner. 
I Sverige, där sektorerna för värme och el är relativt rena ur ett globalt 
perspektiv, kanske andelen därför blir större för transportsidan. Samtidigt 
använder vi i Sverige mycket energi för uppvärmning och produktion. 
Sammantaget kan man säga att det finns svårigheter med att jämföra 
siffrorna, men om dessa aspekter tas med i bedömningen kan man ändå se 
diagrammen som en fingervisning om dagens läge. 
 

 
Människans resande 
Människans, i det här fallet svenskens, resande har ökat explosionsartat 
under 1900-talet. Vid sekelskiftet 1800-1900 uppgick rörligheten till 0,5 
km/person och dag (Holmberg & Hydén 2007, s. 11). Idag reser vi nästan 
tio gånger längre, i genomsnitt 40 km/person och dag (exkl. flyg) (SIKA 
2007, s. 22 s. 31). Den extrema resandeutvecklingen blir ännu tydligare om 
det ses i ljuset av att befolkningen år 1900 uppgick till 5 136 441 personer, 
idag (31 dec, 2009) är vi nästan dubbelt så många, 9 340 682 personer (SCB 
2006, 2010a). Enligt SIKA:s resvaneundersökning sker de flesta av resorna 
med bil, antingen som förare eller som passagerare. Kortfattat kan man säga 
att vi reser mer än någonsin, och vi gör det med bil. Men vilket trafikslag 
som används skiljer sig mycket åt beroende på var den resande bor. I 
storstäderna är det ca. 10 gånger vanligare att resa kollektivt än på 
glesbygden (SIKA 2007, s. 26). 

 
Ett ökat kollektivresande har många fördelar, inte bara minskade utsläpp. Ju 
fler som reser med kollektiva medel dess då bättre och lönsammare blir 
kollektivtrafiken, vilket i sin tur kan locka fler resenärer. En positiv spiral 
blir möjlig. Andra fördelar är bland annat minskad trafikträngsel och ökad 
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säkerhet. Kampanjer för ett ökat kollektivresande förs på olika nivåer, 
statligt, regionalt, kommunalt och genom branschorganisationer. Exempel 
på sådana kampanjer är KOLL framåt (Vägverket 2007) och Svensk 
Kollektivtrafiks fördubblingsprojekt (Fördubbling 2010). I och med att det 
drivs projekt för att förbättra kollektivtrafiken över hela landet så förs det 
ständigt diskussioner om vad som kan göras på olika orter (Vägverket 
2007). Diskussionen behöver vara just ständig eftersom förändringar i 
omgivningen sker hela tiden, som ändrad befolkningsfördelning, 
pendlingsmönster och förändringar av arbetsplatsers läge. 

 
Kollektivresande innebär både för och nackdelar, på person och 
samhällsnivå. En nackdel är att kollektivresande är svårt att kombinera med 
det mycket komplexa livspusslet för t.ex. en barnfamilj med alla slags 
aktiviteter som skall hinnas med efter arbetstid. Hur vi använder vår tid och 
hur vi rör oss styrs inte bara av hur vi själva skulle vilja göra. Faktorer som 
är svåra att påverka är i högsta grad styrande, som vilken tid barnens dagis 
eller mataffären stänger (SNA 1996, s. 152). Till detta beskrivs att ens 
”dagsprogram” måste samordnas med många andra individer, inte bara 
familjen, utan arbetstider och möten måste planeras in så det passar många. 
Detta kunskapsområde brukar benämnas tidsgeografi (SNA 1996, s. 152). 
Till följd av detta kan det antas att behovet av ett transportmedel som ger 
samma frihet som bilen kommer att finnas även i framtiden, särskilt i vissa 
skeden i livet då livspusslet är extra komplext. Vidare kan det ses som 
troligt att bilen, i en form eller annan, kommer finnas kvar under 
överskådlig framtid (Holmberg & Hydén 2007, s. 20). På punkter som vad 
bilen drivs av, hur ägandet organiseras och hur bilen används kan en 
förändring ses redan idag, den förändringen kan antas fortsätta. 

 
Ovan nämnda fördelar, nackdelar och problem redovisas i tabell 1 på nästa 
sida. Tabellen innehåller även andra faktorer som är av betydelse för 
kollektivtrafiken, både på personnivå men också ur lokalt och regionalt 
perspektiv. Dessa faktorer kommer inte att beskrivas närmare utan tas med 
som en allmän bakgrund. 
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Några identifierade för och nackdelar med kollektivtrafik 

 

Tabell 1, delar hämtat från (Vägverket 2007, s. 23) 

 
Ofta kan de individuella fördelarna sammanfalla med de samhälleliga. Att 
olika socioekonomiska grupper får tillgång till transportmöjligheter kan ses 
som ett sådant fall, bra för både den enskilde personen och för samhället i 
stort. 
 

Även mer svåridentifierade för- och nackdelar kopplade till kollektivtrafik 
kan tänkas. Faktorer som folksamlingar, någon som har bråttom till bussen, 

 Individ Samhälle 

 
 
 

 
 

+ 

 
• Minskade 

resekostnader 
• Tillgänglighet till 

fler 
arbetsmöjlighet-
er med en 
fortsatt 
regionförstoring 

• Restid i 
kollektivtrafiken 
är användbar 
tid (jobba, läsa) 

• Frihet att inte 
behöva ansvara 
för, och tänka 
på, 
bilen/parkering/ 
trafiken 

 
• Många 

tillsammans - 
effektivitet 

• Möjlighet till 
planering 

• Styrmedel 
• Miljö- och 

klimatfrågor 
• Tillgänglighet 

för olika 
socioekonom-
iska grupper 

 

 
 

_ 
 

 
• Svårt att klara 

av ”livspusslet” 
• Minskad frihet 
• Tidsåtgång -

upplevd/faktisk 

 
• Kan innebära 

stora 
investeringar 

• Höga 
kostnader vid 
lågt 
utnyttjande  
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väntan i grupp, resande i grupp mm. mm. är saker som kan höra till stadens 
puls och allmänt kan ses som fördelar. Stadens koncentrationer av 
människor, som kollektivtrafiken kan bidra till, ger möten mellan människor 
som i sig berikar livet i staden. Såklart kan också nackdelar ses, som 
otrygghet att resa kollektivt på ett sent pendeltåg med några få passagerare, 
eller att vänta ensam på en perrong utan den sociala kontrollen som en 
folksamling kan innebära.  

 
 
Kollektivtrafiksystem/kollektivtrafikslag 
Många begrepp kommer att förekomma i denna uppsats och för att undvika 
förvirring kan en förklaring vara på sin plats. 

 
Kollektivtrafik – används här som ett samlingsbegrepp för allt kollektivt 
resande som är allmänt tillgängligt och som regleras av någon form av taxa 
eller tidtabell. 

Kollektivtrafiksystem – används när det handlar om de tekniska systemen 
och dess komponenter, t.ex. bussar, spår och linjenätsuppbyggnad. Men 
även människan är en del av systemet.  
Kollektivtrafikslag – används för att skilja på olika delkomponenter i det 
större kollektivtrafiksystemet. Busstrafik, spårvägstrafik, tunnelbana osv. är 
alltså olika kollektivtrafikslag. 
 
 
När det gäller val av kollektivtrafikslag tar Holmberg och Hydén (2007, s. 
124) upp tre viktiga aspekter, efterfrågan/kapacitet, kostnad och 
energiåtgång. Utifrån dessa aspekter kan man tänka sig att de flesta 
investeringarna i kollektivtrafiken sker inom redan befintliga ramar, t.ex. 
genom förlängning av en linje, ett ökat antal bussar på en speciell linje eller 
investeringar i bättre hållplatser. Men ibland görs satsningarna på ett annat 
sätt. En variant är att ett redan befintligt, men dyrare transportmedel än den 
vanliga bussen byggs, t.ex. spårvagnen. En annan variant är att satsningen 
görs på en nybyggnad av ett, för platsen oprövat, kollektivtrafikslag. 
 

Valen av kollektivtrafikslag i en satsning påverkas av många komplexa 
frågor, utöver Holmberg och Hydéns ovan nämnda aspekter, alla dessa kan 
vara svåra att överblicka. Förutom rent tekniska perspektiv kan även frågor 
som rör hållbarhet, politik, ekonomi, stadsutveckling, trender och 
statsbidrag spela in. Bland annat just detta, hur valet av 
kollektivtrafiksatsningar har motiverats i olika fall ämnar jag att undersöka i 
denna uppsats. 
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1.2 SYFTE 

Syftet med detta kandidatarbete om 15 hp är att 
- studera och jämföra tre olika satsningar på intraurbana 
kollektivtrafiksystem utifrån tekniska och geografiska 
förutsättningar samt hur valet av kollektivtrafikslag har motiverats. 

 
 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det förberedande arbetet med denna uppsats har lett fram till en 
övergripande frågeställning samt två underliggande frågor som använts som 
utgångspunkter under skrivandet. 

 
• Hur motiveras valen av kollektivtrafikslag när satsningar inom 

intraurban kollektivtrafik görs? Hur motiverar staden sitt val? 
 

o Hur ser kopplingen ut mellan stadens form och 
kollektivtrafiksystemet? 

o I vilka typer av städer lämpar sig vilka typer av intraurbana 
kollektivtrafikslag? 

 
Den övergripande frågan kopplas främst ihop med analysen av de dokument 
som kommer att presenteras längre fram. De två underliggande kopplas mer 
ihop till vad analysmodellen i övrigt ger för svar, tillämpat på de tre 
undersökta fallen. 
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2. METOD, AVGRÄNSNING 

Här följer beskrivningar och motiveringar av det valda tillvägagångssättet 
för detta arbete. Metoden, val och gränser för studien behandlas.  
 

 
2.1 METOD 

Arbetet med denna uppsats har syftat till att skapa en förståelse för de 
komplexa frågor som påverkar hur olika kollektivtrafiksatsningar motiveras. 
Intresset ligger alltså i att undersökningen ska komma ner på djupet i några 
få fall. Detta istället för att göra en bred studie, där risken finns att man då 
får ett brett spektrum av resultat, men där resultaten inte är så detaljerade. 

 
Jag har därför valt att göra en jämförande fallstudie.  

 
Fallstudier inriktar sig på en (eller några få) 
undersökningsenheter i syfte att erhålla en 
djupgående redogörelse för händelser, relationer, 
erfarenheter eller processer som uppträder i denna 
speciella undersökningsenhet.  

(Denscombe 2006, s. 43) 
 

Viktigt att komma ihåg är att en fallstudie inte i sig är någon metod att 
samla in data (Denscombe 2006, s. 43). Utan fallstudien är en 
forskningsstrategi som i sig tillåter att flera olika metoder används, t.ex. 
observationer, frågeformulär och insamling av dokument. 

 
Varje vetenskapligt tillvägagångssätt har sina fördelar och nackdelar. Att 
denna rapport, som beskrivet ovan, har formen av en jämförande fallstudie 
beror just på att jag vill komma ner på djupet i några få fall. På en punkt 
brukar fallstudien kritiseras, nämligen generaliserbarheten. Att dra slutsatser 
om andra fall utifrån det undersökta fallet kan vara vanskligt. Möjligheten 
att generalisera utifrån en fallstudies resultat beror på hur stora likheter som 
finns mellan det undersökta fallet och andra fall av samma typ. En 
någorlunda rättvisande jämförelse mellan olika fall kräver att rätt faktorer 
har undersökts. Fysisk, historisk, social och institutionell lokalisering är 
faktorer som kan krävas (Denscombe 2006, s. 48).  Syftet med detta arbete 
är i första hand inte att generalisera. Men jag har ändå försökt få med olika 
dimensioner i analysmodellen (som presenteras i avsnitt 3.1). 
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Något som är centralt i en fallstudie är givetvis valet av fall. Valet av fall 
måste kunna motiveras och försvaras. Denscombe (2006, s. 44) skriver att 
ett fall måste vara ändamålsenligt för forskningssyftet och att detta kan 
motiveras utifrån följande utgångspunkter: 
 

• Val med utgångspunkt i ”ändamålsenlighet” 
o Den typiska undersökningsenheten 

o Den avvikande undersökningsenheten 
o Den teoriprövande undersökningsenheten 

o Den minst sannolika undersökningsenheten 
 

Val av fall kan också motiveras på andra sätt: 
 

• Val med ”pragmatisk” utgångspunkt 
o En fråga om bekvämlighet 

o Intressant i sig själv 
 

• Val med utgångspunkt i ”inget verkligt val” 
o Studien är en del av en beställd undersökning 

o Möjligheterna är unika 
 

Efter valet av fall har jag satt mig in i de aktuella projekten. Kontakter har 
tagits med de aktuella kommunerna och dokument som finns om varje 
projekt har efterfrågats. Utfallet av denna sökning har blivit att jag har fått 
tag på informationsmaterial om projekten, samt förstudier och andra 
bedömningar av projektens konsekvenser. Intresset har varit av vad de 
beslutande politikerna har haft för tankar, kring kollektivtrafik i allmänhet 
och fallen i synnerhet. Därför har även de senast antagna översiktsplanerna, 
för de kommuner eller orter vars projekt undersökts, gåtts igenom. I 
översiktsplanerna har jag läst igenom dels de övergripande målen för 
kommunen samt de särskilda kapitlen om kollektivtrafik. 

 
Det som hittats i dessa dokument, och är av intresse för undersökningen, 
presenteras och diskuteras under rubriken motiv, planläggning och 
utredningar i kapitlet om de olika fallen. 
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2.2 FALLSTUDIENS GRÄNSER 

För att en fallstudie skall kunna genomföras behöver den gränser 
(Denscombe 2006, s. 50). Detta för att det är själva fallet som skall 
undersökas och inget annat, då får undersökningen en större precision och 
noggrannhet. Men när gränserna sätts finns enligt Denscombe några risker, 
t.ex. att faktorer som påverkar fallet, men som hamnar utanför gränserna 
förbises helt. När gränserna sedan sätts är uppgiften att identifiera de 
gränser som finns, inte att hitta på nya, men det handlar ändå ofta om 
artificiella och konstruerade gränser. 

 
Gränserna för fallen i denna studie omfattas både av fysiska som sociala 
gränser. Den fysiska gränsen är stadsområdet i det aktuella fallet, det 
kommer sig av att det är just den intraurbana kollektivtrafiken som 
undersöks, dvs. kollektivtrafik inom staden. I den här studien är det 
sannolikt att anta att andra processer, utanför just stadsområdet, påverkar 
resultatet. En gräns för dessa påverkansfaktorer är svår att definiera.  
Gränsen för fallstudiens blir därför i första hand stadsområdet, men den är 
flexibel till att omfatta även andra faktorer utanför staden om så behövs. Ett 
exempel på en yttre faktor kan vara en person som pendlar in till staden med 
tåg, interurban förflyttning. Denna pendling kan antas skapa en ny 
förflyttning med buss inom staden, intraurban förflyttning. 

 
 
2.3 VAL AV FALL 

De städer och projekt som ingår i studien är:  

 
Stockholm – utbyggnad av Spårväg City 

Norrköping – utbyggnad av befintligt spårvagnsnät 
Landskrona – nybyggnad av trådbusslinje 

 
Här följer motiveringen för urvalet av fall enligt ordningen på föregående 
sida. Samtliga fall motiveras utifrån samma två utgångspunkter, den 
avvikande undersökningsenheten och intressant i sig själv. Just dessa kan 
därför behöva beskrivas närmare. Den avvikande undersökningsenheten 
innebär att det undersökta fallet utgör en kontrast till vad som är normen. I 
denna rapport rör det sig om städer som har gjort en annorlunda satsning. 
Nu till det andra sättet att välja. Att motivera enbart med utgångspunkt från 
att fallet är intressant i sig själv kan vara svårt. Men om andra 
motiveringssätt finns så kan intressant i sig själv hjälpa till att göra studien 
intressant ur ett något vidare perspektiv. 
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Stockholm 
Den avvikande undersökningsenheten 
Stockholm är avvikande genom sin storlek och komplexitet. Staden har ett, 
ur svenskt perspektiv, stort system för kollektivtrafik med flera delar som 
ska lösa behovet av de kollektiva persontransporterna. Pendeltåg, 
tunnelbana, tvärbana, bussar, spårvagn och färdtjänst är delar som bygger 
upp systemet. I och med denna mix blir det intressant hur satsningen på 
Spårväg City ställts i förhållande till satsningar på de andra 
kollektivtrafikslagen. 
 

Intressant i sig själv 
Projektet är intressant i sig självt för att första etappen genomförs just nu i 
skrivande stund (våren 2010). Att det är en kostsam och omdebatterad 
satsning som borde ha mycket utredningsmaterial att tillgå är också 
anledningar till valet. 
 

 
Norrköping 
Den avvikande undersökningsenheten 
Norrköping är avvikande genom att staden har ett spårvagnsnät. Spårvagn 
finns visserligen i både Göteborg och Stockholm, men Norrköping är en 
stad som är mindre än Stockholm och Göteborg. Det finns många andra 
svenska städer i Norrköpings storlek, men inte med ett spårvagnsnät. 

 
Intressant i sig själv 
Utbyggnaden av spårväg i Norrköping samordnas med en stadsförnyelse 
längs linjen. Satsningar på infrastruktur och stadsförnyelse går ofta hand i 
hand. Ett tydligt exempel på det är utbyggnaden av tvärbanan och 
byggandet av Hammarby sjöstad i Stockholm. Denna 
samordning/synergieffekt kan ses som en mycket intressant del i fysisk 
planering, stadsbyggnad och gestaltning av staden. 

 
 
Landskrona 
Den avvikande undersökningsenheten 
Landskrona är den enda staden i Sverige som har ett trådbussnät. Tidigare 
har det funnits i andra svenska städer men där har näten lagts ner. 
Landskronas trådbussnät är ingen gammal rest från när även andra städer 
hade trådbussar utan det är byggt i början på 2000-talet, invigt 2003. Denna 
satsning är alltså avvikande från vad alla andra svenska städer har gjort.  
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Intressant i sig själv 
Just eftersom det är det enda fallet med trådbuss i Sverige blir valet 
intressant i sig självt. Flera andra städer kan komma att stå inför val av 
samma typ. 
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3. TEORETISK GENOMGÅNG 

Detta avsnitt om teorier tar upp några sätt att se på staden och dess 
kommunikationer. Först beskrivs utformningen av analysmodellen och 
sedan följer en beskrivning av teorier och synsätt till varje rubrik i 
modellen. De olika teorierna kommer användas när undersökningens fall 
diskuteras. 

 
 
3.1 ANALYSMODELL 

Det finns ingen ambition att i detta kandidatarbete undersöka alla aspekter 
som finns kring kollektivtrafik och staden, då detta är mycket komplext och 
närmast omöjligt. Men för att få en struktur har inspiration hämtats från en 
licentiatavhandling gjord 1996 vid institutionen för kulturgeografi och 
ekonomisk geografi på Lunds Universitet. Avhandlingen heter Transport, 
bebyggelse och utvecklingskontroll – en komparativ stadsgeografisk studie 
och är skriven av Karin Book och Lena Eskilsson (1996). De har, i 
avhandlingens kunskapsöversikt, använt sig av ett flertal rubriker som 
tillsammans utgör en slags analysmodell i deras undersökning. Deras 
genomgång innehåller rubriker där vissa är av intresse för denna 
undersökning och vissa som inte är det. Därför har vissa delar av deras 
upplägg använts, men byggts på med andra delar som svarar bättre mot 
syftet. Delarna som jag har byggt på med har valts utifrån erfarenheter från 
utbildningen i fysisk planering. Rubrikerna i min analysmodell kommer, 
tillsammans med teorier kring dem, att presenteras utifrån deras koppling 
till kollektivtrafik senare i detta avsnitt. 

 
Under arbetet har jag varit ute efter välkända och heltäckande teorier i 
ämnet, men utan att lyckats hitta någon. De teorier och synsätt som återfinns 
i min analysmodell utgör givetvis inte heller någon perfekt och heltäckande 
kombination, utan en möjlig kombination av några fokusområden. När jag 
har letat efter teorier om de olika rubrikerna i min modell har jag blivit nöjd 
om jag hittat någon och därför inte lagt tid på att leta vidare efter andra eller 
motsägande teorier. Detta dels med hänsyn till kandidatarbetets omfattning 
samt att det inte, vad jag har kunnat se, finns några tydliga läger med 
motstående teorier inom min avgränsning. Således skulle analysmodellen 
vara möjlig att använda med andra teorier beroende på vad som stoppas in 
under varje rubrik. Men då fås sannolikt även andra vinklar i resultatet. 
Denna genomgång av teorier är också avsedd för att hjälpa läsaren att förstå 
några av de många aspekter som påverkar utformningen av 
kollektivtrafiken. 
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Med bilden nedan förklaras hur analysmodellens byggts upp och sedan 
redovisas de rubriker som den innehåller. 

 
Figur 3 analysmodellens uppbyggnad 

 

 
Analysmodellens rubriker 
 
Stadsplanering och kollektivtrafik 
Olika tider och epoker 

Stadens form 
Naturgeografiska förhållanden 

Lokala förutsättningar 
Motiv, planläggning och utredningar 

 
 

BOOK & 
ESKILSSONS 
RUBRIKER 

KOMPLETTERANDE 
RUBRIKER 

ANALYSMODELLENS 
RUBRIKER 
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Stadsplanering och kollektivtrafik 
Stadsplanering och kollektivtrafik är två starkt förknippade områden. Alla 
städer planerar dock inte på samma sätt. Städer kan delas in efter vilken 
planeringsstrategi som har använts. Detta har gjorts av Robert Cervero i 
boken The Transit Metropolis – a global inquiry. I hans studie ingår 12 
exempel på städer vars kollektivtrafik är av stor betydelse (Cervero 1998 se 
Svensson & Nilsson 2004, s. 16). 
 

I en VTI-publikation från 2004, Integrerad planering och kollektivtrafik: Ny 
spårvägslinje i Norrköping skriven av Tomas Svensson och Johannes 
Nilsson behandlas just stadsplanering och kollektivtrafik. Rapporten har en 
del som är mer generell och inte går in på just fallet Norrköping. I den delen 
hänvisar de till ovan nämnda Cervero och beskriver hans kategorisering av 
städerna i sin undersökning. Svensson och Nilsson kallar de olika 
kategorierna för: 

 

1. Adaptiva städer 
2. Adaptiv kollektivtrafik 

3. Städer med stark stadskärna 
4. Hybrider 

 
1. Adaptiva städer 

Städer som har gjort stora investeringar i spårbunden kollektivtrafik och 
därmed kan styra kommande exploatering. Denna strategi motiveras med att 
staden kan se till att vissa områden förblir oexploaterade, gröna kilar eller 
gröna öar. Det är också ett sätt att säkerställa kollektivtrafikutbudet till ett 
planerat bostadsområde. 
 

2. Adaptiv kollektivtrafik 
Städer vars bebyggelse är utspridd och med låg täthet men där man ändå 
lyckas ha ett funktionellt kollektivtrafiksystem, kollektivtrafiken anpassas 
efter staden. Tekniska lösningar som Tram-trains och organisatoriska 
lösningar som privata minibussar är några exempel som förekommer. 
 

3. Städer med stark stadskärna 
Städer som har investerat i kollektivtrafik som ett sätt att även förnya, 
förbättra och stärka stadskärnan, med kollektivtrafiken rumsligt integrerad 
med andra trafikslag.  
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4. Hybrider 

Städer som har en kontrollerad och hög exploatering efter de tyngre 
kollektivtrafikstråken, men däremellan har en friare bebyggelse med en 
flexibel organisation med t.ex. matarbussar. 
(ur Svensson & Nilsson 2004, s. 16) 

 
Den här beskrivningen av olika strategier är något som var tillämpbart på 
just Cerveros olika fall. Att det finns andra varianter för andra städer är 
troligt, städer av olika storlek och typ. Ett exempel skulle kunna vara ”den 
beroende staden”, en stad som i sig inte avgör en fråga som ändå kan 
komma att innebära stora konsekvenser för dess kollektivtrafik och 
utveckling i stort. Hur som helst kommer de undersökta fallen placeras in i 
något av Cerveros kategorifack, och om någon annan kategorisering skulle 
vara lämpligare får det införas. Nu till nästa rubrik i analysmodellen. 
 

 
Olika tider och epoker 
 
 

 
Figur 4 - modell över en stads utbredning till följd av transportsystemens 
utveckling, efter Adams, 1970 (Book & Eskilsson 1996, s. 1) 

 
 

1. Gång- och hästtransportstaden 
2. Spårvagnsstaden 

3. Bilstaden 
4. Motorvägsstaden 

 
 



 19 

1. Gång- och hästtransportstaden 

Den förindustriella staden begränsades till sin storlek av transportsystemet 
(Book & Eskilsson 1996, s. 1). Det som då stod till buds var att förflytta sig 
till fots eller med dragdjur vilket motverkade en onödig utglesning. Städerna 
var små, med dagens mått mätt, sällan större än 50 000 inv. och hade sällan 
en diameter som översteg 5 km. 
 

2. Spårvagnsstaden 
Under den tidiga industrialismen utvecklades de intraurbana 
kommunikationerna starkt (Book & Eskilsson 1996, s. 1). Denna utveckling 
visade sig genom en ökad stadstillväxt och förändringar av stadens form. 
Framstegen på persontransportområdet gjorde att städernas rumsliga 
struktur förändrades. Genom den minskade tidsåtgången/km blev en 
separering av olika funktioner möjlig. Bebyggelsen utvecklades längs 
transportkorridorer, men det förindustriella centrumet var fortsatt 
dominerande (Book & Eskilsson 1996, s. 1). 
 

Under tidigt 1900-tal började hästtransporter ersättas med motordrivna 
bussar (Book & Eskilsson 1996, s. 1). Man kan tänka sig att detta blev ett 
komplement i spårvagnsstaden, men att det i mindre städer utan spårvagn 
möjliggjorde den utveckling som spårvagnsstäderna haft tidigare. 

 
3 och 4. Bilstaden och motorvägsstaden 

Bilen och den frihet för stadens invånare som den innebar gjorde att stadens 
förändring fortsatte. Tidigare obebyggda områden kunde bebyggas och det 
gjordes med en i huvudsak låg täthet (Book & Eskilsson 1996, s. 3). 
Städerna växte och funktioner som tidigare funnits i centrum började spridas 
ut över staden. Friheten blev inte bara större för individen, utan också för 
etableringar av t.ex. industrianläggningar skriver Book och Eskilsson. 

 
Bilismen började här medföra stora problem som trängsel och 
luftföroreningar (Book & Eskilsson 1996, s. 4). De nya vägarna som 
byggdes gjorde att ännu mer trafik genererades. Bilstaden har, i många 
större städer, under senare delen av 1900-talet utvecklats till en 
motorvägsstad. I och med det så har stadens form återigen blivit 
stjärnformad (Book & Eskilsson 1996, s. 4). 
 

Tabellen som följer är en version av den tabell som Book och Eskilsson har 
med i sin avhandling (efter Herbert & Thomas, 1990 se Book & Eskilsson 
1996, s. 3). Skillnaden är att jag bytt ut rubriken ”TRANSPORTSYSTEM” 
till ”TRANSPORTNÄTETS FORM” för att minska risken för beblandning 
med begreppet kollektivtrafiksystem som används i denna uppsats. 
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Transportstruktur och stadsutveckling under olika tidsperioder. 

 

Tabell 2, (efter Book & Eskilsson 1996, s. 3). 

 
Något som är gemensamt för alla städer är att ett starkt samband finns 
mellan transportsystemets utformning och stadens form. Utvecklingen av 
städer har således varit beroende av vad tidens och platsens förutsättningar 
har medgett. Viktiga förutsättningar, med avseende på lokalisering, struktur, 
funktion och form, har varit de materiella, tekniska, politiska och 
stadsbyggnadsideologiska förhållandena (Book & Eskilsson 1996 s. 1). 
 
 
Stadens form 
Kollektivtrafik innebär att människor åker tillsammans i ett färdmedel på ett 
organiserat sätt. Beroende på hur invånarna bor i staden kan 
kollektivtrafiksystemet utformas olika effektivt. En princip för att förklara 
städers strukturer, som återkommer i litteraturen, är att dela upp efter 
rumslig organisation på följande sätt. 

  

URBANA 
HUVUD-

FUNKTIONER 

 

TRANSPORT-
TEKNOLOGI 

 

TRANSPORT-
NÄTETS 
FORM 

 

URBAN FORM 

 

FÖRINDUSTRIELLA 
STÄDER 

 

Försvar, handel, 
hantverk, politik 

 

Fotgängare, 
dragdjur 

 

Konvergent, 
radiellt 

 

Kompakt 

 

INDUSTRIALISMENS 
TIDIGA STÄDER 

 

Basindustri, 
förädlingsindustri 

 

Spårväg, 
allmänna 

kommunikationer 

 

Radiellt 

 

Stjärnformad, tät 

 

INDUSTRIALISMENS 
SENA STÄDER 

 

Förädlingsindustri, 
service 

 

Buss, allmänna 
kommunikationer, 

tidiga bilar 

 

Ringradiellt 

 

Suburbanisering. 
industriell 

decentralisering, 
lägre densitet 

 

POSTINDUSTRIALIS-
MENS STÄDER 

 

Service, 
information 

 

Utbredd bilism 

 

Utbrett radiellt, 
ring- och 

rutnätssystem 

 

Låg densitet, 
suburbanisering, 

utspridd 
funktionell 

decentralisering. 
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Stadsformer 

 
 
Figur 5 - modell över olika stadsformer (efter Holmberg & Hydén 2007, s. 122) 

 

Av dessa modeller är bandstrukturen den idealiska bebyggelsestrukturen för 
kollektivtrafik, dvs. flest antal invånare på kortast linjedragning (Holmberg 
& Hydén 2007, s. 122). De beskriver också hur en hög bebyggelsetäthet 
inom dessa strukturer ger ett ökat underlag och därmed möjlighet till en 
kollektivtrafik med hög standard. Även på lägre nivå spelar utformningen 
stor roll för kollektivtrafiken. En central och gen placering inom ett visst 
område, hur gatumiljön är gestaltad och detaljutformning vid hållplatserna 
påverkar attraktiviteten hos och kostnaden för kollektivtrafiken (Holmberg 
& Hydén 2007, s. 122). 
 
 
Naturgeografiska förhållanden 
Med naturgeografiska förhållanden menas här hur staden har formats utifrån 
de naturgivna förutsättningarna, sjöar, berg osv.  
 

En naturlig förutsättning för en stad är just dess läge till omgivande 
områden. Under medeltiden uppstod ofta handelsplatser i lägen där olika 
transportvägar möttes (Andersson 1997, s. 51). Särskilt längs kusterna och 
vid de stora sjöarna fanns speciella egenskaper då landvägar och 
vattenvägar kunde mötas. Dessa egenskaper gjorde att städerna blev noder i 
både ett lokalt och regionalt sammanhang (Andersson 1997, s. 54). 

BANDSTRUKTUR 

SATELLITSTRUKTUR PÄRL-FINGERSTRUKTUR 

FINGERSTRUKTUR 
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Man kan även tänka sig andra lägesfördelar som har gjort att städer har 
vuxit fram. En bra hamn kunde utgöra en omlastningsplats, oberoende av 
platsens omland. Ett annat exempel är platser med rent militärstrategiskt 
läge. Karlskrona, Vaxholm och andra städer med stora befästningar är 
exempel på detta. 

 
Vattnets stora betydelse har, i och med 1900-talets stora stadsexpansion, i 
vissa städer inneburit en begränsning i stadens utbredning. En kuststad kan 
t.ex. bara växa inåt land. Stockholm är ett exempel där staden har anpassats 
mycket av de naturgivna förutsättningarna. 
 

En annan iakttagelse kan göras som utvikning, nämligen hur naturgivna 
gränser har en tendens att även utgöra gränser mellan olika områden i en 
stad. Gamla stan i Stockholm är tydligt avgränsat av vatten ungefär på 
samma sätt som Manhattan i New York skiljs från övriga stadsdelar. Man 
kan också se att de naturgivna förutsättningarna ofta återfinns i namnen på 
områden. ”Berg”, ”vik”, ”sjö”, ”strand” är bara några ord som återkommer i 
många namn på orter och stadsdelar. De naturgivna förutsättningarna kan 
därmed antas ha en stor identitetsskapande verkan för platser och områden. 

 
Under den här rubriken har ingen tillämplig teori eller modell kunnat hittas. 
När denna rubrik tillämpas på fallen längre fram i rapporten kommer därför 
analysen bli något mer subjektiv. 

 
 
Lokala förutsättningar 
Lokala förutsättningar kan visserligen inbegripa några av de ovan nämnda 
rubrikerna, som stadsform och naturgeografiska förhållanden. Men även 
andra aspekter kan läggas till. Ingen stad är den andra lik och man kan se 
hur vissa projekt blir möjliga just genom de unika förutsättningarna som 
finns på den aktuella platsen. I vissa städer kanske gamla industrispår passar 
utmärkt att omvandla för persontrafik, medan andra städers industrispår inte 
alls går att använda för samma ändamål. Som exempel kan nämnas ett 
projekt i Atlanta, GA, i USA. Där pågår ett planeringsprojekt med att 
koppla ihop just gamla industrispår till en light-railbana runt staden 
(BeltLine 2010). Andra förutsättningar som en stadsplan vars gatubredder 
klarar av spårvägstrafik på ett bra sätt kan också räknas in. Även icke-
fysiska förutsättningar kan också tas upp här. Om t.ex. en stark tradition 
finns för någon speciell typ av kollektivtrafikplanering kan detta givetvis 
påverka hur satsningar genomförs. 

 
Inte heller under denna rubrik har någon tillämpbar teori kunnat hittas. En 
analys kommer ändå att göras utifrån bland annat vad som tagits upp här. 
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Motiv, planläggning och utredningar 
Denna rubrik är tydligast kopplad till både syftet och den övergripande 
frågeställningen. Val av kollektivtrafikslag vid olika mindre satsningar är 
rimligtvis ganska enkla, att utveckla det som redan finns kan tyckas enklast. 
Men när projekten är av större betydelse blir sannolikt valet svårare. Så som 
beskrivs i problemformuleringen, avsnitt 1.1, så är det i dessa projekt många 
komplexa frågor som behöver utredas och sedan leda till någon slags 
ställningstagande.  

 
I de olika fallen kommer jag att gå igenom de olika dokument som jag har 
fått tag på i de olika projekten. Detta för att se om några slutsatser, med 
avseende på motiveringar för projekten, kan göras utifrån innehållet. 

 
Under denna rubrik presenterar jag inte någon teori eller modell att utgå 
ifrån. Dokumenten i de olika fallen kan inte jämföras rakt av och någon 
anledning att läsa dem utifrån en strikt mall förefaller onödigt. Utan i det här 
fallet tillämpas friheten hos fallstudien som strategi. 
 

 
Sammanfattning - analysmodellen 
De delar i analysmodellen som här har presenterats skall bidra till att de 
undersökta fallen och dess förutsättningar skall kunna förstås utifrån de 
olika perspektiven. Hur kan den planering som bedrivits beskrivas och 
kategoriseras? Hur har stadens transportmönster utvecklats genom 
historien? Vilken form har staden, och vad innebär det? Vilka 
naturförutsättningar har format staden? Finns någon lokal egenskap i staden 
som ger en specifik fördel eller nackdel i något avseende gällande 
kollektivtrafik? Dessa frågor, samt hur de olika projekten motiverats i 
planer och utredningar, skall i nästa kapitel besvaras för varje fall. 
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4. FALL 

I detta avsnitt kommer de tre fallen att gås igenom efter samma mönster. 
Först presenteras projektet som är av intresse, sedan gås de olika delarna i 
analysmodellen igenom. Vissa av rubrikerna kommer att gås igenom mer 
generellt, medan andra behöver mer djup. Sedan ges en kort summering 
innan nästa fall. 

 
 
4.1 STOCKHOLM 

Presentation av fallet 
Stockholms län har över 2 miljoner invånare (SCB 2010b), och för att alla 
dessa ska kunna ta sig fram och tillbaka från bostäder, arbetsplatser och 
aktiviteter krävs effektiva transportmedel. I detta spelar bilen en viktig roll. 
I Stockholms län finns 792 583 personbilar (SIKA 2010) vilket motsvarar 
ca. 0,4 personbilar/person.  
 

Men det är inte bara bilen som tillgodoser persontransportbehovet utan det 
stora befolkningsunderlaget gör det möjligt att ha en kollektivtrafik som når 
många. Ansvarig för kollektivtrafiken i Stockholm är SL, Storstockholms 
Lokaltrafik, som är ett bolag helägt av Stockholms läns landsting. Hela 
kollektivtrafiksystemet är komplext, bussar, tunnelbana, pendeltåg, andra 
spårvägslösningar samt färdtjänst skall samverka för att möta behovet. SL 
har ca. 700 000 resenärer/dygn (SL 2010a). 
 

I Stockholms fall räcker det inte med att bara planera för de som bor och 
arbetar i staden och regionen. Stockholm är ett stort besöksmål, både 
nationellt och internationellt. Kollektivtrafiksystemet behöver därför ha 
marginaler för att klara av detta. 

 
Spårväg City är namnet på projektet som utgör det första av mina tre fall. 
Projektet innebär att en spårvägslinje planeras genom Stockholms innerstad. 
Idag finns spårvagn från Norrmalmstorg och ut till Djurgården. Spårväg 
City kommer delvis att gå i samma sträckning som den befintliga spårvägen 
till Djurgården. Hela Spårväg Citys sträckning är mellan Värtan och 
Hornsberg, samt en gren till Djurgården. Värtan och Hornsberg är två av 
Stockholms större stadsutvecklingsområden (Stockholm stad 2010). 
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Figur 6 – karta över Spårväg Citys framtida sträckning, etapp 1 mellan 
Djurgården och Sergels torg är sträckan mellan de röda prickarna. 
Kartunderlag från SL (SL 2010b, s. 3). 

 

Projektet är uppdelat i olika etapper. Just nu, våren 2010, byggs etapp 1. 
Igångsättandet av den första etappen kan ses som ett tecken på att politisk 
vilja finns att genomföra hela Spårväg City. I texten kring detta fall hänvisas 
till dokument som växlingsvis handlar om antingen etapp 1 eller Spårväg 
City som helhet. 
 
Genomgång av analysmodellens delar 
 

• Stadsplanering och kollektivtrafik 

• Olika tider och epoker 
• Stadens form 

• Naturgeografiska förhållanden 
• Lokala förutsättningar 

• Motiv, planläggning och utredningar 
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Stadsplanering och kollektivtrafik 
Historiskt, sett till 1900-talets stora urbanisering, skulle jag kategorisera 
Stockholm som en adaptiv stad. Staden har haft stor kontroll på hur och var 
bebyggelsen uppförs genom det kommunala planmonopolet. De stora 
bostadsprojekten under rekordåren var många försedda med tunnelbana 
redan från början (Stockholms ÖP bilaga 1 1999, s. 3). Bebyggelsen har 
sedan varit starkt färgad av denna struktur. Staden har alltså varit adaptiv. 

 
Idag växer Stockholm inåt. Redan befintliga områden omvandlas eller 
utvecklas för att kunna inrymma bostäder. Dessa omvandlingar gör att nya 
kopplingar och riktningar i kommunikationerna blir viktiga. Alla skall inte 
längre in till City, vilket har skapat ett behov av tvärförbindelser med hög 
kapacitet. I och med tvärbanan som idag går från Hammarby sjöstad till 
Alvik binds befintliga stadsdelar och utvecklingsområden ihop. Genom en 
utveckling som är svår att planera för, dvs. vilka områden som i framtiden 
kommer att vara aktuella för funktionsomvandling, tolkar jag det som att 
kollektivtrafiken har blivit adaptiv. Stadens utveckling styr var 
kollektivtrafiksatsningarna skall ske. 
 

 
Olika tider och epoker 
Stockholm är ett exempel på alla de steg som finns beskrivna i Adams 
modell (se figur 4, s. 18). 

 
1. Gång- och hästtransportstaden: 

Först området närmast Gamla stan, sedan övriga området innanför tullarna. 
 

2. Spårvagnsstaden: 
Närförort (och även mer välbeställda samhällen utanför staden) 

 
3 och 4. Bilstaden och motorvässtaden: 

Förorterna och regionen 
 

I Stockholms fall skulle man även kunna diskutera om en kategori 
”tunnelbanestaden” skulle kunna tillföras här. 
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Stadens form  
Stockholm kan kategoriseras som en pärl-fingerstruktur. En  satellitstruktur 
som med tiden fyllts ut och byggts ihop.  

 
Figur 7, ©  Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0027. 

Röda och lila färger symboliserar bebyggelsen, blått, grönt och gult 
betecknar natur- och vattenområden. 

 
 

Naturgeografiska förhållanden  
Stockholms utbyggnad har, som tidigare nämnts, styrts av att landmassan är 
begränsad av vatten (se kartan ovan). Men det strategiska läget vid just 
vattnet är också orsaken till Stockholms uppkomst och behov att expandera. 
Bebyggelsen har även anpassats efter nivåförändringar som berg och åsar 
genom historien, men i och med 1900-talets teknik med plansprängningar 
och schaktningar kan man lättare anpassa terrängen efter önskemål. 
 

Som kan ses i figur 7 är det mycket vatten runt och i staden. Vad har då det 
för inverkan på kollektivtrafiken? Om man tänker att staden kunde växa 
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obehindrat ut från centrum, lika mycket åt alla håll, så kan det antas att 
staden skulle vara mindre utspridd och därmed kunna ha en effektivare 
kollektivtrafik. Men å andra sidan så kan det antas att det är just den 
begränsade landmassan som gjort att staden har byggts i tydliga riktningar, 
och att dessa tydliga riktningar medfört att en tillräcklig befolkningstäthet 
möjliggjorts. Om landmassans struktur understödjer en stadsform med stråk 
så borde den samtidigt understödja en effektiv planering av ett 
kollektivtrafiknät.  
 

 
Lokala förutsättningar 
Det har tidigare funnits spårvägslinjer i Stockholm. Stadens huvudgator är i 
regel breda och hindrar därför inte en utbyggnad. Även det stora 
resandeunderlaget måste här ses som en lokal förutsättning som möjliggör 
stora satsningar.  

 

 
Figur 8, Hamngatan mitt i Stockholms city, en byggarbetsplats i mars 2010. 
 

 

Motiv, planläggning och utredningar 
Vad gäller Spårväg City så har det under arbetets gång visat sig att det finns 
många dokument, utredningar i flera omgångar och med olika 
etappindelningar samt remissvar och tjänsteutlåtanden. Jag har sållat ut 
några dokument som jag anser hjälper mig att uppfylla syftet.  
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Stockholm har under mitt arbete med denna uppsats antagit en ny 
översiktsplan. Detta innebär att vissa ställningstaganden måste göras. Skall 
den nya eller den gamla översiktsplanen undersökas? Mitt syfte är att 
undersöka hur man har motiverat de olika satsningarna som jag tar upp. 
Eftersom projektet med Spårväg City är äldre än den nya översiktsplanen så 
borde det därför vara självklart att använda den äldre, som gällde när 
projektet startades. Nu är det emellertid inte så enkelt. Att ta fram en 
översiktsplan innebär flera års jobb, alltså har arbetena med den nyss 
antagna översiktsplanen och Spårväg City gjorts samtidigt. Och eftersom en 
översiktsplan är ett strategiskt- och inte bindande dokument så kan en 
samrådsversion av en översiktsplan spela in i stadsplanerandet, även om den 
inte är antagen än. Jag väljer att arbeta med översiktsplanen från 1999. Det 
gör jag eftersom en tidigare utredning om Spårväg City gjordes våren 2007 
och inriktningsbeslutet för arbetet med att göra en ny översiktsplan togs 
2008. En annan bidragande orsak är svårigheterna att få tag på den nya, 
även om den är antagen så finns den inte publicerad i tid för att kunna tas 
med i detta arbete. 

 

 
Figur 9, Översiktsplan 1999 Stockholm 

 
I översiktsplanen från 1999 behandlas kollektivtrafik i flera avsnitt. 

Under rubriken spårsystem i en bilaga till översiktsplanen sägs. 
Översiktsplanen anger därför fortsatta satsningar 
på utbyggnad av kollektivtransporterna. Från 
miljö- och risksynpunkt är de viktigaste 
förbättringarna dels utökningen av spårkapacitet 
över Saltsjö-Mälarsnittet (den s k getingmidjan) 
dels introduktionen av moderna spårvägssystem. 

 (Stockholms ÖP bilaga 3 1999, s. 6) 
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Avsnittet stadsbyggnadsstrategi – minska bilberoendet 
Att minska biltransportbehovet är en av de mest 
angelägna åtgärderna för att komma närmare målet 
om ett långsiktigt hållbart samhälle. Det kan ske 
om fler människor bor och arbetar nära 
kollektivtrafikens stationer och knutpunkter. 

 (Stockholms ÖP 1999, s. 53) 
 

Rubriken mot ett mer miljöanpassat samhälle 
Arbete med en strategisk trafikplan pågår där 
åtgärder övervägs för att Stockholm skall kunna få 
ett fungerande trafiksystem som samtidigt är både 
miljömässigt hållbart och säkert. 

 (Stockholms ÖP 1999, s. 48) 

Transportbehovet måste minskas och lösas med 
miljövänligare teknik, framför allt måste 
biltrafiken minska avsevärt och 
kollektivtrafikandelen öka. 

 (Stockholms ÖP 1999, s. 48)    
 

Av dessa utdrag ur översiktsplanen från 1999 kan en tydlig politisk vilja att 
främja kollektivtrafik ses, och främst med motiveringar som miljö, 
hållbarhet och säkerhet. Dessa inriktningar kan verka något abstrakta. Vad 
menas egentligen? Samtidigt är de också närmast självklara, vilken stad vill 
öka biltrafiken för att gå mot ett samhälle med mer utsläpp och buller? 

 
Utdragen ur översiktsplanen som citeras ovan visar på en mer generell 
politisk inställning. Vad gäller då för just Spårväg City? Här är det 
framförallt ett dokument som jag lägger stor vikt vid. Stockholms stad har 
träffat ett genomförandeavtal för etapp 1 av Spårväg City. Till detta finns en 
bilaga där mål och förutsättningar har sammanställts (Stockholms stad 
2009). Några av dessa mål återges här. Fler mål än dessa finns i bilagan, 
men då de handlar mer om praktiska saker som om vad som sker under 
byggtiden och om en depåbyggnad tas de inte med här. 
 

”Spårvägen skall bli ett modernt och miljövänligt transportmedel med hög 
kapacitet.” 

”Spårvägen skall genom sin sträckning och höga kapacitet kunna ersätta en 
eller flera busslinjer i innerstaden.” 

”Spårvägen skall, där så är möjligt, utan allvarliga olägenheter för övriga 
trafikslag, ges prioritet och/eller eget utrymme i syfte att Spårväg City ska 
bli ett så attraktivt kollektivt färdmedel som möjligt.” 
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”Spårvägen skall förbinda stadsdelarna Värtan och Kungsholmen med 
cityområdet och i synnerhet Stockholms centralstation.” 

”Spårvägen skall utformas på ett sådant sätt att de stadsrum som tas i 
anspråk hanteras på ett varsamt sätt, och därmed förblir attraktiva för 
medborgarna.” 
(Stockholms stad 2009, s. 1) 

 
För att sammanfatta dessa mål så kan man säga att de handlar om 
modernitet, miljövänlighet, kapacitet, attraktivitet, effektivitet och 
stadsutveckling. 

 
Det tredje och sista dokumentet vad gäller detta projekt är ett remissvar och 
inriktningsbeslut från exploaterings-, trafik- och stadsbyggnadskontoren 
(Stockholms stad 2008). I dokumentet står bland annat följande. 

Kontoren anser att en satsning på spårbunden 
kollektivtrafik i Stockholms innerstad bidrar till 
Vision 2030:s mål att skapa en storstad av 
världsklass. Rätt utformad är spårväg ett modernt 
och miljövänligt transportmedel helt i linje med 
utvecklingen av nya täta och varierande 
stadsmiljöer. Kontoren finner projektet angeläget 
att genomföra. 

 (Stockholms stad 2008, s. 4) 
 

Sedan följer några sakargument som t.ex. att det kapacitetsstarka 
kollektivtrafiknätet blir finmaskigare då spårvägen kompletterar 
tunnelbanan och argument om spårvägens roll i framtidens Stockholm. En 
formulering, som anknyter till de tidigare beskrivna målen om stadsbilden, 
kommer sedan. 

Anläggandet av spårvägen ger möjlighet att se 
över trafikprioriteringarna längs detta och andra 
öst-västliga stråk i City, samt att omdana stråket 
till en gata värd sin plats som Stockholms 
skyltfönster. 

 (Stockholms stad 2008, s. 5) 
 

Sammanfattningsvis är min tolkning är att argumentationen för projektet är 
saklig och tar upp lösningar på stora och små problem som finns. Utifrån det 
som jag redovisat ovan och med intryck av det övriga jag har läst vill jag 
sammanfatta argumentationen till att huvudsakligen handla om miljö, 
säkerhet, kapacitet, stadsbyggnad, attraktivitet och framtid.   
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Diskussion – analysmodellen 
Vilka delar är det då som har varit mest styrande i fallet med Spårväg City? 
Som nämndes inledningsvis så är det ett komplicerat samband mellan 
många olika faktorer som leder fram till att en viss satsning görs. Därför blir 
det mycket svårt att komma till någon slags slutsats om vad som styrt när 
det gäller det ena eller det andra fallet. Men utifrån analysmodellens 
rubriker kan ett försök göras för att ringa in några bitar. 
 

Först kan sägas att det som tas upp under ”stadens form” och ”olika tider 
och epoker” inte verkar passa in för detta fall. I Stockholm är stadens form 
så pass komplicerad och stor till ytan. Spårväg City berör främst just 
cityområdet, så att se till hela Storstockholms utbredning ger inte så mycket 
i det här fallet. Vad gäller de olika epokerna så är även där tillämpningen 
svår. Men man kan möjligtvis se att en viss nostalgi kan ha spelat in 
eftersom staden har haft spårvägnar tidigare. 
 

De rubriker som fokus har legat vid är ”stadsplanering och kollektivtrafik”, 
”lokala förutsättningar” och ”motiv, planläggning och utredningar”. 
Kopplingen mellan stadsförnyelse/utbyggnad och kollektivtrafiken verkar 
ha varit en styrande faktor då det visas hur linjen kommer att få en viktig 
roll i framtidens innerstad. Hur staden motiverar projektet i planer och 
utredningar vittnar om att fokus också har legat på stadsutveckling. Samt att 
projektet ses som en lösning på kapacitetsbrist och som ett modernt 
trafikslag. I och med den klimatdebatt som präglar vår tid (se avsnitt 1.1) är 
det närmast självklart att även motivera satsningen genom de miljövinster 
som görs. 

 
Av rubriken ”motiv, planläggning och utredningar” kan man se att 
analysmodellen mycket väl skulle kunna ha haft en lämpligare utformning. 
Här skulle ett bredare grepp kunna tas och inte bara utgå ifrån de dokument 
som har använts i denna studie. 
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4.2 NORRKÖPING 

Presentation av fallet 
Norrköping har haft spårvagnar sedan 1904 och dessa har tillsammans med 
bussar tillgodosett behovet av kollektivtrafik under 1900-talet. Staden har 
två linjer som har byggts ut allt eftersom staden har expanderat 
(Norrköpings kommun 2010a, 2010b). 

 
Figur 10, Spårvagn på Drottninggatan i Norrköping. 

 

Under mitten av 1900-talet byggdes några nya stadsdelar söder om 
Norrköping längs med nuvarande E22 mot Söderköping, Ljura (50-tal), 
Hageby (60-tal) och Navestad/Ringdansen (70-tal). Dessa områden 
kollektivtrafikförsörjdes inte med spårvagn utan med buss. 

 
Figur 11, ©  Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0027. 

Ljura, Hageby och Ringdansen betecknas med respektive bokstav. 
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Nu har man i av olika anledningar aktualiserat en utbyggnad av linje 2 
genom dessa områden fram till Ringdansen. I detta arbete har Norrköpings 
kommun varit drivande. Projektet handlar inte bara om att förse några 
stadsdelar med spårvagn. Det ingår även en stadsförnyelse med upprustning 
och förtätningsprojekt längs sträckan. 

 
 
Genomgång av analysmodellens delar 
 
Stadsplanering och kollektivtrafik 
Historiskt sett är det svårt att säga om det är bebyggelsen eller 
kollektivtrafiken som har varit adaptiv i Norrköping. Enligt kommunens 
webbsida har spårvägen byggts ut successivt i små etapper. Det tolkar jag 
som att kollektivtrafiken byggts ut dit där ett behov har uppstått, vilket i sin 
tur tyder på att kollektivtrafiken har varit adaptiv. 
 

I mitt fall, som är aktuellt idag, med utbyggnaden av linje 2 mot Ringdansen 
kan man säga att kollektivtrafiken där också är adaptiv, men att 
utbyggnaden samtidigt ger förutsättningar för staden att utvecklas efter 
sträckningen. Planeringen av staden och kollektivtrafiken verkar vara 
integrerad. Kanske är detta en följd av att en aktör, kommunen, 
huvudsakligen har stått för planeringen. 

 
 

Olika tider och epoker 
Norrköping har tydliga årsringar i staden. Gång- och hästtransportstaden 
kan utläsas i det mycket tydliga rutnätet i centrum. Utanför detta kommer 
bebyggelse som hör till spårvagns- och bilstaden. Norrköping är ingen 
motorvägsstad på samma sätt som Stockholm. Norrköping har visserligen 
motorväg, men den är av nationell betydelse. Motorvägen har också stor 
regional betydelse med kopplingen till Linköping och andra närliggande 
orter. 

 
 

1. Gång- och hästtransportstaden: 
rutnätet i centrum 

 
2. Spårvagnsstaden: 

områdena närmast utanför centrum 
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3. Bilstaden:  

yttre bostadsområden 
 

4. Motorvägsstaden:  
regionen 

 
 

Stadens form 
Norrköping som stad är rund till formen och relativt sammanhållen. Den av 
de redovisade stadstyperna som passar bäst är fingerstruktur, om än med 
ganska korta fingrar (se karta). Röd och lila färg representerar tätortens 
bebyggelse. Norrköpings centralort är sammanhållen till sin form. Det finns 
visserligen mindre omgivande orter, t.ex. Åby och Söderköping. Men dessa 
tätorter är inte kopplade till den intraurbana kollektivtrafiken, dvs. 
stadsbussarna och spårvägen. 

 
Figur 12, ©  Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0027. 

Röda och lila färger symboliserar bebyggelsen, blått, grönt och gult 
betecknar natur- och vattenområden. 
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Naturgeografiska förhållanden 
Att Norrköping utvecklats till den stad det idag är har mycket att göra med 
tillgången till vattnet, dels som handelsväg, men också som energikälla. 
Staden fick betydelse genom det framväxande östgötska bergsbruket och 
Sveriges roll som stormakt. Man tillverkade mycket vapen i Norrköping 
under stormaktstiden, men sedan expanderade textilindustrin stort (NE 
1994, b. 14 s. 279). Den stora betydelsen av Motala ström som källa till 
energi visar sig i staden med de gamla industribyggnaderna vid vattenfallen. 
 

Genom att Motala ström, som rinner genom staden, är ganska smal och 
därmed lätt att bygga broar över samt av att orten som sådan är rund till sin 
form drar jag slutledningen att vattnets påverkan på stadens utbredning har 
varit marginell. Om man studerar kartor över området så ser man att 
Norrköping har två flygfält nära staden. Nu har inte detta med de naturgivna 
förutsättningarna att göra, men man kan ana att dessa, snarare än vattnet, har 
varit en begränsande faktor i stadens rumsliga expansion. Men kanske även 
en förutsättning för expansionen om man ser till andra faktorer som 
ekonomi, arbetsplatser mm. 
 

 
Lokala förutsättningar 
En lokal förutsättning som finns i Norrköping, och som saknas i andra 
jämförbara städer, är ett redan befintligt spårvagnsnät. Detta är något som 
borde ha spelat stor roll vid en vidare utbyggnad. De största investeringarna 
är redan gjorda, t.ex. spårvagnshallar och annan infrastruktur. Erfarenheten 
av att driva spårvägsverksamhet måste också räknas in som en stor tillgång. 
 

En koppling som kan göras mellan Norrköpings stadsplan och 
spårvagnsnätet är att delar av linjerna har dragits på de pampiga 
boulevarderna från 1800-talet (NE 1994, b 14 s. 178). Spårvagnar i 
innerstadsmiljö kräver ofta stora svängradier och där kommer den stora 
gatubredden hos boulevarderna och i den övriga innerstaden väl till pass. 
 

 
Motiv, planläggning och utredningar 
Översiktsplanen för Norrköpings stad är antagen 2002, till denna hörde även 
ett kommunikationsprogram för staden. Till följd av hur kommunen i 
översiktsplanen tar upp spårvägen kan det antas att ställningstagandena har 
haft stor inverkan på det fallet som jag här undersöker. 
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Figur 13, Framtid Norrköping, översiktsplan 2002 

 

Framtid Norrköping – översiktsplan 2002 
Under rubriken huvudteser på sidan 7 står ett antal punkter som beskriver 
hur stadsbyggandet skall bidra till att Norrköping blir en ”bra plats för att bo 
och verka i.” De punkterna som här följer är de som tydligast kan kopplas 
till kollektivtrafik och stadsbyggnad. 
 

”Vi skall utveckla stadsboendet som idé så att Norrköping verkligen blir ett 
storstadsalternativ för den urbana människan som vill leva i en riktig stad.” 

”En riktig storstad har spårväg.” 
”En riktig storstad har en tät stenstadskärna. Vi spår en renässans för 
innerstadens kvalitéer. Norrköping har en täthet som det är viktigt att vårda 
– och vi skall öka tätheten och stadsmässigheten utanför innerstaden.” 

”Vi lever i ett regionalt och internationellt sammanhang. Detta innebär att vi 
ska bejaka kontaktmöjligheter” 

(Norrköping ÖP 2002, s. 7) 
 

Något som är intressant i dessa teser är att fokus ligger mer på vad 
spårvägen kan ge som symbol och livsmiljökvalité än som miljöinvestering. 

 
Efter huvudteserna presenteras i översiktsplanen några strategier. Där 
uttrycks det mycket tydligt vad politikerna har för mål med spårvägen i 
staden. 

 
Spårvägen. 

- är ett system med flera delar som alla skall vårdas 
och utvecklas till ett modernt system (estetik, bana, 
hållplatser, vagnar, ljud) 
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- är stommen i stadens kollektivtrafiknät och skall 
byggas ut som tungt nät 
- vi ska förstärka underlaget utmed befintliga och 
nya linjer (förtäta där det behövs och går) 
- vi ska ta tillvara och utveckla hållplatslägen som 
attraktionspunkter 

 (Norrköping ÖP 2002, s. 8) 

 
Här blir skrivningarna mer konkreta, och än mer kopplade till spårvägen. 
Men än så länge nämns inget om att spårvägen i sig innebär lägre utsläpp än 
buss- och biltrafik. 

 
Jag har också, genom Norrköpings kommun, fått tag på en 
samhällsekonomisk bedömning av projektet (Trivector 2003). 
Samhällsekonomisk värdering av spårväg till Ringdansen gjord av Trivector 
traffic AB. 
 

I dokumentet ligger såklart de ekonomiska bitarna i centrum. Här visas med 
olika kalkyler att investeringen i projektet är lönsam, nettovärdeskvoten är 
1,9, dvs. att investeringen ger tillbaka + 1,9 gånger till (Trivector 2003, s. 
1). Framförallt ges denna effektivitet av att befintliga busslinjer kan dras in, 
och ändå kan antalet kollektivtrafikresor väntas öka. Att projektet är 
lönsamt verkar av detta dokument varit ett av de flitigt använda argumenten 
för satsningen. I dokumentet görs en miljöeffektberäkning av investeringen 
(Trivector 2003, s. 10). Där visas att samtliga emissioner som ingick i 
undersökningen skulle minska i och med spårvägsutbyggnaden, detta visas 
tydligt i en tabell. Men ändå tas bara miljövinsterna med i en mening i 
sammanfattningen där det sägs att kollektivtrafikresandet kan öka genom ett 
”långsiktigt hållbart trafiksystem ur resurs- och miljösynpunkt” Trivector 
2003, s. 3). 
 

Kommunikationsprogrammet som hör till översiktsplanen för staden 
(Norrköpings ÖP kommunikationsprogram 2002) beskriver de olika 
trafikslagen och ger förslag för deras framtida utveckling. Ett avsnitt finns 
om miljö, där tas de lokala problemen med trängsel, buller och avgaser upp. 
Men inget nämns om de mer globala miljöfrågorna. 
 
Sammanfattningsvis, av det källmaterial som har använts, så kan man säga 
att motiven för projektet handlar om stadsmiljö, staden som tät storstad och 
ekonomi. 
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Diskussion – analysmodellen 
I det här fallet, liksom i det förra, kan man koppla ihop rubriken 
”kollektivtrafik och stadsbyggande” med mycket av det som genomgången 
av de olika planerna och utredningarna gett. I översiktsplanen presenteras en 
tydlig bild av vad kommunen anser att en stad är/bör vara, och att en vidare 
utveckling av spårvagnen understödjer detta. En annan del av 
stadsbyggandet är att stora områden i staden har byggts ut i samma riktning 
under flera årtionden verkar här ha skapat behovet av en uppgraderad 
kollektivtrafik. Alltså kan även det som framställs under rubriken ”stadens 
form” samt i presentationen av fallet ses som påverkande delar i en större 
helhet. 
 

Som det nämns i den samhällsekonomiska värderingen (Trivector 2003) har 
satsningen god lönsamhet. En tolkning är att denna lönsamhet främst 
grundas i att de stora investeringarna redan var gjorda. Med andra ord, den 
faktor som har varit den mest styrande är de lokala förutsättningarna, att 
Norrköping redan innan hade ett spårvägssystem. Annars skulle satsningen 
varit mycket svårare att genomföra. 
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4.3 LANDSKRONA 

Presentation av fallet 
Staden ligger vid Västkustbanan (Lund – Göteborg) vilken är en viktig del 
av järnvägsstråket Köpenhamn – Malmö – Göteborg – Oslo. Tidigare gick 
Västkustbanan längre in i landet och Landskrona anslöt till den med ett spår 
via Kävlinge, längre in från kusten. Vid utbyggnaden till dubbelspår på 
sträckan Kävlinge – Helsingborg, invigd 2001, drogs banan om till en helt 
ny sträckning och lades så att den passerar i utkanten av Landskrona tätort 
(Jarnvag.net 2010). 
 

I och med den nya dragningen hamnade Landskrona plötsligt i ett läge där 
de ligger mitt emellan Malmö/Lund och Helsingborg, och med en helt ny 
dubbelspårig järnväg. Staden ligger även i ett läge mitt i den framväxande 
Öresundsregionen. 

 
Tidigare låg Landskronas järnvägsstation inne i staden med närhet till 
hamnen. När Västkustbanan drogs i stadens utkant lades också en ny 
järnvägsstation utanför staden. I det läget var det viktigt att koppla den nya 
stationen till staden. För att göra det startades en ny busslinje, 
stationspendeln, och senare beslutade kommunen att införa trådbussar på 
sträckan (Landskrona ÖP 2002, s. 95). 
 

För att undvika förvirring kan ett extra förtydligande vara på sin plats. Med 
stationspendeln avses sträckningen från Landskronas nya station in till 
centrala staden. Stationspendeln är alltså inte synonymt med 
trådbussprojektet då det var först efter några år som man byggde om till 
trådbusstrafik. 
 

 
Genomgång av analysmodellens delar 
 

Stadsplanering och kollektivtrafik 
Fallet med trådbussar hade sannolikt inte blivit aktuellt om inte 
Västkustbanan hade dragits som den gjorde. Jag tycker att det är svårt att 
säga att Landskrona använt sig av någon av Cerveros strategier. Strategierna 
kan antas vara utformade för att i första hand vara tillämpbara på större 
städer, vilket också var fallet i alla Cerveros fall. Landskrona är en mindre 
ort med en volymmässigt liten kollektivtrafik och är starkt beroende av vad 
som händer i regionen. I det här fallet blev en kollektivtrafikutbyggnad 
resultatet av en större, nationell och regional satsning. Jag skulle därför, i 
det här fallet, vilja klassa Landskrona som en stad med en adaptiv 
kollektivtrafik, men inte i förhållande till stadsbebyggelsens utveckling, 
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utan till andra kollektivtrafiksatsningar, men på den regionala nivån.  

Därför kan en bättre rubrik för Landskrona kan diskuteras. Staden har i det 
här fallet varit styrd av en stor satsning som inte kommunen i första hand 
ansvarar för. Under denna rubrik i kapitel 3 diskuterades att vissa städer inte 
själva styr över all planering och därför snarare kan sägas vara beroende av 
större satsningar. Landskrona skulle därför kunna placeras in i ett nytt fack 
som vi, som i kapitel 3, kan kalla ”den beroende staden”. 

 
 

Olika tider och epoker 
Landskrona liknar de flesta svenska städerna i och med sitt täta centrum och 
glesa periferi. Staden är geografiskt ganska liten och saknar tydliga 
årsringar. Men man kan ändå säga att det var bil och busstaden som följde 
på gång- och hästtransportstaden. 
 

1. Gång- och hästtransportstaden: 
Området i centrum 

 
2. Spårvagnsstaden:  

Landskrona varken har eller har haft intraurban spårtrafik. Men busstrafik 
kan ha haft motsvarande effekt på stadens utbyggnad. 

 
3. Bilstaden:  

De yttre bostadsområdena 
 

4. Motorvägsstaden:  
Regionen 

 
 

Stadens form  
Landskrona är intressant ur stadsformssynpunkt just för att staden kan ses 
på olika skalor. I sig så är Landskrona sammanhållen till sin form, men har 
även mindre orter med pendeltågstrafik i kommunen. Därför kan man säga 
att Landskrona har en satellitstruktur, om än inte särskilt utpräglad sådan. 
Att tätorten i sig är koncentrerad vilket illustreras på kartan på nästa sida där 
röd och lila färg representerar bebyggelse. 
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Figur 14, ©  Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0027. 

Röda och lila färger symboliserar bebyggelsen, blått, grönt och gult 
betecknar natur- och vattenområden. 

 
Landskrona kan också ses som en satellit i öresundsregionen, eller 
möjligtvis om man vill se Öresundsregionen som en ringformig 
bandstruktur, som i illustrationen nedan, med Landskrona som en del. 

 

 
Figur 15, Kartunderlag: ©  Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/0027. 
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Naturgeografiska förhållanden 
Landskronas uppkomst har att göra med dess goda hamnläget i Öresund 
(NE 1993, s. 100). Staden har genom kustläget växt företrädesvis i en 
riktning, från hamnen och inåt land. Mindre områden har också fyllts ut i 
havet (NE 1993, s. 100), och även om det inte är storskaligt så har 
utbyggnaden alltså trotsat en av de mest självklara naturgivna 
förutsättningarna. I övrigt präglas Landskrona av Skånes platta landskap. 

 
 

Lokala förutsättningar 
Det här är det fallet där det har varit svårast att identifiera några lokala 
förutsättningar som kan tänkas ha bidragit till satsningen. Av vad som 
framgår av det granskade materialet har trådbussar ingen tradition eller 
tydlig koppling till just Landskrona.  
 

Men som beskrevs i bakgrunden, den nya järnvägsstationen utanför staden, 
kan räknas som en lokal förutsättning som skapade behovet av 
stationspendeln. Att Landskronas kollektivtrafiksystem var litet skulle 
kunna bidra till att det var lätt att samla kraft till ett tydligt projekt i staden, 
men dessa faktorer är inget som här kan beläggas utan går bara att resonera 
kring. Varför just trådbuss valdes framför buss försöks redas ut under nästa 
rubrik. 
 

 
Motiv, planläggning och utredningar 
I det här fallet, liksom i de andra, har översiktsplanen gåtts igenom. Innan 
den togs fram fanns några ämnesvisa diskussionsunderlag för 
översiktsplanens olika delar, en av dessa handlar om kommunikationer och 
har även den lästs (Landskrona 1998).  

 

 
Figur 16, Landskronas översiktsplan 2000+ (2002) 
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Översiktsplan 2000+ Landskrona kommun 

 
Under rubriken kollektivtrafik sägs följande. 

”För att närma oss ett miljömässigt hållbart samhälle med fortsatt goda 
kommunikationsmöjligheter är det viktigt att satsa på ett väl fungerande 
kollektivtrafiknät.” 
”Beträffande stationspendeln så har kommunen beslutat att införa trådbuss 
på sträckan mellan stationen och centrum, utredning pågår.” 
(Landskrona ÖP 2002, s. 95) 

 
Det första citatet är taget från första raden i ämnet. Detta visar tydligt på att 
man förknippar miljömässig hållbarhet med kollektivtrafik. Att inte mer 
nämns om trådbusslinjen kan tyckas underligt. Men samtidigt är det ju ett 
väldigt konkret projekt för att få stor plats en strategisk översiktsplan med 
mer generella formuleringar. Att projektet redan pågick när översiktsplanen 
skrevs kan också ha bidragit att inte så mycket skrevs om det. 
 

Under rubriken Förslag till huvuddrag för trafik- och transportsystemen i 
Landskrona står detta. 

Runt stationen finns obebyggda markområden. 
Mest intressanta är de områden som ligger inom en 
radie på 1 km från stationen. Genom en 
konsekvent utbyggnad av bostads- och 
verksamhetsområden i tågorienterade lägen 
stimuleras kollektivåkandet. I Landskrona är 
stationspendeln nödvändig för att binda samman 
den nya stationen med centrum, arbetsplatser och 
bostadsområden. 

 (Landskrona ÖP 2002, s. 99) 

 
Detta visar på viljan att planera för bebyggelse tillsammans med 
kollektivtrafik. Stationspendeln pekas ut som särkilt viktig men inget mer 
nämns om ombyggnad till trådbuss.  

 
I ett diskussionsunderlag till översiktsplanen med temat kommunikationer, 
som gjordes några år innan, tas ungefär samma frågor som i översiktsplanen 
upp. Men här utvecklas tankarna på stationspendeln ytterligare. 

”Stationspendeln, som skall förbinda den nya stationen med Landskrona 
centrum, är en helt separat linje som kopplas till pågatågens tidtabell och 
biljettsystem.” 
(Landskrona kommun 1998, s. 12) 
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Här kan man se att kopplingen till tågen framhävs, en formulering som föll 
bort till översiktsplanen. Att stationspendeln funnits med i flera dokument 
kan ses som att det fanns en enighet om att det var framtiden. 

 
Av översiktsplanedokumenten kan man alltså se att kommunen motiverar 
kollektivtrafiken i allmänhet med de miljövinster som görs. Satsningen på 
stationspendeln verkar vara en självklarhet och motiveras inte så mycket. 
Men vad finns det då som tar upp själva trådbussutbyggnaden? 
 

1998 och 2000 gjordes två rapporter som behandlar trådbussar i 
Landskrona. Trådbussar i Landskrona – kostnader och miljöeffekter 
(Trivector 1998) och Landskrona – trådbuss på stationspendeln – fördjupad 
studie (Trivector 2000). Vid en läsning av dokumenten så kan man se att det 
senare till stor del bygger på den förra, en slags uppdatering. Den senare av 
rapporterna kan sägas vara mer aktuell. Därför har den fått mest 
uppmärksamhet i undersökningen även om den från 1998 är mer detaljerad. 
Rapporten från 2000 handlar mycket om olika tekniker för hur fordon skall 
drivas. Här presenteras bland annat bränsleceller i ett långt avsnitt. Men 
man motiverar även mer tydligt för trådbuss. 

 
Energieffektiviteten i en bränslecellsbuss är högre 
än i en dieselbuss eftersom elmotorn har en högre 
verkningsgrad. Detta trots den energi som går åt 
för att tillverka och transportera vätgasen som 
krävs för bränslecellen. Vill man öka 
energieffektiviteten ytterligare måste man välja 
fordon som hämtar elströmmen direkt från en 
strömförande ledning som tåg, spårvagnar och 
trådbussar. 

 (Trivector 2000, s. 10) 
 

I rapporten behandlas också vad skillnaderna mellan flexibilitet och 
inflexibilitet innebär, dvs. buss som kan köra på alla gator kontra trådbussar 
som bara går på en bestämd linje. 
”Självklart påverkar mindre flexibla system, som spårvägar, 
samhällsplaneringen mer än ett buss-system – men vi måste acceptera att 
även bussen, för att vara attraktiv, måste bli mindre flexibel.” 

”I Landskrona är stationspendeln en typisk linje som drar nytta av 
inflexibiliteten. Linjen ska ha en fast sträckning och resenären måste kunna 
lita på att bussen går samma sträcka dag efter dag.” 
(Trivector 2000, s. 11) 
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Sammanfattningsvis kan man säga att i rapporten från 2000, som föregår 
översiktsplanen, motiverar man för trådbuss på många sätt, ekonomi, 
energieffektivitet och fördelar med tydliga stråk (inflexibiliteten). I 
översiktsplanen så nämns bara att trådbussbeslutet har tagits, annars handlar 
kollektivtrafikdelens formuleringar mer om övergripande frågor, t.ex. 
miljöpåverkan och hållbarhet. 
 

De båda rapporterna, från 1998 och 2000, är framtagna av Trivector AB 
som är ett företag som bland annat arbetar med att skapa mindre 
miljöbelastade transportsystem. De besitter säkerligen stor kunskap på 
området men rapporterna har ändå lästs med källkritiska glasögon. 

 
I en kalkyl i rapporten från 2000 står det att LIP-bidraget är borttaget från 
kostnaderna. Detta bidrag nämns annars bara mycket kortfattat i 1998-
rapportens inledning. Men i Landskrona kommuns miljöredovisning 2003 
framgår det att detta LIP-bidrag var på 15 360 000 kr (Landskrona kommun 
2003, s. 18).  Sett till den totala kostnaden på ca 40 000 000 så är bidraget 
en stor del av detta. 
  
LIP står för lokalt investeringsprogram och LIP-bidraget betalades ut till 
vissa projekt som minskade miljö och klimatpåverkan. Detta stora 
investeringsbidrag nämns bara i förbigående, men man kan tänka sig att 
bidraget gjorde stor skillnad när kommunen väl skulle ta beslutet om 
satsningen. 
 

 
Diskussion – analysmodellen 
Att satsningen på stationspendeln var en direkt följd av att stationen flyttade 
till stadens utkant gör att det är den mest påverkande biten. Att järnvägen 
byggdes kan kopplas ihop med ”stadens form” och hur den kopplas ihop 
med andra städer i en större region.  
 

Men för att försöka ringa in vad just valet av trådbuss grundar sig i så får 
man se till vad som kom fram i punkten om ”motiv, planläggning och 
utredningar”. Men inte ens då blir det helt klart. Ekonomi och klimat är 
faktorer som tas upp i de två utredningarna (Trivector 1998, 2000). 

 
 
 
 
 



 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 49 

5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Här görs först en återkoppling till frågeställningarna och sedan utvärderas 
analysmodellen utifrån det.  
 

Frågeställningarna som ställdes i kapitel 1 var dessa: 
 

• Hur motiveras valen av kollektivtrafikslag när satsningar inom 
intraurban kollektivtrafik görs? Hur motiverar staden sitt val? 

 
o Hur ser kopplingen ut mellan stadens form och 

kollektivtrafiksystemet? 
o I vilka typer av städer lämpar sig vilka typer av intraurbana 

kollektivtrafikslag? 
 

Den övergripande frågeställningen har besvarats med lite olika 
detaljeringsgrad för de olika fallen. Skillnaderna i resultatet kan ha flera 
anledningar. För det första har källmaterialet varit av samma slag, men med 
olika detaljnivå. För det andra så har de valda fallen haft olikheter vad gäller 
storlek på stad, och just den skillnaden påverkar andra delar som i sin tur 
påverkar hur analysmodellens rubriker har kunnat gås igenom. 

 
För att ge ett svar på den övergripande frågeställningen så skiljer sig städers 
sätt att motivera. De motiv som har kunnat hittas i översiktsplaner och de 
andra redovisade dokumenten kan grupperas i olika fack. 

 
1. Dels de motiven som går att argumentera rationellt för genom 

mätningar och prognoser och som har sin referensram i den aktuella 
staden. Till dessa kan räknas argument som kapacitetsbrist, 
ekonomi, stadsutveckling, minskad trängsel, minskat trafikbuller och 
partikelföroreningar från trafik. 

 

2. Dels de motiv som går att argumentera rationellt för men med sin 
referensram i ett globalt perspektiv. Till dessa kan räknas minskning 
av klimatpåverkande utsläpp. 

 

3. Sedan finns det även motiveringar som är mer svårmätbara och 
mindre absoluta. Till detta kan räknas motiv som handlar om 
stadslivet, hur kollektivtrafik kan vara en del i den täta och hållbara 
staden och hur staden uppfattas av betraktare, besökare och invånare. 
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De underliggande frågeställningarna har mest besvarats av den teoretiska 
genomgången, kapitel 3. Men frågan om i vilken typ av städer som vilket 
kollektivtrafikslag lämpar sig har inte blivit tillräckligt belyst. 

 
Hur kan analysmodellen konstrueras på ett bättre sätt? För att komma åt 
frågan om det finns något sätt att avgöra om en typ av stad passar för ett 
visst kollektivtrafikslag bör en rubrik införas som tar upp detta på ett 
konkretare sätt än vad som har gjorts i den här uppsatsen. Man behöver i så 
fall diskutera om man kan dela in städer efter typer och hur dessa i så fall 
definieras. 
 

Det finns även andra områden som, under arbetets gång visat sig borde ha 
tagits med på något sätt, ekonomi och politik. Ekonomin har, som på de 
flesta områden, stor inverkan på olika projekt. Exakt hur den ekonomiska 
biten skulle kunna fås med är svårt att säga. Vad gäller politiken så blir det 
extra intressant när man försöker bena ut hur olika beslut har underbyggts. I 
sådana fall där svårmätbara motiv förekommer, se under punkt tre ovan, kan 
man anta att det är mycket politik som spelar in. 
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