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Abstract 

Kusoffsky, Magnus (2010)  

Spårväg eller trådbuss – Idéstudie om strukturerande kollektivtrafik i Örebroregionen 

[Light rail or high-capacity trolleybus:  

A proposal for high-quality public transport in the Örebro area] 

Kulturgeografiska institutionen, avancerad nivå 

Masteruppsats för masterexamen i Samhällsplanering, 30 ECTS credits 

Handledare: Lennart Tonell 

Språk: Svenska 

Den här uppsatsen handlar om samhällsplanering och kollektivtrafik i regionen omkring 

Örebro, Kumla och Hallsberg. Uppsatsens syfte är att presentera en vision för en långsiktigt 

hållbar Örebroregion, med ett hållbart transportsystem där kollektivtrafiken har en hög 

marknadsandel.  

Visionen preciseras i två scenarier, som bygger på två olika trafiksystem, nämligen spårväg 

och duospårväg, respektive prioriterad busstrafik med trådbuss. Båda scenarierna bygger på 

det nuvarande busslinjenätet i Örebro, och båda innehåller en direkt anslutning från Örebro 

universitet till Kumla och Hallsberg. 

Metoder som används i uppsatsen är scenarioplanering, backcasting, semi-struktrurerade 

intervjuer och deltagande observation.  

Avhandlingen innehåller en litteraturstudie, som bygger på tre målbilder för 

samhällsplanering i Sverige: integrerad trafik- och samhällsplanering med kollektivtrafik 

som norm, kollektivtrafik med strukturerande egenskaper, och integrering av lokal och 

regional kollektivtrafik. 

I två scenarierna beskrivs bland annat grundläggande tekniska specifikationer, linjenät, 

täckningsgrad, restider, kostnadsberäkningar, konsekvenser för stadsmiljö och 

samhällsplanering. Systemens för- och nackdelar jämförs, och rekommendationer lämnas 

för åtgärder på kortare sikt i kommunerna Örebro, Kumla och Hallsberg. Med hjälp av 

backcasting presenteras ett förslag på tidsplan för att förverkliga visionen inom 20 år. 

Nyckelord: Kollektivtrafik, Integrerad planering, Backcasting, Spårväg, Duospårväg, 

Trådbuss, Bus rapid transit, Örebro län. 



 
 

 

Figur 1. Stråket Hovsta – Lillån – Örebro –Adolfsberg – Marieberg – Mosås – Kumla – Hallsberg. 
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Definitioner 

Terminologin inom kollektivtrafik är ganska komplicerad. Klara definitioner saknas ofta och 

begrepp flyter in i varandra. Olika klassificeringar kan göras beroende på om man beaktar tekniska, 

organisatoriska, juridiska eller historiska aspekter. Dessutom finns också betydande variationer i 

terminologi mellan olika språk och länder, eller till och med mellan olika städer i samma land.  

I den här uppsatsen använder jag följande i begrepp i följande betydelser. Detta ska inte uppfattas 

som att dessa definitioner med nödvändighet är de lämpligaste i andra sammanhang. 

Orden i denna lista markeras med en pil framför ordet ( ord) första gången de nämns i uppsatsen. 

Bus rapid transit – begreppet förklaras i avsnitt 14.7.2.3. 

Buss – fordon för kollektiva persontransporter på det allmänna vägnätet, eller i busskörfält, 

bussgata, bussväg eller bussbana. 

Bussbana – bussväg av högre standard, till exempel med till övervägande delen planskilda 

korsningar och ambitiöst utformade hållplatser, och med en utformning och kurvgeometri 

anpassad för uppgradering till spårväg. Se även prespårväg. 

Bussbaserat system – system för prioriterad busstrafik med trådbuss och eventuellt duobuss i 

Örebroregionen. Begreppet förklaras i kapitel 8. 

Bussgata – gata i stadsmiljö som är reserverad för bussar, men där även gång- och cykeltrafik kan 

förekomma. 

Busskörfält – körfält reserverat för bussar, i gata som i övrigt är öppen för vägtrafik. 

Bussväg – vägsträcka som enbart trafikeras av bussar. 

Duobuss – trådbuss som kan köra längre sträckor på fossila bränslen där kontaktledning saknas. 

Duospårvagn – spårvagn som även kan köras på järnväg. 

Duospårväg – trafiksystem som innefattar konventionella spårvägar, men även omfattar trafik med 

spårvagn på järnväg. 

Gata – hårdgjord yta som kan trafikeras av tunga fordon. 

Integrerad trafik- och samhällsplanering (integrerad planering)– begreppet förklaras i avsnitt 

3.1.2. 

Integrering av lokal och regional kollektivtrafik – begreppet förklaras i avsnitt 3.3. 

Järnväg – spåranläggning som är oelektrifierad, eller elektrifierad med hög växelspänning. 

Kollektivtrafik som norm – begreppet förklaras i avsnitt 3.1.3. 

 



 
 

LinkLink – bussbana i Linköping, vars första etapp öppnades 2008. Tankar finns att bygga spårväg 

till år 2020. Sträckan kan på sikt komma att trafikeras även av regionbussar. I VTI:s utredning 

”Duospårväg – innovativ kollektivtrafik” tänks sträckan trafikeras av duospårvagnar mot Kimstad, 

Åtvidaberg och Kisa. Se även Bilaga 3. 

Lundalänken – bussbana i Lund, öppnad 2003. Enligt aktuella planer ska här byggas spårväg till år 

2014. Sträckan trafikeras både av stadsbussar och regionbussar mot Södra Sandby och Dalby. Se 

även Bilaga 3. 

Länspendeln – planerad pendeltågstrafik i regi av Länstrafiken Örebro, i första hand på sträckan 

Nora – Örebro – Kumla – Hallsberg – Laxå. 

Mariebergslänken – förslag på namn på en bussbana mellan centrala Örebro och Mariebergs 

köpcentrum, med möjlig förlängning mot Kumla och Hallsberg. 

Parallella kontaktledningar – kontaktledning för spårvagn och trådbuss längs samma sträcka. 

Prespårväg – bussbana utformad för att möjliggöra uppgradering till spårväg. 

Prioriterad busstrafik – begreppet förklaras i avsnitt 14.7.2.2. 

Saxade linjer – två eller flera linjer som trafikerar samma sträcka, där tidtabellerna har lagts för 

jämn turtäthet. Exempelvis två linjer med tio minuters turtäthet, med en jämn turtäthet på fem 

minuter som resultat. 

Signalprioritering – system för trafikljus som automatiskt ger grönt ljus till bussar eller spårvagnar, 

för att de aldrig ska behöva vänta på att passera en korsning. 

Systemstyrda bussar – buss med någon typ av styrning som bestämmer bussens läge i sidled. 

Begreppet förklaras närmare i avsnitt 14.7.2.5 – 14.7.2.9. 

Spårbaserat system – system för spårväg och duospårväg i Örebroregionen. Begreppet förklaras 

närmare i kapitel 7. 

Spårbuss – systemstyrd buss där styrningen i sidled sker mekaniskt i form av någon typ av spår. 

Spårbussbana – bussbana med någon form av sidledsstyrning för trafik med spårbussar. 

Spårtaxi – begreppet förklaras i avsnitt 14.7.3. Kallas även spårbil. 

Spårvagn – fordon för kollektiva persontransporter på spårväg. 

Spårväg – spåranläggning som är elektrifierad med låg likspänning. 

Stombuss – busslinje med hög kapacitet, täta turer och relativt hög medelhastighet. Se även 

prioriterad busstrafik. 

Strukturerande kollektivtrafik (kollektivtrafik med strukturerande egenskaper) – kollektivtrafik 

med hög grad av permanens som får långsiktiga konsekvenser för en stads utveckling. Begreppet 

förklaras närmare i avsnitt 3.2.1. 

Trådbuss – buss som drivs med elektricitet som matas från en kontaktledning. 



 
 

Universitetet – kortform för Örebro universitet. Även en föreslagen hållplats för spårväg eller 

trådbuss. 

USÖ – Universitetssjukhuset i Örebro. Även en föreslagen hållplats för spårväg eller trådbuss. 

Örebrolänken – förslag på namn på en spårväg eller bussbana i Örebro, på sträckan Örebro C – 

Järntorget – USÖ – Universitetet, med möjlig förlängning västerut till järnvägen eller 

Mariebergslänken. 

Örebro C, Örebro central, Centralstationen – alternativa namnformer för resecentrum för tåg,  

spårväg eller trådbuss, stadsbuss och regionbuss, i mötet mellan järnvägen och den planerade 

spårvägs- eller trådbussviadukten. 

Örebro S, Örebro södra, Södra station – alternativa namnformer för resecentrum för tåg,  spårväg 

eller trådbuss, stadsbuss och regionbuss, i mötet mellan järnvägen och Hertig Karls Allé. 

Örebroregionen – regionen kring Örebro, Kumla och Hallsberg.  



 
 

Innehåll 
Abstract ..........................................................................................................................  

Förord .......................................................................................................................... iv 

Definitioner .....................................................................................................................  

1. Inledning ................................................................................................................... 1 

1.1 Varför satsa på kollektivtrafik?.................................................................................................. 1 

1.2 Fördubblad Kollektivtrafik och Mer Koll .................................................................................... 2 

1.3 Syfte ........................................................................................................................................... 3 

1.4 Målbilder för framtidens kollektivtrafik .................................................................................... 3 

1.5 Studerade system ...................................................................................................................... 4 

1.6 Relevans..................................................................................................................................... 4 

1.7 Avgränsningar ........................................................................................................................... 5 

2. Metod ....................................................................................................................... 6 

2.1 Scenarioplanering och backcasting ........................................................................................... 6 

2.2 Litteratur och referensexempel ................................................................................................. 8 

2.3 Fältstudier och källor ............................................................................................................... 10 

3. Litteraturstudie ........................................................................................................ 11 

3.1 Målbild 1. Integrerad trafik- och samhällsplanering med kollektivtrafik som norm ............... 11 

3.2 Målbild 2. Kollektivtrafik med strukturerande egenskaper ..................................................... 13 

3.3 Målbild 3. Integrering av lokal och regional kollektivtrafik ..................................................... 15 

4. Nuläge ..................................................................................................................... 17 

4.1 Befolkning ................................................................................................................................ 17 

4.2 Historik .................................................................................................................................... 17 

4.3 Trafik ........................................................................................................................................ 18 

4.4 Resande och pendling .............................................................................................................. 23 

5. Översiktsplaner och pågående planering .................................................................. 25 

5.1 Örebro kommun ...................................................................................................................... 25 

5.2 Kumla kommun........................................................................................................................ 30 

5.3 Hallsbergs kommun ................................................................................................................. 32 

6. Förslag till strukturerande stomlinjenät i Örebro ...................................................... 34 

6.1 Linjenät .................................................................................................................................... 35 



 
 

6.2 Täckningsgrad ......................................................................................................................... 38 

6.3 Restider .................................................................................................................................... 38 

6.4 Den regionala kopplingen mot Kumla och Hallsberg .............................................................. 39 

7. Spårbaserat system .................................................................................................. 41 

7.1 Tekniska förutsättningar och linjenät ...................................................................................... 41 

7.2 Täckningsgrad ......................................................................................................................... 41 

7.3 Restider .................................................................................................................................... 42 

7.4 Turtäthet och kapacitet ........................................................................................................... 42 

7.5 Kostnader ................................................................................................................................ 43 

8. Bussbaserat system.................................................................................................. 44 

8.1 Tekniska förutsättningar och linjenät ...................................................................................... 44 

8.2 Täckningsgrad ......................................................................................................................... 44 

8.3 Restider .................................................................................................................................... 45 

8.4 Turtäthet och kapacitet ........................................................................................................... 46 

8.5 Kostnader ................................................................................................................................ 46 

9. Systemanalys ........................................................................................................... 48 

9.1 Linjenät .................................................................................................................................... 48 

9.2 Täckningsgrad ......................................................................................................................... 49 

9.3 Restider .................................................................................................................................... 49 

9.4 Turtäthet och kapacitet ........................................................................................................... 50 

9.5 Kostnader ................................................................................................................................ 50 

9.6 Jämförelse av korridorer .......................................................................................................... 51 

10. Konsekvensanalys .................................................................................................. 53 

10.1 Stadsmiljö och stadsutveckling .............................................................................................. 53 

10.2 Resandeandelar ..................................................................................................................... 55 

10.3 Stadens och regionens struktur ............................................................................................. 56 

11. Slutsatser och rekommendationer.......................................................................... 61 

11.1 Trafikuppgift .......................................................................................................................... 61 

11.2 Systemval ............................................................................................................................... 61 

11.3 Förankring ............................................................................................................................. 63 

11.4 Åtgärder på kortare sikt ........................................................................................................ 63 



 
 

11.5 Exempel på backcasting ........................................................................................................ 64 

12. Referenser ............................................................................................................. 65 

12.1 Böcker .................................................................................................................................... 65 

12.2 Artiklar och rapporter ............................................................................................................ 65 

12.3 Webbplatser .......................................................................................................................... 68 

12.4 Databaser och tidtabeller ...................................................................................................... 72 

12.6 Intervjuer (samtliga tillsammans med Christian Fredricsson) ............................................... 72 

13. Figurförteckning..................................................................................................... 73 

14. Bilagor ...................................................................................................................... i 

Bilaga 1. Avgränsningar för beräkning av täckningsgrad ................................................................ i 

Bilaga 2. Avgränsningar för beräkning av restider och kostnader .................................................. ii 

Bilaga 3. Likheter mellan Lundalänken, LinkLink och Örebrolänken. .............................................. ii 

Bilaga 4. Kostnadsberäkningar .......................................................................................................iii 

Bilaga 5. Litteraturstudie av resandemiljö och infrastruktur ........................................................ viii 

Bilaga 6. Litteraturstudie av miljö, hälsa och risker ....................................................................... xii 

Bilaga 7. Litteraturstudie av lätt, strukturerande kollektivtrafik ................................................... xvi 

 

 

 

 

  

 



1 
 

1. Inledning 

1.1 Varför satsa på kollektivtrafik? 

Transportsektorn står för 30 % av utsläppen av växthusgaser i Sverige.1 Medan personbilar nästan 

uteslutande drivs med fossila bränslen är kollektivtrafik i många fall eldriven, eller sker med bussar 

som har betydligt lägre utsläpp per personkilometer än personbilar. Elproduktionen i Sverige är till 

97 % fossilfri, tack vare väl utbyggd vattenkraft och kärnkraft.2  

Hotet om klimatförändringar till följd av växthuseffekten är därför ett tungt vägande skäl för att 

satsa på kollektivtrafik, men det finns flera andra. Förbättrad kollektivtrafik ger:3 

 Minskade utsläpp av växthusgaser. 

 Minskade utsläpp av andra miljö- och hälsofarliga ämnen. 

 Minskat beroende av oljeimport, och därmed ett robustare transportsystem. 

 Förbättrad tillväxt och regional utveckling. 

 Vidgade arbetsmarknader, och därmed mindre konjunkturkänsliga regioner. 

 Förbättrad trafiksäkerhet. 

 Förbättrad folkhälsa. 

 Mindre trängsel och snabbare resor. 

 Effektivare markanvändning i våra städer. 

 Ett mer jämställt transportsystem. 

 Förbättrad tillgänglighet generellt, och särskilt för socialt svagare grupper. 

 Attraktivare stadsmiljöer, och social och ekonomisk utveckling. 

Strukturerande kollektivtrafik är en term som står för trafiksystem som genom omfattande 

infrastruktur får en viss permanens, och därmed kan påverka stadens utveckling för lång tid 

framåt. Spårväg, trådbuss och spårtaxi är exempel på strukturerande kollektivtrafik. Begreppet 

beskrivs närmare  i avsnitt 3.2.  

I Stockholm och Göteborg finns ett flertal spårbundna kollektivtrafiksystem, och ytterligare 

utbyggnader pågår eller planeras. Båda städerna har även stombussar.4 Bland övriga svenska 

städer har Norrköping länge varit ensamt om strukturerande kollektivtrafik, i form av ett 

spårvägssystem med anor från 1904. 

Nu finns dock mer eller mindre konkreta planer på strukturerande kollektivtrafik i de flesta 

mellanstora svenska städer.  

                                                           
1
 SIKA 2008: 3. 

2
 SCB (2). 

3
 Listan bygger huvudsakligen på Fördubblad Kollektivtrafik (2), samt Andersson; Gibrand 2008: 1. 

4
 Alla ord med en pil ( ) framför återfinns i listan på definitioner i början av uppsatsen. 
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I Malmö, Lund och Helsingborg pågår en gemensam planering för att bygga spårväg i de tre 

städerna. I Växjö har spårväg utretts, men inte bedömts som aktuellt i nuläget. I Jönköping finns 

sedan 1990-talet stombussar, och nu finns planer på såväl trådbuss, spårväg som duospårväg, 

d v s trafik med spårvagn på järnväg.  I Linköping finns spårvägsplaner. I Norrköping pågår en 

utbyggnad av spårvägen, och dessutom finns tankar på en trådbusslinje. I Karlstad satsar man på 

att utveckla en högklassig busstrafik med strukturerande egenskaper. I Uppsala finns ett färdigt 

förslag till trådbuss- och spårvägslinjer. I Umeå har trådbuss utretts. Dessutom finns planer på 

statlig finansiering till en pilotbana för spårtaxi (begreppet förklaras i avsnitt 3.6). Pilotbanan kan 

komma att byggas i Södertälje, Uppsala, Umeå eller Stockholm. 

Mot denna bakgrund är det rimligt att tänka sig att samtliga mellanstora svenska städer på sikt bör 

satsa på system för strukturerande kollektivtrafik.5 Den här uppsatsen kan ses som ett första utkast 

till hur ett system för strukturerande kollektivtrafik i Örebroregionen skulle kunna se ut. 

1.2 Fördubblad Kollektivtrafik och Mer Koll 

Projektet Fördubblad Kollektivtrafik drivs i samverkan mellan Svensk Kollektivtrafik, Svenska 

Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna samt 

Sveriges Kommuner och Landsting.6 Målet är att på sikt fördubbla kollektivtrafikens 

marknadsandel. Ett delmål är att resandet med kollektivtrafik ska fördubblas från 2006 till 2020.7 

Den samhällsekonomiska vinsten av en fördubblad kollektivtrafik beräknas till 4 miljarder kronor.8 

Projektet Mer Koll är ett samverkansprojekt som omfattar Örebro och Västmanlands län, samt 

Eskilstuna kommun. Målet är att förbättra tillgängligheten för invånarna genom regionförstoring 

och förbättrad kollektivtrafik.9 I projektbeskrivningen står bland annat: 

”Visionen är att fördubbla antalet resande med kollektivtrafik till år 2020, jämfört med år 
2007.”10 

”Projektidén är att stärka kopplingen mellan trafikering och infrastruktur, och att utveckla 
samverkan mellan olika transportslag.”11 

”Vi ser också att den största potentialen för ökad andel resande är i redan befintliga 
pendlingsstråk, varför särskilda utredningar över snabbusslinjer och tågresande ska 
genomföras.”12 

                                                           
5
 Vid KTH pågår forskningsprojektet ”Bus Rapid Transit och Transit Oriented Development. Vilka krav ställer 

attraktiv busstrafik?” Ett av projektets mål är ”att ge underlag för en omvandling av nordiska städer i 
storlek från ca 75.000 invånare till att bli huvudsakligen kollektivtrafikförsörjda.” Vinnova (2).  

6
 Fördubblad Kollektivtrafik (1). 

7
 Eftersom transportarbetet totalt i Sverige ökar över tiden är en fördubbling av marknadsandelen en högre 

ambition än en fördubbling av resandet. 
8
 Fördubblad Kollektivtrafik (2). 

9
 Mer Koll (1). 

10
 Mer Koll 2009: 3. 

11
 Mer Koll 2009: 3. 

12
 Mer Koll 2009: 2. 
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1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att presentera en vision för en långsiktigt hållbar Örebroregion, med ett 

hållbart transportsystem där kollektivtrafiken har en hög marknadsandel. Visionen är tänkt att 

kunna förverkligas till år 2030, men kan fungera vägledande även på längre sikt. Visionen ska 

kunna användas som underlag för fortsatt planering i kommunerna Örebro, Kumla och Hallsberg, 

samt i andra sammanhang i Örebro län. Min utgångspunkt är att de tre kommunerna tillsammans 

ska utgöra regionens kärna, där en positiv utveckling i kärnan ska gagna hela Örebro län. 

Min förhoppning är att bidra till en diskussion om förutsättningarna för strukturerande 

kollektivtrafik i Örebro, och att bidra till att frågan om den regionala tillgängligheten kommer in i 

diskussionen om strukturerande kollektivtrafik i Örebro redan från början.  

Uppsatsen kompletterar andra projekt och utredningar inom Fördubblad Kollektivtrafik och Mer 

Koll genom att ha ett längre tidsperspektiv, till 2030 och därbortom. 

1.4 Målbilder för framtidens kollektivtrafik 

För att skapa ett samhälle med hållbara transporter och betydligt högre marknadsandelar för 

kollektivtrafiken än i dag är det nödvändigt att omvärdera många aspekter av dagens 

samhällsplanering. Jag har därför valt att basera min uppsats på tre målbilder för framtidens 

samhällsplanering och kollektivtrafik. Målbilderna kan sägas behandla, i tur och ordning, 

kollektivtrafikens roll, utformning och funktion. Målbilderna är formulerade av mig, men bygger på 

aktuell litteratur, de transportpolitiska målen och den samtida debatten inom trafikplanering och 

samhällsplanering. Målbilderna ger uppsatsen en tydligt normativ karaktär. 

Målbilderna presenteras kortfattat här, och beskrivs närmare i avsnitt 3.1, 3.2 och 3.3. 

Den första målbilden är integrerad trafik- och samhällsplanering med kollektivtrafik som norm. Här 

handlar det om ett nytt sätt att se på trafiken, men också en ny inriktning för samhällsplaneringen 

generellt.  

Den andra målbilden är kollektivtrafik med strukturerande egenskaper, som kan ses som ett medel 

att uppnå attraktivare kollektivtrafik och mer hållbara transporter generellt, men även attraktivare 

städer.  

Den tredje målbilden är integrering av lokal och regional kollektivtrafik. Här handlar det om skapa 

sammanhängande regionala transportsystem, för att möta utmaningen från pågående 

regionförstoring.  

Målbilderna är uppsatsens värdegrund, och har varit vägledande för de förslag som presenteras i 

kapitel 6, 7, 8, 9 och 10, samt rekommendationerna i kapitel 11. 
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1.5 Studerade system 

Visionen för Örebroregionen 2030 preciseras i två scenarier, som bygger på två olika trafiksystem. 

Båda scenarierna utgår från det nät av stombusslinjer som infördes i Örebro 1 april 2010, samt från 

målsättningen om en regional koppling från Örebro universitet mot Kumla och Hallsberg. 

Det ena scenariot bygger på ett spårbaserat system. I detta scenario uppgraderas 

stombusslinjerna i Örebro till spårvägar, som helt eller delvis går separerade från övrig trafik. En 

linje förlängs från Örebro universitet till Hallsberg. Denna linje går via järnvägen Godsstråket 

genom Bergslagen och trafikeras med duospårvagnar, som är anpassade till järnvägens 

strömförsörjnings- och säkerhetssystem. Det spårbaserade systemet beskrivs närmare i kapitel 7. 

Det andra scenariot bygger på ett bussbaserat system. I detta scenario uppgraderas 

stombusslinjerna i Örebro till trådbusslinjer, som helt eller delvis går separerade från övrig trafik. 

En linje förlängs från Örebro universitet till Hallsberg. Denna linje går via Mosåsvägen och 

Kumlavägen, och i ett senare skede på separerade bussvägar längs denna sträcka 

( Mariebergslänken). Det bussbaserade systemet beskrivs närmare i kapitel 8. 

I Bilaga 6 beskrivs även spårtaxi, som kan ses som en tredje typ av lätt, strukturerande 

kollektivtrafik. Spårtaxi i Örebroregionen har inte studerats närmare.  I motsats till spårbaserade 

och bussbaserade system skulle ett spårtaxinät i Örebro behöva byggas upp från grunden. Spårtaxi 

är ett yttäckande system, och ett regionalt spårtaxisystem skulle därför bli mycket omfattande och  

mycket dyrt. Vid trafikering av stråk, som det är frågan om i den här studien, är spårväg eller buss 

överlägset på grund av systemens högre kapacitet. Det finns dessutom mycket få spårtaxisystem i 

drift i världen, och inget regionalt system av den typ som studeras i den här uppsatsen.  

1.6 Relevans 

Det spårbaserade systemet som presenteras här har i hög grad utformats med utgångspunkt i 

forskningsprojektet ”Duospårväg – innovativ kollektivtrafik”, där ett upplägg för regional 

spårvägstrafik för Östergötland togs fram.13  Förslag på regionala spårvägssystem har även i olika 

form diskuterats i Jönköping, Skåne, Göteborgsregionen och Stockholmsregionen. 

Däremot har inte bussbaserade system för lokal/regional integrering diskuterats i samma 

utsträckning i Sverige. Lundalänken i Lund skulle dock kunna vara ett exempel, liksom på längre 

sikt LinkLink i Linköping.14 I Stockholms län förs en diskussion om satsning på prioriterad 

busstrafik (begreppet förklaras i avsnitt 3.5.2) eller bus rapid transit (begreppet förklaras i avsnitt 

3.5.3).15 

                                                           
13

 VTI (1). 
14

 Johansson 2004: 34 – 35, Linköpings tidning (2). 
15

 Bäckwall (2009).  
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Uppsatsens relevans ligger alltså i att principerna för ett regionalt spårvägssystem för Östergötland 

tillämpas på en annan region, att principerna för ett bussbaserat system med liknande funktion 

skissas upp, och att en jämförelse görs av styrkor och svagheter hos dessa respektive system. 

Uppsatsen har utformats med målsättningen att dess resultat ska vara generaliserbara. Kapitel 1 – 

3 är generellt formulerade, medan kapitel 4 – 10 kan betraktas som en fallstudie av 

Örebroregionen. Tanken är alltså att kapitel 1 – 3 och uppsatsens målbilder ska kunna ligga till 

grund för liknande fallstudier i andra svenska stadsregioner.  

Liksom mina förslag är inspirerade av projektet ”Duospårväg – innovativ kollektivtrafik” och flera 

andra utredningar  hoppas jag att min uppsats kan fungera som inspiration och referensexempel 

för liknande utredningar på andra håll. Det finns åtskilliga stadsregioner i Sverige som skulle kunna 

tjäna på att integrera lokal och regional kollektivtrafik. 

Några regioner som skulle kunna vara intressanta att studera är bland annat Växjö/Alvesta, 

Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla, Karlstad/Södra Värmland, Nyköping/Oxelösund, 

Västerås/Eskilstuna, Falun/Borlänge, Gävle/Sandviken och Sundsvall/Timrå/Härnösand. 

1.7 Avgränsningar 

Geografiskt är uppsatsen huvudsakligen avgränsad till stråket längs med järnvägen Godsstråket 

genom Bergslagen och tätorterna längs med detta stråk, nämligen Hovsta, Örebro, Marieberg, 

Mosås, Kumla och Hallsberg. Tidsmässigt begränsas uppsatsen till de närmaste 20 åren. Tanken är 

att de system som presenteras i scenarierna ska kunna vara helt förverkligade till år 2030. 

Integrerad trafik- och samhällsplanering kräver en helhetssyn där alla typer av transporter 

samordnas för bästa resultat. Fokus för den här uppsatsen är dock kollektivtrafiken. 

Uppsatsen behandlar utformningen av den lätta, strukturerande kollektivtrafiken.16 Tyngre trafik, 

som regional- och fjärrtåg behandlas inte, inte heller icke-strukturerande kollektivtrafik, såsom 

övriga stadsbusslinjer, anropsstyrd trafik, landsbygdstrafik, och så vidare. 

För att kunna förverkliga endera av uppsatsens scenarier är det nödvändigt att ställa en rad frågor 

om plan- och beslutsprocesser, organisations- och driftsformer, samt finansiering och 

tillståndsgivning. Dessa frågor har här lämnats därhän, för att hålla uppsatsen inom ett hanterligt 

omfång. Det har inte heller funnits tid till att studera trafiksystemens företagsekonomiska eller 

samhällsekonomiska lönsamhet, eller deras eventuella effekter på regionens ekonomi, 

arbetsmarknad och befolkningsutveckling.  

Det finns mycket mer att säga om de olika typer av kollektivtrafiksystem som behandlas i den här 

uppsatsen. Mitt fokus har varit fallstudien av Örebroregionen. För fördjupningar i ämnet hänvisas 

till litteraturlistan.  

                                                           
16

 Enligt Johansson och Langes definition, se avsnitt 3.2.2. 
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2. Metod 

2.1 Scenarioplanering och backcasting 

2.1.1 Scenarioplanering 

När vi vill förutsäga, påverka eller förbereda oss för framtiden är scenarier ett användbart 

hjälpmedel. Ett scenario kan definieras som:  

[A] description of possible future developments that seem plausible under different sets of 
assumptions and provide a background against which policy assessments can be made.17 

Samhällsplaneringen tar ofta hjälp av prognoser, där man utifrån befintliga förhållanden och 

trender använder matematiska modeller för att försöka förutsäga framtida utveckling. Men 

prognoser kan ha en tendens att helt enkelt extrapolera rådande trender och därmed förmedla 

intrycket att mer radikala förändringar inte är tänkbara.18 En prognos kan också uppfattas som en 

säker förutsägelse och därmed fungera som en självuppfyllande profetia.19  

Scenarioplanering har därför utvecklats som ett alternativ till planering som utgår från prognoser. 

Scenarioplanering är särskilt lämplig när vi önskar bryta en rådande utveckling i en icke önskvärd 

riktning.20 Scenarioplanering är därför särskilt användbar i frågor om miljö, klimat och energi. 

Scenarier kan vara prediktiva (”Vad kommer att hända?”), explorativa (”Vad skulle kunna hända?”) 

eller normativa (”Vad är en önskvärd utveckling? Hur kan vi nå ett uppställt mål?”). 

2.1.2 Backcasting 

Vid planering med normativa scenarier är backcasting ett användbart redskap. Termen lanserades 

1990 av John Robinson som en motsats till forecasting, som är den engelska termen för att göra 

prognoser.21 Robinson beskrev backcasting så här: 

The major distinguishing characteristic of back-casting analysis is a concern, not with what 
futures are likely to happen, but with how desirable futures can be attained. It is thus 
explicitly normative, involving working backwards from a particular desirable future 
endpoint to the present in order to determine the physical feasibility of that future and 
what policy measures would be required to reach that point.22 

                                                           
17

 Carlsson-Kanyama et al. 2003: 3. 
18

 “Moreover, a too narrow look at forecasts based on trends will reveal no opportunities other than those in 
line with the trends.” Höjer; Mattson 2000:631. 

19
  ”[A] forecast in the public debate may very well be misapprehended as the truth and thus become self-

fulfilling. In this way, there is a risk that forecasts have a conserving effect. They can easily strengthen a 
trend, and thus prevent alternative developments.” Höjer; Mattson 2000: 631. 

20
 ”The fruitfulness of the latter [forecasting] for providing solutions to highly-complex long-term 

sustainability problems have been doubted. This is because forecasting is based on the dominant trends 
that have already contributed to current environmental problems.” Carlsson-Kanyama et al. 2003: 3. 

21
 Robinson (1990). 

22
 Robinson (1990), citerad i Carlsson-Kanyama et al. 2003: 3. 
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Karl-Henrik Dreborg beskriver de situationer då backcasting kan vara ett lämpligt redskap:23  

 When the problem to be studied is complex, affecting many sectors and levels of society; 
 When there is a need for major change, i.e. when marginal changes within the prevailing 

order will not be sufficient; 
 When dominant trends are part of the problem – these trends are often the cornerstone of 

forecast; 
 When the problem to a great extent is a matter of externalities, which the market cannot 

treat satisfactorily; 
 When the time horizon is long enough to allow considerable scope for deliberate choice. 

Så här beskriver Höjer och Mattson backcastingprocessen:24 Första steget är prognoser som visar 

att önskade resultat inte kommer att uppnås (”1” i Figur 2). Prognoser fungerar därmed som en 

”väckarklocka”. Nästa steg blir att föreställa sig en önskvärd framtid där målen har blivit uppfyllda 

(”2” i Figur 2). Detta är en öppet normativ del av processen. Därefter måste vi undersöka hur den 

önskade framtiden ska kunna uppnås (”3” i Figur 2). I denna del av processen kan matematiska 

modeller vara ett hjälpmedel.25  

 
Figur 2. Höjer och Mattsons illustration av backcastingprocessen. 

Backcasting kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Höjer och Mattson skriver: 

Mathematical modelling in general has also been looked upon with great skepticism in 
backcasting. One reason may be that it has been falsely equated with forecasting. 
Although forecasting is a type of mathematical modelling, all mathematical modelling 
need not be forecasting.26 

I en utredning om Uppsalas framtida kollektivtrafik används kvantitativ backcasting.27 Här har man 

med stöd i kommunen ställt upp mål för marknadsandelar och resande med kollektivtrafik för år 

2014, 2020 och 2030. Med hjälp av dessa mål kan kollektivtrafikens kapacitetsbehov och 

utbyggnadstakt beräknas. Bösch et al. (2009A) skriver:  

                                                           
23

 Dreborg (1996), citerad i Carlsson-Kanyama et al. 2003: 3-4. 
24

 Höjer; Mattson 2000: 632. 
25

 Höjer; Mattson 2000: 632. 
26

 Höjer; Mattson 2000: 631. 
27

 Bösch et al. (2009A). 
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Tidshorisonten 2030 är tillräckligt långt fram för att det ska vara meningsfullt att ställa 
utmanande förslag, som skulle kunna påverka markanvändning och bostadsbyggande, dvs. 
bestående strukturer i samhället. Detta öppnar möjligheter att pröva nya systemlösningar 
med olika strukturerande egenskaper, t.ex. spårtaxiar, partiell automatdrift för spårväg och 
okonventionella linjedragningar.28 

2.1.3 Tillämpning i uppsatsen 

Inom ramen för den här uppsatsen är ökande bilism och därmed ökande koldioxidutsläpp den 

negativa utveckling som vi vill bryta, liksom den pågående utglesningen av våra städer, som får 

sämre tillgänglighet som följd. 

Den här uppsatsen behandlar ett problemkomplex – transportsystem och samhällsplanering i 

Örebroregionen – som kan sägas uppfylla alla Dreborgs kriterier för när backcasting är motiverat:  

 Problemet är komplext och påverkar såväl trafikplanering som samhällsplanering och den 

allmänna samhällsutvecklingen, och berör dessutom flera kommuner. 

 Små åtgärder är inte tillräckliga för att bryta bilismens dominans. Mer radikala förändringar 

är nödvändiga. 

 Ökande bilism är en del av problemet. Prognoser tenderar att visa på fortsatt ökning av 

bilismen och fortsatt utglesning av städerna. 

 Bilismen bär inte sina externa kostnader. Marginalkostnaden för att använda vägnätet är 

noll, och bilismen orsakar utsläpp som bidrar till miljöförstöring och klimatförändringar.  

 Tidshorisonten är lång, till 2030 och därbortom, och det finns gott om tid att ändra 

inriktning i samhällsplaneringen. 

Den här uppsatsen är normativ, i det att den bygger på tre målbilder som tillsammans 

representerar en önskvärd framtida utveckling. Visionen för Örebroregionen år 2030 preciseras i 

form av två alternativa scenarier, där dessa målbilder antas vara uppfyllda. Backcasting har använts 

för att utforma ett förslag på tidsplan för hur dessa scenarier ska kunna förverkligas under de 

närmaste 20 åren (se avsnitt 11.5). 

Däremot har kvantitativ backcasting inte tillämpats. Det beror dels på ett det inte finns några 

kommunala mål för kollektivtrafikens marknadsandelar, dels på en önskan att hålla uppsatsen 

inom ett rimligt omfång. 

2.2 Litteratur och referensexempel 

Min uppsats bygger på aktuell forskning, och speciellt två större projekt, nämligen ”Den goda 

staden” och ”Duospårväg – innovativ kollektivtrafik”.  

                                                           
28

 Bösch et al. 2009A: 100. 
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Projektet ”Den goda staden” har genomförts i två etapper (2005 – 2007 och 2008 – 2010).29 Det är 

ett samverkansprojekt mellan Boverket, Banverket, Vägverket och Sveriges kommuner och 

landsting, samt kommunerna Jönköping, Norrköping och Uppsala. Projektet har i hög grad utgått 

från ett antal konkreta stadsbyggnadsprojekt i de tre städerna.  

Inom ”Den goda staden” har Stefan Bösch och Elina Brodén skrivit rapporten Kollektivtrafik som 

norm – vad behöver göras.30 Den första av mina målbilder bygger huvudsakligen på denna rapport. 

Jag har även utgått ifrån Anders Hagsons avhandling Stads- och trafikplaneringens paradigm : en 

studie av SCAFT 1968, dess förebilder och efterföljare, och Per Lundins avhandling Bilsamhället .31 

Den andra av mina målbilder bygger huvudsakligen på två böcker av Thomas Johansson och 

Thomas Lange som också ingår i projektet ”Den goda staden”, nämligen Persontransporter i långa 

banor – Lätta kollektivtransportsystem med strukturerande effekter, samt Spårväg. Guide för 

etablering – Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden.32 Den förstnämnda boken 

innehåller även tillämpningsexempel för Jönköping, Norrköping och Uppsala, som har fungerat 

som inspiration för mina förslag för Örebro.33 Ytterligare inspiration har jag hämtat från den 

tidigare nämnda utredningen om Uppsalas framtida kollektivtrafik.34  

Den tredje av mina målbilder bygger bland annat på det tidigare nämnda forskningsprojektet 

”Duospårväg – innovativ kollektivtrafik”, där ett upplägg för regional spårvägstrafik för 

Östergötland togs fram.35 Projektet genomfördes mellan 2004 och 2007, och var baserat vid 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Projektet finansierades av Banverket, Vinnova, 

Regionförbundet Östsam, samt kommunerna Linköping, Norrköping, Finspång, Kinda och 

Åtvidaberg. Inom projektet genomfördes även demonstrationstrafik med en duospårvagn i 

Östergötland, och även i Göteborg och Skåne.36 

Mina förslag bygger på det stombusslinjenät som infördes i Örebro 1 april 2010, kombinerat med 

en tillämpning för Örebroregionen av trafikupplägget i projektet ”Duospårväg – innovativ 

kollektivtrafik”. Det spårbaserade systemet bygger på spårvägar i Örebro kombinerat med 

duospårvagnstrafik mot Hallsberg. Det bussbaserade systemet bygger på trafik med trådbussar 

kombinerat med tillämpningar av svenska och internationella erfarenheter av högprioriterad 

busstrafik. 

                                                           
29

 ”Det övergripande syftet är att skapa förståelse för vad som möjliggör utveckling mot ett attraktivt och 
långsiktigt hållbart samhälle.” Banverket (2), Trafikverket (2). 

30
 Bösch et al. (2009B). 

31
 Hagson (2004), Lundin (2008). 

32
 Johansson; Lange (2008), Johansson; Lange (2009). 

33
 ”Motsvarande tillämpningsstudier skulle lika väl kunna utföras för bland annat Malmö, Lund, Helsingborg, 

Borås, Växjö, Linköping, Karlstad, Örebro, Västerås, Södertälje, Gävle, Sundsvall och Umeå.” Johansson; 
Lange 2008:176. 

34
 Bösch et al. (2009A).  

35
 VTI (1). 

36
 Hedström (2008). 
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2.3 Fältstudier och källor 

2.3.1 Fältstudier 

Under arbetet med fallstudien har jag samarbetat med Christian Fredricsson, som också behandlar 

Örebroregionen i sin uppsats Integrerad planering – En förutsättning för ett hållbart 

transportsystem.37 Tillsammans har vi vid ett flertal tillfällen genomfört fältstudier i 

Örebroregionen, och genom deltagande observation studerat regionens struktur och 

transportsystem.38 Jag har även hämtat inspiration från tidigare fältstudier i Freiburg im Breisgau 

(mars 2009) och Karlstad (oktober 2009).39 Under maj 2010 genomförde jag tillsammans med 

Christian Fredricsson en studieresa till Nederländerna för att studera integrerade lokala och 

regionala transportsystem, samt flera nya områden som har planerats utifrån avancerad 

kollektivtrafik. Under resan genomfördes även ett möte med Rob van der Bijl, som är en ledande 

expert inom integrerad planering och särskilt duospårväg.40 

2.3.2 Intervjuer 

Jag har tillsammans med Christian Fredricsson haft ett antal möten med kommunala företrädare i 

regionen.41 Mötena kan beskrivas som semi-strukturerade intervjuer, där vi ställde frågor om 

integrerad trafik- och samhällsplanering, men även diskuterade allmänna frågor kring 

samhällsplanering och kollektivtrafik. Vi redovisade öppet förutsättningarna för uppsatsskrivandet 

och uppsatsernas inriktning. Intervjuerna var mycket givande, och bidrog till att ge en mer 

fullständig bild av regionens utveckling. 

2.3.3 Elektroniska källor 

Kollektivtrafik är en ombytlig bransch, och många uppgifter publiceras i till exempel tryckta 

tidtabeller eller trafikbolags webbplatser, men når aldrig in i mer beständiga publikationer. I några 

sammanhang har jag därför använt mig av elektroniska källor.  

Det finns också många vederhäftiga publikationer som enklast nås via internet. Jag har i dessa 

sammanhang till läsarens gagn uppgett den adress där jag själv har hittat publikationen, väl 

medveten om att denna sökväg kanske inte fungerar i en nära framtid.  

Det gäller även det ständigt föränderliga Wikipedia, som jag i några sammanhang har refererat till. 

Wikipedia är naturligtvis inte en vederhäftig källa i sig.42 Däremot är en välskriven wikipediaartikel i 

allmänhet försedd med referenser till vetenskaplig litteratur, och kan vara en mycket bra startpunkt 

för den läsare som vill gå vidare från min uppsats och lära sig mer om ämnet. 

                                                           
37

 Fredricsson (2010). 
38

 2009-10-13 (Hallsberg), 2009-12-17 (Örebro), 2010-03-09 (Örebro), 2010-03-30 (Örebro), 2010-04-08 
(Hallsberg, Kumla, Örebro). 

39
 Kusoffsky; Fredricsson (2009A), Kusoffsky; Fredricsson (2009B). 

40
 Van der Bijl (2010). 

41
 Eliasson (2010), Fredriksson; Ruus (2010), Iversen (2010), Larsson (2010), Sjölin (2010). 

42
 Wikipedia (1), Wikipedia (2). 
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3. Litteraturstudie 

3.1 Målbild 1. Integrerad trafik- och samhällsplanering med 

kollektivtrafik som norm 

3.1.1 Bilsamhället 

Sedan 1950-talet har privatbilismen varit styrande för hur våra städer har byggts och utvecklats.43 

Bilismens dominans fick sitt tydligaste uttryck i dokumentet SCAFT 1968 – Riktlinjer för 

stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet.44 Trafiksäkerhet, det vill säga minskat antal olyckor, 

var det överordnade målet, som skulle uppnås med fyra olika medel:45 

 Lokalisering av verksamheter och funktioner så att trafikmängderna minskas och 
antalet konflikter och störningar därmed reduceras. 

 Separering mellan olika trafikslag i rum eller tid så att konflikter elimineras mellan 
trafik med olika egenskaper. 

 Differentiering inom varje trafikslag med avseende på funktioner och egenskaper så 
att trafikströmmarna blir så homogena som möjligt. 

 Överskådlighet, enkelhet och enhetlighet i utformningen av trafikmiljön så att 
beslutsprocesserna i trafiken underlättas och överraskningsmoment undviks. 

Massbilismen har medfört stora problem, som SCAFT-planeringens ensidiga fokus på 

trafiksäkerhet inte har förmått lösa.  

Utmärkande för den kommunala planeringen i ”bilsamhället” är en tydlig uppdelning mellan trafik- 

och bebyggelseplanering. Dessa uppgifter sköts av olika professioner, och är uppdelade på olika 

nämnder och förvaltningar. Kollektivtrafiken har ofta ”kommit i kläm”. Nya områden har utformats 

med liten hänsyn till förutsättningar för kollektivtrafiken. Busslinjer har dragits fram i efterhand 

och ofta fått snirkliga sträckningar och dåligt underlag. 

SCAFT-planeringens period sammanföll med den tid då det modernistiska idealet om 

funktionsuppdelade (”zonerade”) städer tillämpades som mest konsekvent. Resultatet kan 

studeras i 60- och 70-talsområden i de flesta svenska städer. De separerade gång- och 

cykelvägarna i dessa områden sörjer för god trafiksäkerhet, men områdena dras med många 

nackdelar: Otydliga stadsstrukturer som gör det svårt att orientera sig, stora avstånd och dålig 

tillgänglighet till service, vilket tvingar fram bilberoende, och slutligen stora obebyggda ytor som 

skapar otrygghet.  

                                                           
43

 Lundin (2008), Hagson (2004). 
44

 Statens planverk (1967). Riktlinjerna togs fram av forskare på Chalmers tekniska högskola, på uppdrag av 
Statens vägverk och Statens planverk. SCAFT står för Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen för 
Trafiksäkerhet. 

45
 Citerat från Bösch et al. 2009B: 11. 
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3.1.2 Integrerad planering 

Pendeln har nu svängt tillbaka efter det modernistiska 1900-talet, och åter eftersträvas den 

funktionsblandade staden.46 En tät, funktionsblandad stad ger kortare avstånd generellt och högre 

tillgänglighet till olika funktioner (arbetsplatser, handel, skolor, vård, rekreation och så vidare). 

Den blandade staden förutsätter att trafiken integreras, eftersom en separerad och differentierad 

trafikapparat kräver för stora ytor. Men nu prioriteras kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik i 

första hand. Bilen tillåts inte längre diktera städernas utformning. 

Begreppet integrerad planering innebär att stads- och trafikmiljö ses som en helhet, där den 

klassiska gatan återtar sin ställning som offentlighetens främsta arena.47 Begreppet står både för 

en planeringsprocess där trafikplaneringen är integrerad i samhällsplaneringen, och för ett ideal 

om en funktionsblandad stad där trafiken är en av många funktioner. 

En aspekt på integrerad planering är att nya områden redan från början bör utformas på ett 

sådant sätt att förutsättningarna för god kollektivtrafik blir så bra som möjligt, snarare än att 

kollektivtrafiken läggs till i efterhand och ”blir som den blir”. Det kan till exempel röra sig om att 

planera nya stadsdelar kring tydliga, stadsmässiga huvudstråk där spårväg eller prioriterad 

busstrafik är ett centralt element.  

Den stora utmaningen i vår tid är att samordna trafik- och samhällsplanering till en helhet, och 

samtidigt tillvarata den kompetens som finns i de specialiserade professionerna.  

3.1.3 Kollektivtrafik som norm 

Inom projektet ”Den goda staden” har rapporten Kollektivtrafik som norm publicerats.48 Här 

argumenteras för att det är dags att göra de ”gröna” transportmedlen kollektivtrafik, gång och 

cykel till norm för samhällsplaneringen, i stället för privatbilismen.  

Målet är att kollektivt resande ska upplevas som ”det smarta valet”, det vill säga mer attraktivt än 

privatbilism.49 Detta kräver att kollektivtrafiken uppfyller högt ställda krav på restid, tillförlitlighet, 

flexibilitet, trygghet och komfort.50 För att åstadkomma förändringen krävs dels 

lokaliseringsåtgärder, dels prioriteringsåtgärder.  

Lokaliseringsåtgärder kan handla om att bygga staden tätt, att koncentrera bebyggelsen längs 

kollektivtrafikstråk och att placera stora målpunkter som exempelvis handel, skolor och sjukhus i 

goda kollektivtrafiklägen. Omvänt gäller naturligtvis att lägga kollektivtrafiken där det redan finns 

ett stort resandebehov. Stor vikt bör även läggas vid utformningen av bytespunkter, så att bil, 

cykel och gång kan fungera som ”matartrafik” till kollektivtrafiken. 

                                                           
46

 Se bland annat Sveriges kommuner och landsting et al. (2007). 
47

 Begreppet har bland annat varit centralt inom projektet ”Den goda staden”. 
48

 Bösch et al. (2009B). 
49

 Bösch et al. 2009B: 5, 2009B: 9. 
50

 Bösch et al. 2009B: 15. 
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Prioriteringsåtgärder handlar om att kollektivtrafikens framkomlighet ska prioriteras i första hand, 

eftersom restiden har avgörande betydelse för den enskildes val av transportsätt. Målet bör vara 

att spårvagnen eller bussen aldrig ska stå stilla, förutom vid hållplatser. Det är därför önskvärt att 

kollektivtrafiken framförs på eget utrymme, där privatbilism inte tillåts. Detta kan uppnås genom 

kollektivtrafikkörfält, eller separerade buss- eller spårvägsgator. Genom signalprioritering i 

korsningar garanteras kollektivtrafikens framkomlighet. Även hållplatser bör utformas med tanke 

på kollektivtrafikens framkomlighet och kollektivtrafikanternas trygghet och säkerhet. Bilens 

framkomlighet får komma i andra hand. 

En vanlig farhåga är att prioritering av kollektivtrafik ska leda till ”trafikkaos”, till exempel om 

antalet körfält för bilar minskas. Men redan en mindre överflyttning av resenärer från bilar till den 

mer yteffektiva kollektivtrafiken leder till att vägtransportsystemet avlastas.51 

Lokaliseringsåtgärder och prioriteringsåtgärder kan vara av olika typer:52 

• tvingande/hindrande åtgärder, det vill säga åtgärder som har till syfte att begränsa 
bilens rörelsefrihet, för att därigenom tvinga fram beteendeförändringar. 

• lockande åtgärder, det vill säga åtgärder som har till syfte att göra kollektiva 
transportsätt mer attraktiva och därigenom locka fler resenärer. 

• värderingsförändrande åtgärder, det vill säga åtgärder för att förändra 
människors värderingar, och för att förändra planerarnas, beslutsfattarnas  
och allmänhetens norm. (Detta är ofta åtgärder utanför ”transportsektorn”.) 

3.1.4 Trafikverket 

Ett uttryck för strävan att integrera planeringen av olika transportslag är den nya myndigheten 

Trafikverket som bildades 1 april 2010 genom sammanslagning av Vägverket och Banverket.53 

Samtidigt överfördes vissa funktioner från flera andra statliga verk. Den nya myndigheten kan 

därmed ta ett samlat grepp om transportplaneringen i landet, i stället för att vägtrafik och 

spårtrafik planeras separat, som tidigare var fallet. Förhoppningsvis kan det leda till att 

kollektivtrafik på såväl väg som spår får en starkare ställning. 

3.2 Målbild 2. Kollektivtrafik med strukturerande egenskaper 

3.2.1 Kollektivtrafikens strukturerande egenskaper 

För att uppnå en attraktiv, funktionsblandad stad där miljövänliga transportslag har en stor 

marknadsandel och bilismen är begränsad är det viktigt att satsa på kollektivtrafik med 

strukturerande egenskaper. Tanken är att det tydligt ska synas var kollektivtrafiken finns så att den 

blir lätt att hitta och använda och blir en central del av stadsväven. Johansson och Lange skriver: 

 

                                                           
51

 Bösch et al. 2009B: 26. 
52

 Citerat från Bösch et al. 2009B: 9. 
53

 Trafikverket (3). 
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Ett kollektivtransportsystem med strukturerande egenskaper får dessa genom att vara ett 
påtagligt inslag i stadsbilden, även när ett fordon inte rör sig vid en given plats i systemet. 
Sannolikheten att en spårvagn snart kommer är förhållandevis stor om man befinner sig 
vid en gata med spårvägsspår.54 

Spårvägar är alltså ett typiskt exempel på ett strukturerande inslag i stadsbilden, men även 

kontaktledning för trådbuss eller bussvägar och bussbanor är tydligt synliga och har en viss 

permanens, och fungerar därför strukturerande. En konventionell busslinje är däremot föga 

strukturerande. Busstrafiken är, sånär som på hållplatserna, helt osynlig tills bussen kommer. En 

busslinje är flexibel och kan snabbt läggas om, vilket kan uppskattas av trafikplanerare, men är till 

nackdel för användarna.55 

Tydligheten för användarna är en viktig aspekt. Minst lika viktigt är de långsiktiga effekterna för 

stadens utveckling. Ju större investering en kollektivtrafiklinje representerar, desto större är 

chansen att den kommer att finnas kvar under överskådlig tid och underhållas och eventuellt 

vidareutvecklas. De stadsgator som har högkvalitativ kollektivtrafik får högre fastighetsvärden och 

kommer att attrahera handel och service. De blir stadens huvudgator. Medan integrerad planering 

alltså är en förutsättning för en väl fungerande kollektivtrafik, är kollektivtrafik med 

strukturerande egenskaper en förutsättning för att skapa en integrerad, funktionsblandad stad. 

Än idag kan man i Stockholm dra slutsatser av på vilka gator som de tidigare 

spårvägslinjerna gick, exempelvis Ringvägen, Hornsgatan, Hantverkargatan, Odengatan 

och Birger Jarlsgatan. Här har bostäder och verksamheter samlats kring den effektiva och 

väl synliga kommunikationsleden som spårvägen utgjorde. Fortfarande har dessa stråk en 

livskraft som gör dem attraktiva för boende och verksamhetsutövare.56 

Kollektivtrafikens strukturerande och stadsmiljöskapande effekter behandlas även i avsnitt 10.1. 

3.2.2 Typer av strukturerande kollektivtrafik 

Johansson och Langes bok behandlar lätt kollektivtrafik, som ska förstås som trafik som kan 

integreras i stadsmiljön, i motsats till tyngre system som tunnelbana eller konventionell järnväg. 

Tunnelbanor har hög kapacitet och kan därför vara nödvändiga i större städer, men genom att de 

går i tunnel är de inte synliga i stadsrummet och har lägre tillgänglighet. De får därför inte samma 

strukturerande effekt. Konventionella järnvägar med dess höga hastigheter och säkerhetskrav är 

mycket svåra att integrera i stadsmiljön, och är därför lämpligare för transporter mellan städer.  

De system som Johansson och Lange behandlar är spårväg, kombispårväg (även kallat 

duospårväg), trådbuss, systemstyrda bussar, och spårtaxi (även kallat spårbil). Vad gäller fordonens 

utformning och möjligheter till kombinationer av olika system kan de föras till tre olika kategorier: 

spårbaserade system, bussbaserade system samt spårtaxi. Dessa system beskrivs närmare i avsnitt 

3.4 – 3.7. 

                                                           
54

 Johansson; Lange 2008: 88. 
55

 Johansson; Lange 2008: 88. 
56

 Johansson; Lange 2008: 89. 
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3.3 Målbild 3. Integrering av lokal och regional kollektivtrafik 

3.3.1 Lokal och regional kollektivtrafik i Sverige 

På de flesta håll i Sverige finns en skarp åtskillnad mellan lokal och regional kollektivtrafik.  

Lokal kollektivtrafik finns i de flesta svenska orter med omkring 10 000 invånare eller fler. Det rör 

sig i allmänhet om konventionell busstrafik, men även trådbuss, spårväg och lokaltåg finns i några 

svenska städer.  

Regional kollektivtrafik utgörs av tåg på tyngre belastade sträckor, och i övrigt av region- eller 

landsbygdsbussar. Den regionala trafiken har endast få stopp i större tätorter, till exempel vid 

resecentra, universitet och sjukhus.  

Stadsbusslinjer är i de flesta fall genomgående, det vill säga de går från en utkant av en stad via 

centrum till motsatt utkant. Regionbusslinjer har däremot oftast sin ena ändpunkt i en större stad, 

vilket innebär att resenärer mellan två mindre orter på ömse sidor av staden måste byta buss. 

Det är egentligen bara i Stockholms län som det inte finns någon tydlig uppdelning av lokal och 

regional trafik. Även här är dock trafikslagen differentierade med avseende på hastighet och 

hållplatsavstånd, där pendeltågen är det mest storskaliga systemet och bussar det mest finmaskiga. 

3.3.2 Fordon för lokal och regional kollektivtrafik 

Lokala och regionala fordon är anpassade efter olika krav. Lokala fordon är anpassade för snabbt 

resandeutbyte och hög kapacitet genom stor andel ståplatser. Låggolvsfordon har blivit standard 

för stadsbussar och spårvagnar under de senaste 20 åren. Det ger snabbare på- och avstigning, och 

därmed kortare hållplatsuppehåll, och ger även bättre tillgänglighet för rörelsehindrade och 

resenärer med barnvagn. Uppehållstiderna kortas även av att fordonen har flera breda dörrar 

(detta gäller särskilt stombussar, spårvagnar och tunnelbanetåg). 

I fordon för lokal kollektivtrafik är kraven på komfort relativt låga, och man räknar med stående 

passagerare, åtminstone under högtrafik. 

Regionala fordon har mycket högre krav på komfort. Här strävar man normalt efter att alla 

resenärer ska få sitta, och sittplatserna är större och bekvämare. Det ska också finnas möjlighet för 

resenärer att ta med bagage. Fordonen har i allmänhet toaletter, åtminstone om typiska restider 

ligger över en timme. Även i övrigt är kraven på komfort och service högre vad gäller till exempel 

klimatkontroll, tysta avdelningar, servering, trådlösa nätverk, med mera.   

För långfärdsbussar är det lagkrav på att passagerare ska vara fastspända. 
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3.3.3Regionförstoring 

Regionförstoring benämns den process där allt större områden växer samman i funktionella 

arbetsmarknadsregioner, och där vi tenderar att resa allt längre för att nå olika målpunkter.57 

Regionförstoring anses skapa robustare arbetsmarknader där invånare har fler yrkesvägar och 

arbetstillfällen att välja mellan. Samtidigt innebär regionförstoring att vi reser allt längre, och under 

allt större del av dagen. Regionförstoringen har därför många såväl positiva som negativa effekter.58 

Parallellt med regionförstoringen pågår en utveckling mot polycentriska – och överlappande – 

regioner. Utvecklingen är särskilt tydlig i Mälardalen, Västsverige och Öresundsregionen, men 

pågår även på andra håll i landet.59 

3.3.4 Behovet av integrering av lokal och regional kollektivtrafik 

Transportsystemet måste anpassa sig till en situation där regionen snarare än staden är samhällets 

grundläggande beståndsdel. Eftersom vägnätet generellt är av hög kvalitet i Sverige tenderar 

regionförstoringen att ständigt öka bilismens marknadsandelar, om inte stora satsningar görs på 

kollektivtrafik. Ökningen av resandet med tåg i Skåne, från 13 miljoner år 2000 till 36 miljoner år 

2008, visar att det går att påverka utvecklingen genom att bygga ny infrastruktur och öka 

trafikutbudet.60 

Lokal kollektivtrafik fungerar relativt väl för resor inom en tätort, och regional kollektivtrafik för 

resor mellan två olika tätorters kärnor. Resor mellan mer perifera delar av olika tätorter blir dock 

ofta så omständliga och kräver så många byten att kollektivtrafiken i praktiken inte blir ett 

realistiskt alternativ, även om matartrafik med gång eller cykel kan vara ett alternativ. 

En integrerad lokal och regional kollektivtrafik bör därför utformas med målet att minska restider 

och antal byten, och att skapa ett effektivare trafiksystem där parallelltrafik i möjligaste mån kan 

undvikas. En och samma linje (spårbaserad eller bussbaserad) kan utformas med få stopp för 

snabb trafik mellan tätorter, för att sedan övergå till tätare stopp och högre täckningsgrad inne i 

tätorter. På så sätt kan det regionala resandet fördelas till olika målpunkter i regionala kärnor, 

såsom sjukhus, universitet, handelsområden och stora arbetsområden. Det innebär att 

infrastruktur, fordon och trafikering måste utformas för att uppfylla de krav som ställs på såväl lokal 

som regional kollektivtrafik. 

  

                                                           
57

 Antalet lokala arbetsmarknader i Sverige har minskat från 187 (1970), till 139 (1980), 112 (1990), 90 (2000) 
och till 85 (2004). Adolphsson et al. (odaterad): 27. 

58
 Boverket (2005). 

59
 Adolphsson et al. (odaterad): 28 – 32. 

60
 Skånetrafiken (2), Skånetrafiken (3). 
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4. Nuläge 

4.1 Befolkning 

Kommun 31/12 1989 31/12 1999 31/12 2009 Typisk årlig ökning 
Örebro  113 502 123 503 134 006   700 till 1 900  
Kumla   18 254   18 932   20 214       0  till    300  
Hallsberg   16 573   15 775   15 235 -100  till        0  
Örebro län 271 523 273 822 278 882 -500  till 1 500  

Tabell 1. Befolkningsutveckling i kommunerna, samt i länet som helhet.61 

Tätort 1/7 2005 
Hovsta      2 773 
Örebro    98 237 
Marieberg      1 181 
Mosås         899 
Kumla    13 033 
Hallsberg      7 122 
  
Totalt 123 245 

Tabell 2. Befolkning i tätorter i stråket Hovsta – Hallsberg.
62 

4.2 Historik 

4.2.1 Järnvägar 

Under våren 1856 öppnades Sveriges första järnväg för lokdragna tåg mellan Nora och Örebro.63 

Järnvägen hängde samman med Adolf Eugene von Rosens planer på en järnväg mellan Vänern 

(Hult söder om Kristinehamn) och Mälaren (Köping). Järnvägen var tänkt som ett första steg mot 

en sammanhängande järnväg mellan Göteborg och Stockholm, och kan ses som en första 

föregångare  till den nuvarande Mälarbanan.64  

Riksdagen beslöt i stället att bygga en järnväg söder om Mälaren, hela vägen mellan Göteborg och 

Stockholm.65 Västra stambanan stod färdig 1862. Redan samma år öppnades även en statlig 

järnväg mellan Hallsberg och Örebro, en del av det nuvarande Godsstråket genom Bergslagen. 

Kumla och Hallsberg växte fram som stationssamhällen.  

                                                           
61

 Alla uppgifter från SCB (3). Lekebergs kommun bröts ur Örebro kommun 1/1 1995. Uppgiften för 1989 
gäller Örebro kommuns nuvarande gränser. 

62
 Alla uppgifter från SCB (4).  

63
 Sträckan utgjordes dels av Nora – Ervalla järnväg, dels av en första etapp av Köping – Hults järnväg. 

Svenska Järnvägsklubben 2009: 138 – 139, Svenska Järnvägsklubben 2009: 190. 
64

 Sjöberg 1956: 4 – 6. 
65

 Sjöberg 1956: 7 – 15. 
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Det har funnits flera andra järnvägar i regionen, bland annat Örebro – Skebäcks järnväg, Örebro –

Svartå järnväg, och Norra Östergötlands järnvägar (mellan Örebro och Norrköping). 

Mellan 1914 och 1921 byggdes dubbelspår från Hallsberg till Örebro, och mellan 1955 och 1956 

från Örebro till Frövi.66 

4.2.2 Lokaltrafik i Örebro 

Redan 1864 fanns förslag på en hästspårväg mellan Stortorget i Örebro och hamnen i Skebäck. Det 

var det första i en lång rad förslag till spårvägar i Örebro.67 I början av 1920-talet hade ännu ingen 

spårväg byggts, och 1921 startade i stället busstrafik i privat regi.68 Bussbolaget övertogs av staden 

1947. Under 1940-talet diskuterades trådbuss i Örebro, och på 1980-talet utreddes frågan på 

nytt.69 Totalt var fem linjer i Örebro aktuella för trådbusstrafik, men planen genomfördes aldrig. 

Stad Befolkning 1900 Befolkning 1920 Elektrisk spårväg 
Stockholm 301 000 419 000    1901 –  
Göteborg 131 000 225 000    1902 – 
Malmö 61 000 114 000 1906 – 1973 
Norrköping 41 000 58 000    1904 – 
Gävle 30 000 38 000 1909 – 1956 
Helsingborg 26 000 47 000 1903 – 1967 
Karlskrona 24 000 27 000 1910 – 1949 
Jönköping 23 000 29 000 1907 – 1958 
Uppsala 23 000 29 000 1906 – 1953 
Örebro 22 000 36 000  
Lund 17 000 23 000  
Borås 16 000 28 000  
Halmstad 15 000 18 000  
Sundsvall 15 000 17 000 1910 – 1952 
Linköping 15 000 27 000  
    
Kiruna - 7 000 1907 – 1958 

Tabell 3. Örebro var den största svenska stad som inte byggde ut ett spårvägsnät under tidigt 1900-tal.70 

4.3 Trafik 

4.3.1 Väg 

Två Europavägar, E18 och E20, och tre riksvägar, 50, 51, och 52, passerar Örebroregionen. 

Sammanhängande motorväg finns mellan Lekhyttan och Köping, respektive mellan Vretstorp och 

Arboga. E18 och E20 passerar genom Örebros västra och norra delar på stadsmotorvägen 

Västerleden, som öppnades 1971. 

                                                           
66

 Svenska Järnvägsklubben 2009: 247. 
67

 Örebro stad 1966: 314 – 315. 
68

 Örebro stad 1966: 315 – 319. 
69

 Stolt 2002: 135 – 136. 
70

 Nilsson (1992), Svenska spårvägssällskapet (2). 
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4.3.2 Järnväg 

4.3.2.1 Infrastruktur 

Hallsberg ligger vid Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg, och är en av Sveriges 

viktigaste järnvägsknutar. Här korsas stambanan av Godsstråket genom Bergslagen, som går mellan 

Mjölby i söder och Storvik i norr. Sträckan mellan Hallsberg och Frövi har genomgående 

dubbelspår. Största tillåtna hastighet är 140 km/h. Under sommaren 2010 sker upprustning med 

spårbyte mellan Örebro och Hallsberg.71 

Godsstråket genom Bergslagen är generellt hårt belastat. Den dubbelspåriga sträckan mellan 

Hallsberg och Frövi har dock utrymme för fler tåg.72 

4.3.2.2 Trafikering 

SJ AB  kör Intercitytåg och regionaltåg på såväl Godsstråket genom Bergslagen som Västra 

stambanan. Tåg i Bergslagen, som  är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Örebro, 

Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län, kör regionaltåg på ett flertal linjer i området.  

Det finns långt gångna planer på pendeltågstrafik i Örebroregionen. Den så kallade Länspendeln 

planeras gå sträckan Nora – Örebro – Kumla – Hallsberg – Laxå, och är tänkt att trafikeras av Tåg i 

Bergslagen med Reginatåg.73 Detta förutsätter en upprustning och elektrifiering av järnvägen 

mellan Nora och Ervalla.74 En förstudie genomförs nu, och ska avslutas under hösten 2011. Se även 

avsnitt 5.1.5, samt figur 12. 

 Örebro C Örebro S Kumla Hallsberg 
Stockholm 16, 1h 44min 10, 2h 5min 10, 2h 15min 29,  1h 16min  
Västerås 18,      49min 11, 1h 3min 11, 1h 13min 12,  1h 21min 
Katrineholm - - - 15,       24min 
Mjölby 8,  1h 25min 8, 1h 23min 8, 1h 12min 8,        56min 
Laxå 16,     38min 16,    36min 16,     25min  23,      14min 
Göteborg 8, 2h 47min 7, 2h 45min 7, 2 h 35min 12, 2h 27min 
Karlstad - - - 10,   1h 4min 
Oslo - - - 2,   4h 16min 
Lindesberg 19,    44min 10,    47min 10,    58min 10,  1h 4min 
Borlänge 9,  2h 9min 9, 2h 14min 9, 2h 25min 9,  2h 32min 
Gävle 8, 2h 33min 8, 2h 42min  8, 2h 52min 8,  2h 58min 

Tabell 4. Antal avgångar per vardagsdygn och restid i ett antal relationer.
75

 

                                                           
71

 Trafikverket (4). 
72

 Mellan Hallsberg och Örebro gick under hösten 2008 gick 43 persontåg och 45 godståg per dygn och 
riktning. Kapacitetsutnyttjandet låg under 60 %. Banverket 2010: 8 – 9. 

73
 Mer Koll (2). 

74
 Länstrafiken Örebro (odaterad). 

75
 Alla uppgifter från Res Plus tidtabell 13 december 2009 – 19 juni 2010. 
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4.3.4 Fjärr- och regionbuss 

Kommersiella operatörer kör flera fjärrbusslinjer i regionen. Länstrafiken Örebro ansvarar för 

regionala busslinjer i Örebro län.76 Länstrafiken ansvarar även för två lokala busslinjer i Kumla och 

en lokal busslinje i Hallsberg. 

4.3.5 Lokaltrafik i Örebro 

Stadstrafiken i Örebro planeras av Örebro kommun, som beställer trafiken av Länstrafiken Örebro, 

som i sin tur upphandlar den. Sedan 1 oktober 2009 är Nobina Sverige operatör för stadstrafiken i 

Örebro. Samma dag förnyades bussflottan med nya biogasbussar, och en ny depå öppnades i 

Bettorp i norra Örebro. 

Stadstrafiken i Örebro lades om 1 april 2010. Det nya linjenätet bygger på en renodling mellan 

stomlinjer, med hög turtäthet och ledbussar, och övriga linjer, som kallas stadslinjer. Förutom 

stomlinjer och stadslinjer finns i vissa delar av staden även anropsstyrd trafik som kallas flextrafik. 

Stomlinjer går i stråk, där två linjer går saxade i varje stråk. En bärande tanke med att ha två 

stomlinjer per stråk är att alla större bostadsområden i Örebro ska ha direkta förbindelser till de 

viktigaste målpunkterna i stadens centrala del: Örebro C, Järntorget, USÖ (Universitetssjukhuset 

Örebro), Våghustorget och Örebro S (Södra station). 

Stomlinjer ersätter tidigare linjer med 20 minuters turtäthet. De saxade linjerna har i 

sommartabellen 30 minuters turtäthet per linje, vilket ger 15 minuters turtäthet per stråk. I 

vintertabellerna blir turtätheten 20 minuter per linje, det vill säga 10 minuter per stråk.77 

Linjenätsreformen innebär därmed en ökning av trafikutbudet med 60 %.78 

I utredningen om nytt linjenät föreslogs att linje 1 och 2 mot Lundby skulle gå på en bussgata 

genom Vivallas centrala delar, för att minska restiderna.79 Under våren 2009 genomfördes 

”bussvalet” där alla invånare över 16 års ålder i Vivalla och Lundby fick välja mellan den nya 

sträckningen och den befintliga. Resultatet av valet blev att den befintliga sträckningen behölls, 

vilket innebär att linje 1 och 2 kör in till Vivalla centrum via Poesigatan, och sen kör tillbaka 400 

meter längs samma sträcka. 

En av kollektivtrafikens stora knutpunkter är Järntorget i centrala Örebro. Torget rustas upp under 

sommaren 2010, och trafikeras inte av stadsbussarna. Det nya linjenätet genomförs därför fullt ut 

när torget åter öppnar för trafik 5 september 2010. 
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 Kartor och tidtabeller finns på Länstrafiken Örebro (1). 
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 Fredriksson; Ruus (2010). 
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 Iversen (2010). 
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 Örebro kommun (2).  
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Figur 3. Busslinjer i Örebro, med stomlinjer markerade i färg. Kartan visar läget efter att Järntorget 

återöppnas 5 september 2010. 
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Figur 4. Resande per dygn och hållplats i det gamla linjenätet (2005), samt simulering av resande i det 

nya linjenätet, (enligt utredningsalternativ turtäthet MEDEL-). Det nya linjenätet infördes 1 april 2010, 

och inga mätningar av faktiskt resande har hunnit genomföras. 
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Linje Sträckning Hög Dag Kväll Lör Sön 
 Stomlinjer 
1 Lundby – Universitetet  30 30 60 30 (60) 30 (60) 
2 Lundby – Brickebacken  30 30 60 30 (60) 30 (60) 
3 Mellringe – Brickebacken  30 30 60 30 (60) 30 (60) 
4 Mellringe – Universitetet  30 30 60 30 (60) 30 (60) 
5 Björkhaga – Hovsta 30 30 60 30 (60) 30 (60) 
6 Björkhaga – USÖ 30 30 60 30 (60) 30 (60) 
7 Karlslund80 – USÖ  30 30 60 30 (60) 30 (60) 
8 Karlslund – Hovsta  30 30 60 30 (60) 30 (60) 
 Stadslinjer 
21 Berglunda – Rynninge 30 60 - 31 (62) 31 (62) 
22 Mariebergs köpcentrum – USÖ 30 60 60 30 (60) 30 (60) 
23 Mosås – USÖ  30 60 60 30 (60) 30 (60) 
24 Adolfsberg – Lillån 30 60 60 30 (60) 30 (60) 
25 Adolfsberg – Wadköping81  30 60 60 30 (60) 30 (60) 
26 Hjärsta – Tybble vårdcentral 30 60 60 30 (60) 30 (60) 
 Regionbusslinje 
701 Hallsberg – USÖ  20 – 65  - - 

Tabell 5. Linjer och turtäthet för stadstrafiken i Örebro, enligt tidtabell 1 april – 2 oktober 2010. Linje 1 

till 8 är stomlinjer, linje 21 – 26 är stadslinjer. Linje 701 är en regionbusslinje som har tagits med i tabellen 

eftersom den går en lång sträcka genom Örebro, bland annat förbi Mariebergs köpcentrum. Linjen har 

även ett flertal hållplatser i Kumla och Hallsberg. På helgerna har stadslinjerna lägre turtäthet under 

eftermiddag och kväll (värden inom parentes). 

4.4 Resande och pendling 

2004 genomförde Trivector Traffic en resvaneundersökning som omfattade ett antal kommuner i 

Värmlands och Örebro län, däribland Örebro kommun.82 Kumla och Hallsberg ingick dock inte.  

Resvaneundersökningen visar att 234 000 resor företas inom Örebro kommun en typisk vardag. 

Fördelningen mellan trafikslag var 11 % till fots, 28 % cykel, 54 % bil, 5 % buss, 0 % tåg och 2 % 

annat.83 Jämfört med andra medelstora svenska städer har Örebro liten andel kollektivresande, 

men hög andel cykling. En del av förklaringen kan vara att Örebro är en relativt kompakt stad med 

små nivåskillnader, där dessutom många är studenter.84 
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 Vissa turer utgår från Längbro kyrka. 
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 Vissa turer går till Naturens hus. 
82

 Hammarström et al. (2005). 
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 Hammarström et al. 2005: 89. 
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 Iversen (2010). 
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 Bostadsort 
Örebro 

 2 528 

Bostadsort 
Marieberg 

 434 

Bostadsort 
Mosås 

 361 

Bostadsort 
Kumla 

 2 361 

Bostadsort 
Hallsberg 

 789 
Arbetsplats 
Örebro 

 3 025 

 372 319 1791 543 

Arbetsplats 
Marieberg  

 99 

 89    4    5   1 

Arbetsplats 
Mosås  

 987 

809  34  115  29 

Arbetsplats 
Kumla 

 1 146 

884  20 26  216 

Arbetsplats 
Hallsberg  

 1 216 

746   8          12 450  

Tabell 6. Pendling mellan tätorter i stråket Örebro – Marieberg – Mosås – Kumla – Hallsberg. Tabellen 

redovisar endast de som bor i en tätort, och arbetar i en annan.85 

Den totala pendlingen mellan tätorterna Örebro, Marieberg, Mosås, Kumla och Hallsberg är alltså 

6 473. Den höga inpendlingen till Mosås beror på att Mariebergs köpcentrum ligger inom tätortens 

gränser. Hallsberg har större inpendling än Kumla, trots att det är en mindre ort, och har nästan 

lika stor inpendling från Örebro som Kumla har, trots ett större avstånd. Förklaringen torde vara de 

många arbetstillfällena inom järnvägs- och logistikbranscherna i Hallsberg. 

  

                                                           
85

 Solen Pro (2010). 
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5. Översiktsplaner och pågående planering 

5.1 Örebro kommun 

5.1.1 Allmänt 

Örebro kommuns gällande översiktsplan (Vårt framtida Örebro) antogs av kommunfullmäktige 24 

mars 2010.86 Översiktsplanen innehåller inga specifika mål, utan bygger vidare på kommunens 

övriga måldokument, nämligen Örebro miljömål, Transportplan för Örebro kommun, Örebro 

grönstruktur, Vattenplan för Örebro kommun, Kultur för alla, Tillväxt Örebro, Folkhälsoprogram, 

Invandrarpolitiskt program samt Medborgarnas Örebro.87 

Översiktsplanen tar sikte på år 2035, då kommunens befolkning väntas ha ökat från dagens 

134 000 till mellan 150 000 och 170 000.88 

5.1.2 Bostäder 

Framtida bostäder i Örebro kommer att byggas inom staden, eller ”längs viktiga stråk för 

kollektivtrafik där pendeltågstrafik är möjlig”, det vill säga i Hovsta, Lillån, Marieberg och Mosås.89 

”Samtliga nya områden för bostäder ska lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen eller på sådana 

platser att de förstärker underlaget för kollektivtrafik för befintliga bostäder.”90 

Bland de största nybyggnadsområdena finns södra och östra Adolfsberg (punkt 103 i figur 5), som 

planeras för blandade byggnadstyper med en stor andel hyresrätter.91  

Aspholmen i sydvästra Örebro (punkt 107 i figur 5) är i dag ett större industriområde, som på sikt 

kommer att omvandlas. ”Dagens verksamhetsområde Aspholmen ges möjlighet att utvecklas mot 

ett blandat område med handel och på lång sikt även bostäder. Det utpräglade trafiklandskapet 

kan utvecklas mot en mer integrerad stadsbyggnad med funktionsblandning.”92 

Ekersvägen (punkt 92 i figur 5) och Karlslundsvägen (punkt 106 i figur 5), som idag är stora 

infartsleder planeras omvandlas till ”stadsgator med nya verksamheter och bostäder längs 

gatan”.93 

5.1.3 Verksamheter 

Av figur 8 framgår att nya områden för verksamheter i hög grad ligger längs infarterna till staden, 

E18, E 20, Faluvägen och Norrköpingsvägen. Längs vägen mot flygplatsen reserveras mark för 

transportintensiva verksamheter och verksamheter som är knutna till flyget (punkt 129 i figur 6).94 
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 Örebro kommun (3), Örebro kommun (2010A). 
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 Örebro kommun 2010A: 8. 
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 Örebro kommun 2010A: 13. 
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 Örebro kommun 2010A: 34. 
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 Örebro kommun 2010A: 34. 
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 Örebro kommun 2010B: 7. 
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 Örebro kommun 2010B: 8. 
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 Örebro kommun 2010B. 7. 
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Ett stort område har avsatts kring Atleverket för miljöstörande verksamheter och återvinning 

(punkt 134 i figur 6).95 

Mellan USÖ och Örebro universitet finns tankar om att utveckla ett stråk för verksamheter med 

anknytning till sjukhuset eller universitetet (punkt 156, 165, 166, 167, 168 i figur 6). Det gäller 

särskilt punkt 167: ”Blandat utbyggnadsområde för bostäder, handel och kontor, gärna med 

anknytning till universitetet. Området ska präglas av stadsmässighet.”96 

5.1.4 Väg 

Flera stora vägprojekt pågår eller planeras i Örebro. Kommunen önskar avleda trafik från centrala 

Örebro till nya stråk längre ut. CV-gatan öster om stadskärnan (punkt 540 i figur 7) öppnas i 

september 2010.97 Väster och söder om Örebro byggs Gustavsviksvägen (punkt 546 i figur 7) och 

Södra Tvärleden (punkt 526 i figur 7), som båda öppnas i december 2010. Dessa nya vägar väntas 

avlasta bland annat Rudbecksgatan i stadens sydöstra delar.  

5.1.5 Järnväg 

Örebro kommun önskar flytta ut godstågstrafiken genom Örebro till en framtida godsjärnväg väster 

om staden (punkt 571 i figur 7) . Godsspåret skulle gå från norr om Ölmbrotorp till Tälle väster om 

Hallsberg. Godsspåret ingår än så länge inte i Trafikverkets planering.98 

Översiktsplanen tar också upp läge för en kombiterminal i Törsjö (punkt 592 i figur 7), och ett 

godsspår mot avfallsanläggningen Atleverket (punkt 581 i figur 7). Punkt 572 till och med punkt 

580 i figur 7 betecknar alternativa sträckningar för ”Nobelbanan”, en tänkt järnväg mot Karlskoga 

och Karlstad, som skulle kunna ingå i ett större stråk Oslo – Stockholm. 

Mark finns reserverad för framtida pendeltågsstationer i Hovsta, Lillån, Marieberg och Mosås (se 

även avsnitt 4.3.2.2, samt figur 10). 

Örebro kommun utreder järnvägssträckningen genom staden (punkt 591 i figur 7). En upphöjd, 

nedsänkt eller tunnelförlagd järnväg är några av de alternativ som övervägs.99 I samband med det 

utreds även framtida utformning av resecentra vid Örebro central och Örebro södra. 
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 Örebro kommun 2010B: 15. 
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 Örebro kommun 2010B: 16. 
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 Örebro kommun 2010B: 17. 
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 Örebro kommun (4).  
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 Kumla kommun 2010: 87. 
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 Iversen (2010). 
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Figur 5. Planerade bostäder i Örebro.  
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Figur 6. Planerade verksamhetsområden i Örebro. 
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Figur 7. Planerad trafikinfrastruktur i Örebro.  
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5.2 Kumla kommun 

5.2.1 Allmänt 

Kumlas gällande översiktsplan antogs 1999. Ett förslag till ny översiktsplan (Kumla 25 000) har varit 

på samråd mellan 19 april och 7 juni 2010.100 Planens namn återspeglar målet att kommunens 

befolkning ska öka från dagens 20 000 invånare till 25 000 år 2025.101 Planeringsperspektivet i 

planen är 15 – 25 år.102 

Förutom målet om 25 000 invånare år 2025 bygger planen på kommunens grönplan, 

miljöprogram, klimatstrategi och bevarandeprogram.103 

5.2.2 Bostäder 

En stor del av det framtida behovet av bostäder täcks av förtätningar i Kumla och andra tätorter. 

Nya bostäder ska ligga inom cykelavstånd från Kumla resecentrum.104 Översiktsplanen pekar ut två 

större nybyggnadsområden: ”Utbyggnaden av centralorten bör ske åt norr mot Örebro och åt öster 

i Brånsta-Sånnersta. Särskilt bör stråket och kopplingen mot Örebro via Marieberg/Mosås 

utvecklas i samverkan med Örebro kommun.”105 

Mot nordväst kommer Kumla att byggas ut i riktning mot motorvägen. Totalt väntas omkring 300 

villor i detta område. De hamnar delvis utanför cykelavstånd från Kumla resecentrum. Området får 

via motorvägen en snabb bilförbindelse med Örebro. 

Öster om Kumla planeras upp emot 1 000 radhus och villor i ett helt nytt område, Brånsta-

Sånnersta. En utbyggnad i området har diskuterats sedan 1970-talet.106 

5.2.3 Verksamheter 

Nya områden för verksamheter planeras bland annat i nordväst längs utfarten mot Örebro. I södra 

Via i stadens södra del tänks det befintliga verksamhetsområdet bli utvidgat söderut fram till 

riksväg 51. I Kvarntorp finns utrymme för en betydande expansion av det befintliga 

verksamhetsområdet. 

5.2.4 Väg 

Två alternativa lägen för en ny väg öster om Kumla redovisas, på ömse sidor om Brånsta-Sånnersta. 

Vid Sickelsta väster om centrala Kumla finns önskemål om en ny anslutning till motorvägen. 
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 Kumla kommun (2). Kumla kommun 2010A, Kumla kommun 2010B, Kumla kommun 2010C. 
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Figur 8. Kumla tätort i översiktsplanen Kumla 25 000. 
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5.2.5 Järnväg 

Översiktplanen redovisar en fortsättning av det yttre godsspår som Örebro kommun planerar för 

(se avsnitt 5.1.5). Godsspåret går längs motorvägens östra sida till Tälle väster om Hallsberg. Här 

sker anslutning till Västra stambanan, och en framtida ny sträckning av järnvägen mot Motala och 

Mjölby (se avsnitt 5.3.5). 

Verksamhetsområdet i Södra Via tänks få järnvägsanslutning söderut, i stället för norrut mot 

centrala Kumla som i dagsläget. 

Kumla kommun önskar även flytta godstransporter mot Kvarntorp från den nuvarande 

anslutningen vid Kumla station. Två alternativ redovisas, ett längs den södra sidan av riksväg 51 

söder om Kumla, och ett alternativ rakt söderut från Kvarntorp till Västra stambanan vid 

Sandtorpet. 

5.3 Hallsbergs kommun 

5.3.1 Allmänt 

Hallsbergs gällande översiktsplan antogs 1993. Ett förslag till ny översiktsplan har varit på samråd 

mellan 9 september och 30 november 2008, och ligger till grund för vidare arbete.107 

5.3.2 Bostäder 

Förtätningar planeras i Hallsbergs centrala delar, med närhet till stationen.108 Mark finns reserverad 

för större utbyggnad av bostäder i samhällets södra och sydöstra delar. 

5.3.3 Verksamheter 

Det finns en stor efterfrågan på mark för logistikrelaterad verksamhet i Hallsberg. Bangården 

kommer att expandera mot nordväst, och här tillkommer även nya verksamhetsområden. Även i 

Hallsbergs norra och nordöstra delar planeras nya verksamhetsområden. 

Söder om bangården planerar Posten AB att bygga en ny sorteringsterminal för hela Mellansverige, 

för att kunna flytta över transporter från bil och flyg till järnväg. Terminalen kommer att sysselsätta 

omkring 300 personer, och ska ersätta befintliga terminaler i Västerås och Karlstad. I juni 2010 var 

slutgiltigt beslut i frågan ännu inte fattat.109 

5.3.4 Väg 

Trafikverket planerar att bygga en ny sträckning för riksväg 51 mellan Kvarntorpskorset i Kumla 

kommun och Pålsboda.110 Byggstart planeras till år 2014. På sikt planeras en förlängning söderut 

som ska leda trafiken väster om Pålsboda och Svennevad. 
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5.3.5 Järnväg 

Bangården i Hallsberg är Sveriges största, och kommer att fortsätta expandera. Ett eventuellt yttre 

godsspår väster om Örebro och Kumla måste anslutas till bangården västerifrån. 

Godsstråket genom Bergslagen ska på sikt få sammanhängande dubbelspår mellan Hallsberg och 

Mjölby. I samband med det planeras en ny sträckning söder om Hallsberg, väster om nuvarande 

järnväg.111Ett flertal alternativa sträckningar studeras. 

 

Figur 9. Hallsbergs tätort med omgivningar, ur samrådsförslaget till ny översiktsplan. 
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6. Förslag till strukturerande stomlinjenät i Örebro 

 

Figur 10. Förslag till framtida stomlinjer för strukturerande kollektivtrafik (spårväg eller trådbuss) i 

Örebro. Linjerna följer i huvudsak de stomlinjer som infördes 1 april 2010, men har i vissa delar getts en 

genare sträckning. Etapperna beskrivs vidare i avsnitt 6.1.3. Mariebergslänken,  som endast har studerats i 

det bussbaserade systemet, beskrivs närmare i avsnitt 6.1.4, samt i kapitel 8. 
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6.1 Linjenät 

6.1.1 Uppgradering av stombussnätet 

Ett system för lätt, strukturerande kollektivtrafik i Örebro kan med fördel utvecklas ur det nät av 

stombusslinjer som infördes 1 april 2010 (se avsnitt 4.3.5). Det här presenterade förslaget till 

stomlinjenät inom Örebro har samma sträckningar i det spårbaserade och det bussbaserade 

systemet. Det regionala linjenätet skiljer sig dock åt (se avsnitt 6.4). 

Alla sträckor i Örebro trafikeras av två saxade linjer. Vissa sträckor trafikeras av fyra linjer. Vid 

hållplatsen USÖ skyltas linje 6 från Björkhaga och Våghustorget om till linje 7, som fortsätter via 

Örebro C till Karlslund, och omvänt i motsatt riktning.  

I stora drag är sträckningarna desamma som i det befintliga linjenätet, men i detaljutformningen 

kan skillnaderna vara stora, med separerade banor för spår eller buss, och förtätnings- och 

stadsförnyelseprojekt längs linjerna (se avsnitt 10.1 och 10.3).  

Stomlinjerna bör gå igenom Vivalla, som i det ursprungliga förslaget till stomlinjer, vilket ger en 

mycket snabbare trafik än det nuvarande upplägget (se avsnitt 4.3.5). Norr om Brickebacken har 

stomlinjerna också getts en rakare sträckning, liksom i Hovstas sydöstra delar. 

Den östra delen av linje 1, som bara trafikeras av en stomlinje i dagsläget, har inte bedömts som 

intressant att uppgradera, utan kommer i framtiden att trafikeras av en vanlig stadsbusslinje. Linje 

1 går i stället direkt till Universitetet, längs samma sträckning som linje 3. 

6.1.2 Centrala Örebro 

Raka, snabba sträckningar är viktigt för att skapa en attraktiv strukturerande kollektivtrafik. I 

centrala Örebro finns det därför skäl att göra vissa ändringar av stomlinjernas sträckning. Det 

centrala inslaget i det här presenterade förslaget till hur detta skulle kunna utformas är en viadukt 

över järnvägen vid Örebro centralstation. Viadukten förbinder Olaigatan med Kilsgatan. Viadukten, 

som även bör utformas för gång- och cykeltrafik, erbjuder en mycket snabb förbindelse till de 

västra stadsdelarna för linje 1, 3, 5 och 7. De nya sträckningarna över viadukten har också fördelen 

att de flesta stomlinjer får en kortare sträckning genom centrala Örebro, med lägre driftskostnader 

som följd (se tabell 7). 

Jämfört med dagsläget kommer hållplatsen Konserthuset inte längre att trafikeras av några 

stomlinjer. Ett flertal hållplatser finns dock inte långt härifrån: Örebro C, Järntorget, Våghustorget 

och Södra station. 
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Figur 11. Förslag till framtida stomlinjer för strukturerande kollektivtrafik (spårväg eller trådbuss) i 

centrala Örebro (för lägen för hållplatser, se figur 20). Bilden till vänster visar dagsläget, och bilden till 

höger det förslag som presenteras här. Vid USÖ skyltas linje 6 om till linje 7 och omvänt. Därmed trafikeras 

ingen sträcka eller hållplats av mer än fyra linjer (se även avsnitt 7.4 och 8.4). 

Linjenummer Kortare sträcka (m) Antal avgångar per år Insparade fordons-km/år 
1 340 28 000   9 500 
2     0 28 000          0 
3 480 28 000 13 400 
4 140 28 000   3 900 
5 350 28 000   9 800 
6 110 28 000 3 100 
7 300 28 000 8 400 
8 220 28 000 6 200 

Tabell 7. Förkortade sträckor och insparade fordonskilometer, jämfört med dagsläge. Om viadukten byggs 

och stomlinjerna läggs om enligt det här presenterade förslaget kan antalet fordonskilometer per år 

minskas med ca 54 000, vilket motsvarar en besparing för bussbolaget om ca 1 500 000 kronor per år.112 

6.1.3 Etapputbyggnad 

Målet är att hela stomlinjenätet ska ha uppgraderats till spårväg eller trådbuss till år 2030. En 

successiv uppbyggnad av systemet kan utformas efter mer grundliga utredningar av bland annat 

kostnader, trafikunderlag och störningskänslighet. 

För beräkningarna i kapitel 7 och kapitel 8 har tre övergripande etapper utformats. Tanken är att de 

sträckor som har det största resandet ska byggas ut först (se figur 4). 
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Etapp 1 består av sträckan från Örebro C via USÖ och Universitetet till Brickebacken. Detta 

motsvarar omkring hälften av nuvarande sträckningen av stombusslinje 3. Denna sträckning 

förbinder några av Örebros viktigaste målpunkter med varandra, och följer det stråk av 

kunskapsintensiva verksamheter som kan utläsas i översiktsplanen Vårt framtida Örebro (se avsnitt 

5.1.3). ”Örebrolänken” skulle kunna vara ett lämpligt namn för att marknadsföra denna första 

sträcka för strukturerande kollektivtrafik.113 

Genom att dra spårvägen eller trådbussen hela vägen genom stadsdelen Brickebacken kan dyrbar 

parallelltrafik med buss undvikas, samtidigt som det erbjuder en möjlighet till stadsutveckling i 

Brickebacken (se avsnitt 10.3.1). Stombusslinje 3 kan i detta första steg förkortas till sträckan 

Mellringe – USÖ, medan spårvagnar eller trådbussar trafikerar Örebro C – Brickebacken, och 

eventuellt vidare mot Kumla och Hallsberg (se avsnitt 6.4, 7.1 och 8.1). 

Etapp 2 motsvarar hela linjerna 1, 2, 3 och 4, som kombinerar stomlinjeskaft mot Lundby och 

Mellringe i nordväst med ett stomlinjeskaft mot Universitetet och Brickebacken i sydost. Här 

tillkommer alltså sträckningarna mot Lundby och Mellringe, samt sträckan via Hertig Karls Allé och 

Rudbecksgatan. Sträckan på Karlsgatan (knappt 300 meter) byggs redan i denna etapp inför 

trafikering i etapp 3. 

Etapp 3 motsvarar linjerna 5, 6, 7 och 8, som kombinerar stomlinjeskaft mot Björkhaga och 

Karlslund i väster med ett stomlinjeskaft mot Lillån och Hovsta i norr. I centrala Örebro tillkommer 

sträckor på Trädgårdsgatan, Storgatan och Södra Grev Rosengatan. 

6.1.4 Mariebergslänken 

Eftersom kostnaderna för infrastruktur är lägre i ett bussbaserat system har ytterligare en 

sträckning studerats i detta scenario. Detta hänger även samman med upplägget för den regionala 

trafiken mot Kumla och Hallsberg (se avsnitt 6.4, 7.1 och 8.1). Tanken är att stadsbusslinjerna 22, 

23 och 24, samt regionbusslinjen 701 helt eller delvis ska ingå i stomlinjenätet och trafikeras av 

trådbussar.114 Ett sammanhängande stråk för prioriterad busstrafik byggs upp från Örebro södra 

station till Mariebergs köpcentrum, och på sikt vidare mot Kumla och Hallsberg (se figur 10). 

”Mariebergslänken” skulle kunna vara ett lämpligt namn för att marknadsföra denna första sträcka 

för strukturerande kollektivtrafik. 

Om fler än fyra linjer kan tillåtas på samma sträcka kan trafiken från Mariebergslänken gå i en 

slinga genom centrala Örebro, på sträckningar som tillhör stomlinjenätet. Om det visar sig att detta 

inte är möjligt av hänsyn till kapacitet och störningskänslighet måste ytterligare sträckningar byggas 

i centrala Örebro. 

Mariebergslänken beskrivs huvudsakligen i kapitel 8, men har även tagits med i beräkningarna av 

täckningsgrad i avsnitt 6.2. 

                                                           
113

 Den bär stora likheter med Lundalänken i Lund, samt LinkLink i Linköping. Se även Bilaga 3. 
114

 Ett preliminärt trafikeringsupplägg redovisas i Bilaga 4. 
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6.2 Täckningsgrad 

Täckningsgrad har beräknats som andel av staden Örebro, som det definieras i Bilaga 1. Området 

innefattar tätorterna Örebro, Hovsta, Marieberg, Mosås och Norra Bro, samt närliggande områden 

av mer eller mindre urban karaktär. Avgränsningen motsvarar grovt räknat det område som 

stadsbussarna trafikerar i dag. År 2008 fanns inom området 108 297 boende, och 59 389 personer 

var verksamma inom området, inklusive universitetsstudenter. 

 Underlag 
befolkning 

Täckningsgrad 
befolkning 

Underlag 
verksamma 

Täckningsgrad 
verksamma 

Etapp 1 24 919 23% 22 607 38% 
Etapp 2 61 370 57% 35 020 59% 
Etapp 3 85 031 79% 43 493 73% 
Mariebergslänken 90 476 84% 51 646 87% 

Tabell 8. Underlag och täckningsgrad för framtida stomlinjenät i Örebro.115 

6.3 Restider 

Restiderna på stomlinjenätet i Örebro antas bli samma i det spårbaserade och det bussbaserade 

systemet. Här redovisas dels restider i dagsläget, dels restider vid medelhastigheter på 20 km/h 

respektive 23 km/h.116 Restider på Mariebergslänken redovisas i avsnitt 8.3. 

 Örebro C USÖ Våghustorget Universitetet117 Brickebacken 
Lundby 20/16/14 24/19/17 21/18/16 28/27/23 36/34/29 
Mellringe 15/14/12 19/17/15 16/17/14 25/25/22 40/32/28 
Örebro C         4/3/3  17/13/12 25/20/18 
USÖ      13/10/9 21/17/15 
Våghustorget          7/8/7 15/15/13 
Universitetet           8/7/6 

Tabell 9. Restider i minuter på linje 1 till 4 i fullt utbyggt system. Restider i dagsläget, vid 
medelhastigheter på 20 km/h, respektive 23 km/h. 

 

 

                                                           
115

 Uppgifter från Solen Pro (2010), behandlade i MapInfo. 
116

 Alla uppgifter gäller faktiska restider exklusive gångtid, väntetid och bytestid. Restider har endast 
redovisats i relationer där direkt förbindelse finns. Den första uppgiften i tabell 11 och tabell 12 gäller 
kortaste restid enligt tidtabell för perioden 1 april – 4 september 2010. Alla uppgifter gäller restider till 
ändhållplatser, som i vissa fall ligger längre ut i de förslag som presenteras här, jämfört med dagsläget. 
Linjernas sträckningar är inte heller alltid desamma. 

117
 Vissa uppgifter om Universitetet syftar på restider till hållplatsen Studentgatan, som har beräknats genom 
att lägga till två minuter på restider till hållplatsen Tybble. Den föreslagna framtida hållplatsen 
Universitetet ligger ungefär där hållplatsen Studentgatan ligger i dagsläget. 
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 Örebro C USÖ Våghustorget Lillån118 Hovsta 
Björkhaga 18/14/12 17/17/15 16/14/12 33/30/26 42/43/37 
Karlslund 15/12/11 15/15/13 10/11/10 26/30/26 35/43/37 
Örebro C         7/3/3  13/15/13 22/28/25 
USÖ        5/4/4 11/15/13 20/28/24 
Våghustorget    16/19/16 25/32/28 
Lillån         9/13/11 

Tabell 10. Restider i minuter på linje 5 till 8 i fullt utbyggt system. Restider i dagsläget, vid 
medelhastigheter på 20 km/h, respektive 23 km/h. 

6.4 Den regionala kopplingen mot Kumla och Hallsberg 

6.3.1 Spårbaserat system 

I ett spårbaserat system utnyttjas befintlig järnväg för duospårvagnstrafik till Kumla och Hallsberg. 

Det innebär att en spårförbindelse behöver byggas ut mellan Universitetet och järnvägen 

någonstans i Adolfsberg, Marieberg eller Mosås. 

Sju alternativa korridorer har tagits fram för denna sträckning. Hänsyn har tagits till bland annat 

befintlig och planerad infrastruktur och önskan att minimera negativa effekter av naturintrång.  

Korridorerna Glomman 1 och Glomman 2 innebär att en förgrening sker strax söder om hållplatsen 

Stenåsvägen. I korridorerna Saxons väg 3, Saxons väg 4, Saxons väg 5, Saxons väg 6 och Saxons 

väg 7, sker ingen förgrening och trafiken mot Hallsberg går igenom Brickebacken.  

Korridorerna Saxons väg 5, Saxons väg 6 och Saxons väg 7  utnyttjar delvis den planerade 

godsjärnvägen till Atleverket (se avsnitt 5.1.5).  

6.3.2 Bussbaserat system 

Bussar kan i motsats till spårvagnar inte trafikera järnvägen. Därför har korridorerna i det 

spårbaserade systemet förlängts västerut fram till  Mariebergslänken. Till skillnad från det 

spårbaserade systemet kan även stadsbusslinje 22, 23 och 24, samt regionbusslinje 701 helt eller 

delvis ingå i stomlinjenätet i det bussbaserade systemet, och en direkt förbindelse mellan 

Universitetet och Mariebergs köpcentrum kan erbjudas. 

Busstrafiken mot Kumla kan i ett första skede gå via befintlig landsväg (Mosåsvägen – Kumlavägen 

– Örebrovägen) och på befintliga gator i Kumla. På sikt kan trafiken gå i reserverade bussvägar 

parallellt med järnvägen, ända fram till Hallsberg. Detta har inte studerats i detalj. Det framstår 

dock som naturligt att bussvägen norr om Kumla går på järnvägens västra sida, medan den 

fortsätter på järnvägens östra sida söder om Kumla. Sträckan mellan Kumla och Hallsberg kan 

lämpligen kombineras med utbyggnad av en gång- och cykelbana. Se även avsnitt 10.3.3 och 

10.3.4, samt figur 23. 

                                                           
118

 Alla uppgifter för Lillån syftar på restider till hållplatsen Klockarängsvägen, som har beräknats genom att 
dra av två minuter från restider till hållplatsen Coop Lillån. 
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Figur 12. Alternativa korridorer i spårbaserat system för anslutning mellan stomlinjenätet vid Örebro 
universitet och järnvägen, för vidare trafik mot Kumla och Hallsberg. Korridorerna Saxons väg 5, Saxons 
väg 6 och Saxons väg 7  utnyttjar delvis den planerade godsjärnvägen till Atleverket. 

 

Figur 13. Alternativa korridorer i bussbaserat system för anslutning mellan stomlinjenätet vid Örebro 
universitet och Mariebergslänken, för vidare trafik mot Kumla och Hallsberg. Korridorerna Saxons väg 5, 
Saxons väg 6 och Saxons väg 7  följer delvis den planerade godsjärnvägen till Atleverket. 
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7. Spårbaserat system 

7.1 Tekniska förutsättningar och linjenät 

I ett spårbaserat system trafikeras stomlinjerna i Örebro av spårvagnar, i huvudsak på reserverat 

utrymme. Systemet utformas enligt ”best international practice”  för moderna spårvägar, med 

dubbelspår och normal spårvidd.119 Strömförsörjningen kan lämpligen ske med 750 V likspänning 

som är det dominerande systemet vid spårvägar och lokalbanor i Sverige.  

Trafiken sköts med moderna tvåriktningsvagnar, vilket eliminerar behovet av vändslingor (i 

motsats till spårvägssystemen i Norrköping och Göteborg). Den genomgående trafiken mot 

Hallsberg sköts av elektriska duospårvagnar, som kan hantera både 750 V likspänning och 

järnvägens 15 kV växelspänning. De duospårvagnar som finns i produktion i dag är 2,65 m breda, 

varför detta är en lämplig bredd för samtliga spårvagnar i Örebro. 

Sträckorna för stomlinjenätet i Örebro är desamma i det spårbaserade och det bussbaserade 

scenariot.  Alla sträckor i Örebro trafikeras av två saxade linjer. Den regionala sträckan till Hallsberg 

trafikeras endast av en linje. Beroende på vilken korridor som väljs utgår duospårvagnarna till 

Hallsberg antingen från Lundby (linje 1) eller från Mellringe (linje 3). Antalet resenärer som åker 

hela vägen torde dock bli mycket litet, varför just denna aspekt av korridorvalet får ganska liten 

betydelse. Resenärer som ska till centrala Örebro bör även i fortsättningen resa med tåg till Örebro 

södra eller Örebro central, eftersom restiden då bli betydligt kortare. 

7.2 Täckningsgrad 

För täckningsgraden inom Örebro hänvisas till avsnitt 6.2. 

Underlag och täckningsgrad för de olika korridorerna har inte beräknats i detalj, eftersom det i så 

hög grad är beroende av framtida exploateringar, liksom lägen för hållplatser. Valet av korridor bör 

alltså göras utifrån vilka områden man vill exploatera, snarare än den bebyggelse som finns nu.  

Den korridor som i dagsläget har det största underlaget torde vara Glomman 1, som sannolikt 

täcker in omkring hälften av Östra Adolfsbergs cirka 4 000 invånare.120 Korridorerna Glomman 2 

och Saxons väg 3 täcker in något hundratal invånare i Östra Adolfsbergs södra delar.  

Korridor Saxons väg 7 kan täcka in stora delar av Norra Bro med drygt 500 invånare, förutsatt att 

hållplatser byggs. Ingen av korridorerna passerar några större arbetsplatser. 

                                                           
119

 På delar av sträckningen mellan Universitetet och järnvägen kan det eventuellt räcka med enkelspår. 
120

 Örebro kommun (5). 
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Samtliga korridorer passerar den planerade pendeltågsstationen i Mosås. Korridorerna Glomman 

1, Glomman 2 och Saxons väg 3 passerar dessutom den planerade pendeltågsstationen i 

Marieberg. 

7.3 Restider 

Restider har beräknats utifrån medelhastigheter på 23 km/h i Örebro, och 100 km/h på 

landsbygdssträckor utan hållplatser. För järnvägssträckor har marschhastigheten antagits vara 100 

km/h. För varje stopp har en minut lagts till.121 Se även Bilaga 2. 

  Örebro C– Kumla USÖ – Kumla  Universitetet – Kumla  
Glomman 1  29,6 27,2 18,2 
Glomman 2  31,9 29,5 20,5 
Saxons väg 3  33,9 31,5 22,5 
Saxons väg 4  27,7 25,3 16,3 
Saxons väg 5  27,6 25,2 16,2 
Saxons väg 6  27,8 25,4 16,4 
Saxons väg 7  28,1 25,7 16,7 

Tabell 11. Restider i minuter till Kumla beroende på val av korridor. För varje tillkommande hållplats på 
järnvägen ökar restiderna med omkring en minut (se även avsnitt 10.3.4). 

  Örebro C – Hallsberg USÖ – Hallsberg  Universitetet – Hallsberg  
Glomman 1  34,9 32,5 23,5 
Glomman 2  37,2 34,8 25,8 
Saxons väg 3  38,9 36,5 27,5 
Saxons väg 4  33,0 30,6 21,6 
Saxons väg 5  32,9 30,5 21,5 
Saxons väg 6  33,1 30,7 21,7 
Saxons väg 7  33,4 31,0 22,0 

Tabell 12. Restider i minuter till Hallsberg beroende på val av korridor. För varje tillkommande hållplats 
på järnvägen ökar restiderna med omkring en minut (se även avsnitt 10.3.4). Restiden mellan Kumla och 
Hallsberg är cirka fem minuter. 

7.4 Turtäthet och kapacitet 

Transportkapaciteten i ett system beror dels på trafikens turtäthet, dels på fordonens 

passagerarkapacitet. Det beror även på om man räknar med ståplatser, eller endast sittplatser.  

Generellt går det två linjer per stomlinjeskaft, men endast en linje på sträckan till Hallsberg 

(antingen linje 1 eller linje 3). Vissa sträckor trafikeras av fyra linjer. Om turtätheten per linje är 10 

minuter blir den totala turtätheten på dessa sträckor 2,5 minuter. Mycket tätare än så bör inte 

spårvagnar gå, eftersom risken för kolonnkörning då blir för stor. 

                                                           
121

 20 sekunder stopptillägg, 20 sekunder uppehåll, 20 sekunder starttillägg. Duospårvagnarna antas göra 
uppehåll i Marieberg (endast Glomman 1, Glomman 2 och Saxons väg 3), Mosås, Kumla och Hallsberg. 
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 Turtäthet per linje Turtäthet per stomlinjeskaft Turtäthet mot Hallsberg 
Medel 20 min 10 min 20 min 
Hög 15 min 7,5 min 15 min 
Mycket hög 10 min 5 min 10 min 

Tabell 13. Olika turtäthetsupplägg i spårbaserat system. 

Andersson; Gibrand (2008) anger kapaciteten i en 30 meters tvåriktningsspårvagn till 48 sittande 

och 170 stående passagerare, och för en 40 meters tvåriktningsspårvagn 70 sittande och 230 

stående passagerare.122 Detta ger följande resultat: 

 20 min 15 min 10 min 7,5 min 5 min 2,5 min 
30 m 144/654 192/872 288/1308 384/1744 576/2616 1152/5232 
40 m 210/900 220/1200 420/1800 440/2400 840/3600 1680/7200 

Tabell 14. Kapacitet (antal passagerare per riktning och timme) i spårbaserat system, beroende på 

fordonstyp och turtäthet. Exklusive/inklusive ståplatser. 

7.5 Kostnader 

7.5.2 Kapitalkostnader 

För beräkningar hänvisas till Bilaga 4. 

 10 min (20 min/linje) 7,5 min (15 min/linje) 5 min (10 min/linje) 
Endast etapp 1 35 + 23 = 58 Mkr 35 + 33 = 68 Mkr 35 + 43 = 78 Mkr 
Etapp 1 och 2 69 + 53 = 122 Mkr 69 + 76 = 145 Mkr 69 + 106 = 175 Mkr 
Etapp 1, 2 och 3 112 + 95 = 207 Mkr 112 + 132 =244 Mkr 112 + 190 = 302 Mkr 

Tabell 15. Kapitalkostnader. Infrastruktur + fordon. 

7.5.3 Driftskostnader 

För beräkningar hänvisas till Bilaga 4. 

 10 min (20 min/linje) 7,5 min (15 min/linje) 5 min (10 min/linje) 
Endast etapp 1 37 Mkr 47 Mkr 67 Mkr 
Etapp 1 och 2 65 Mkr 82 Mkr 116 Mkr 
Etapp 1, 2 och 3 104 Mkr 132 Mkr 187 Mkr 

Tabell 16. Total driftskostnad i spårbaserat system. 
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 Andersson; Gibrand 2008: 61. 
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8. Bussbaserat system 

8.1 Tekniska förutsättningar och linjenät 

I ett bussbaserat system trafikeras stomlinjerna i Örebro av trådbussar, i huvudsak på reserverat 

utrymme. Systemet utformas enligt ”best international practice”  för prioriterad busstrafik. 

Strömförsörjningen kan lämpligen ske med 750 V likspänning som är det dominerande systemet 

vid spårvägar och lokalbanor i Sverige, och även används vid trådbussanläggningen i Landskrona. 

Utanför Örebro kan man tänka sig en mer successiv utbyggnad av kontaktledningsnätet. Duobussar 

kan därmed trafikera trådbussträckor i Örebro, och fortsätta ut på bussvägar utan kontaktledning, 

eller på vanliga landsvägar (i blandtrafik) till mindre orter i regionen (se även avsnitt 10.8.2.2). 

Medan ett spårbaserat system trafikeras med tvåriktningsspårvagnar med förarplatser i båda ändar 

och dörrar på båda sidor, kommer ett bussbaserat system troligen att trafikeras med fordon med 

endast en förarplats och dörrar endast på höger sida. Detta kräver vändslingor vid ändhållplatser, 

och innebär att alla hållplatser måste utformas med sidoplattformar.123 

Olika varianter av sidledsstyrning kan vara aktuella, antingen vid hållplatser eller på längre sträckor. 

Alla system har både för- och nackdelar. Under alla omständigheter måste hänsyn tas till det 

svenska vinterklimatet. 

Sträckorna för stomlinjenätet i Örebro är desamma i det spårbaserade och det bussbaserade 

scenariot.  Alla sträckor i Örebro trafikeras av två saxade linjer. Liksom i det spårbaserade systemet 

förlängs i det bussbaserade systemet antingen linje 1 eller linje 3 från Universitetet mot Kumla och 

Hallsberg. 

Det finns flera tänkbara trafikeringsupplägg för Mariebergslänken och trafiken mot Hallsberg. Här 

presenteras ett upplägg som innebär två saxade linjer på hela sträckan mellan Södra station och 

Hallsberg, och delvis tre linjer längs en central del av Mariebergslänken. Det innebär att 

stadsbusslinje 22  samt regionbusslinje 701 integreras i stomlinjenätet. 

8.2 Täckningsgrad 

För täckningsgraden inom Örebro hänvisas till avsnitt 6.2. Mariebergslänken förutsätts ingå i 

bussbaserat system, som därför generellt har högre täckningsgrad än spårbaserat system.  

Underlag och täckningsgrad för de olika korridorerna har inte beräknats i detalj, eftersom det i så 

hög grad är beroende av framtida exploateringar, liksom lägen för hållplatser. Valet av korridor bör 

alltså göras utifrån vilka områden man vill exploatera, snarare än den bebyggelse som finns nu.  

                                                           
123

 I vissa fall kan hållplatser trafikeras i vänstertrafik och då ges mittplattformar, som vid 
Universitetssjukhuset i Lund. Detta kräver att åtminstone ett körfält är helt reserverat för bussar. 
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Underlaget i korridorerna är generellt något större än för motsvarande korridorer i spårbaserat 

system, tack vare de tillkommande sträckorna mellan järnvägen och Mariebergslänken. Å andra 

sidan passerar trådbussarna inte de planerade nya järnvägsstationerna i Marieberg och Mosås. 

8.3 Restider 

Restider har beräknats utifrån medelhastigheter på 23 km/h i Örebro, inklusive Mariebergslänken, 

och 90 km/h på landsbygdssträckor utan hållplatser. För sträckan söder om Täljeån har en 

medelhastighet om 40 km/h antagits. Se även bilaga 2. 

 S station – Marieberg Marieberg – Kumla   Kumla – Hallsberg  
Oberoende av korridorval 21,9 14,3  10,7 

Tabell 17. Restider i minuter mellan Örebro södra station, Mariebergs köpcentrum, Kumla och Hallsberg. 

  Örebro C – Marieberg USÖ – Marieberg  Universitetet – Marieberg  
Glomman 1  35,5 33,1 24,1 
Glomman 2  36,2 33,8 24,8 
Saxons väg 3  38,5 36,1 27,1 
Saxons väg 4  31,7 29,3 20,3 
Saxons väg 5  - - - 
Saxons väg 6  - - - 
Saxons väg 7  - - - 

Tabell 18. Restider i minuter till Mariebergs köpcentrum beroende på val av korridor. Korridorerna 
Saxons väg 5, Saxons väg 6 och Saxons väg 7 passerar inte Mariebergs köpcentrum. 

  Örebro C– Kumla USÖ – Kumla  Universitetet – Kumla  
Glomman 1  49,8 47,4 38,4 
Glomman 2  50,5 48,1 39,1 
Saxons väg 3  52,8 50,4 41,4 
Saxons väg 4  46,0 43,6 34,6 
Saxons väg 5  39,8 37,4 28,4 
Saxons väg 6  40,1 37,7 28,7 
Saxons väg 7  40,4 38,0 29,0 

Tabell 19. Restider i minuter till Kumla beroende på val av korridor. 

  Örebro C – Hallsberg USÖ – Hallsberg  Universitetet – Hallsberg  
Glomman 1  60,5 58,1 49,1 
Glomman 2  61,2 58,8 49,8 
Saxons väg 3  63,5 61,1 52,1 
Saxons väg 4  56,7 54,3 45,3 
Saxons väg 5  50,5 48,1 39,1 
Saxons väg 6  50,8 48,4 39,4 
Saxons väg 7  51,1 48,7 39,7 

Tabell 20. Restider i minuter till Hallsberg beroende på val av korridor. 
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8.4 Turtäthet och kapacitet 
Transportkapaciteten i ett system beror dels på trafikens turtäthet, dels på fordonens 

passagerarkapacitet. Det beror även på om man räknar med ståplatser, eller endast sittplatser. 

Generellt går det två linjer per stomlinjeskaft, men endast en linje på sträckan till Hallsberg 

(antingen linje 1 eller linje 3). Vissa sträckor trafikeras av fyra linjer. Om turtätheten per linje är 10 

minuter blir den totala turtätheten på dessa sträckor 2,5 minuter. Mycket tätare än så bör inte 

trådbussar gå, eftersom risken för kolonnkörning då blir för stor. Om fler än fyra linjer tillåts gå på 

samma sträcka kan trådbussarna från Mariebergslänken anslutas till övriga trådbussträckor i 

centrala Örebro. Annars måste ytterligare sträckor byggas. 

 Turtäthet per linje Turtäthet per stomlinjeskaft 
Medel 20 min 10 min 
Hög 15 min 7,5 min 
Mycket hög 10 min 5 min 

Tabell 21. Olika turtäthetsupplägg i bussbaserat system. För Mariebergslänken och den regionala trafiken 

mot Hallsberg finns flera olika möjligheter. 

Andersson och Gibrand (2008) anger kapaciteten i en 18 meters ledbuss till 46 sittande och 46 

stående passagerare, och för en 24 meters dubbelledbuss 55 sittande och 55 stående 

passagerare.124 Detta ger följande resultat: 

 20 min 15 min 10 min 7,5 min 5 min 2,5 min 
18 m 138/276 184/368 276/552 368/736 552/1104 1104/2208 
24 m 165/330 220/440 330/660 440/880 660/1320 1320/2640 

Tabell 22. Kapacitet (antal passagerare per riktning och timme) i bussbaserat system, beroende på 

fordonstyp och turtäthet. Exklusive/inklusive ståplatser. 

8.5 Kostnader 

8.5.1 Kapitalkostnader 

För beräkningar hänvisas till Bilaga 4. 

 10 min (20 min/linje) 7,5 min (15 min/linje) 5 min (10 min/linje) 
Endast etapp 1 16 + 2 = 18 Mkr 16 + 4 = 20 Mkr 16 + 5 = 21 Mkr 
Etapp 1 och 2 42 + 8 = 50 Mkr 42 + 10 = 52 Mkr 42 + 15 = 57 Mkr 
Etapp 1, 2 och 3 75 + 17 = 92 Mkr 75 + 21 =96 Mkr 75 + 34 = 109 Mkr 
Hela systemet 122 + 27 = 149 Mkr 122 + 38 = 160 Mkr 122 + 53 = 175 Mkr 

Tabell 23. Kapitalkostnader. Infrastruktur + fordon. Uppgifterna för hela systemet inkluderar trafik till 

Hallsberg via Universitetet, samt hela Mariebergslänken. 

                                                           
124

 Andersson; Gibrand 2008: 22. 
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8.5.3 Driftskostnader 

För beräkningar hänvisas till Bilaga 4. 

 10 min (20 min/linje) 7,5 min (15 min/linje) 5 min (10 min/linje) 
Endast etapp 1 11 Mkr 15 Mkr 22 Mkr 
Etapp 1 och 2 35 Mkr 46 Mkr 67 Mkr 
Etapp 1, 2 och 3 66 Mkr 87 Mkr 129 Mkr 
Hela systemet 99 Mkr 131 Mkr 191 Mkr 

Tabell 24. Total driftskostnad i bussbaserat system. Uppgifterna för hela systemet inkluderar trafik till 

Hallsberg via Universitetet, samt hela Mariebergslänken.  
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9. Systemanalys  

9.1 Linjenät 
I båda scenarierna utgår linjenätet från de nuvarande stombusslinjerna, och stomlinjenätet i 

Örebro antas vara likadant utformat i båda systemen. Båda systemen har även en regional linje 

mellan Örebro universitet och Hallsberg. I spårbaserat system går denna linje via järnvägen, och 

trafikerar de planerade järnvägsstationerna Marieberg (endast i Glomman 1, Glomman 2 och 

Saxons väg 3), och Mosås. I bussbaserat system går trafiken i stället längs Mosåsvägen och 

Kumlavägen, och därefter parallellt med järnvägen fram till Hallsberg. 

Den stora skillnaden mellan systemen är Mariebergslänken, som förutsätts ingå i ett bussbaserat 

system, men ej i ett spårbaserat system. Det innebär att stadsbusslinje 22 och regionbusslinje 701 

förutsätts ingå i stomlinjenätet i ett bussbaserat system. Det finns flera tänkbara 

trafikeringsupplägg för den regionala trafiken, men sammantaget innebär skillnaderna att ett 

bussbaserat system får bättre täckningsgrad i ett regionalt perspektiv. 

 

Figur 14. Stiliserade kartor över förslag till trafiksystem i Örebroregionen. Röda linjer betecknar 

interregional tågtrafik. Orange linje betecknar den planerade Länspendeln. Gröna linjer betecknar trafik 

med spårvagn (bilden till vänster) respektive trådbuss (bilden till höger). Den huvudsakliga skillnaden 

mellan systemen är Mariebergslänken, som endast finns med i ett bussbaserat system. Kartorna motsvarar 

alternativ Saxons väg. Om någon av korridorerna Glomman 1 eller Glomman 2 väljs tillkommer en 

förgrening söder om Örebro universitet. 
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9.2 Täckningsgrad 

Med den utformning av respektive system som presenteras i den här uppsatsen har bussbaserat 

system högre täckningsgrad, tack vare att Mariebergslänken förutsätts ingå. Skillnaden är extra 

markant när det gäller antalet verksamma, eftersom området kring Mariebergs köpcentrum har så 

många arbetsplatser.  

 Underlag 
befolkning 

Täckningsgrad 
befolkning 

Underlag 
verksamma 

Täckningsgrad 
verksamma 

Spårbaserat 85 031 79% 43 493 73% 
Bussbaserat 90 476 84% 51 646 87% 

Tabell 25. Jämförelse av underlag och täckningsgrad. Spårbaserat system motsvarar ”Etapp 3” i tabell 10, 
och bussbaserat system motsvarar ”Mariebergslänken i tabell 10. 

Regionalt har det antagits att duospårvagnar endast stannar vid befintliga och planerade 

järnvägsstationer, nämligen Marieberg (endast Glomman 1, Glomman 2 och Saxons väg 3), Mosås, 

Kumla och Hallsberg. Ett bussbaserat system kan ha betydligt fler hållplatser i Kumla och Hallsberg, 

och därmed också högre täckningsgrad, men får i gengäld längre restider (se även avsnitt 10.3.4). 

9.3 Restider 

Restiderna inom Örebro har antagits vara desamma i spårbaserat och bussbaserat system. I de 

regionala relationerna är restiderna betydligt kortare i spårbaserat system. Detta beror dels på 

duospårvagnarnas högre topphastighet (minst 100 km/h, gentemot 90 km/h för buss), dels på att 

spårförbindelsen via järnvägen är kortare än sträckan via Mariebergslänken, och slutligen på att 

det antas finnas fler hållplatser i Kumla och Hallsberg i ett bussbaserat system. 

 Universitetet – Marieberg Universitetet – Kumla  Universitetet – Hallsberg  
Spårbaserat -         16 till 23 min         21 till 28 min 
Bussbaserat 15 till 18 min 28 (33) till 36 min 39 (44) till 47 min 

Tabell 26. Jämförelse av restider i regionala relationer. Marieberg syftar på Mariebergs köpcentrum. 
Uppgifterna inom parentes syftar på kortaste restid bland de korridorer som passerar Mariebergs 
köpcentrum (Glomman 1, Glomman 2, Saxons väg 3, Saxons väg 4). 

Generellt sett har alltså ett spårbaserat system i ett regionalt perspektiv relativt korta restider men 

låg täckningsgrad, medan ett bussbaserat system har betydligt längre restider, men också bättre 

täckningsgrad. Inom Örebro antas såväl täckningsgrad som restider vara desamma. 
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9.4 Turtäthet och kapacitet 

Turtätheten i ett system anpassas efter transportbehovet (antal resande), men turtätheten kan 

även ökas i syfte att öka resandet (se avsnitt 10.2.1). Vid samma turtäthet har ett spårbaserat 

system betydligt större kapacitet. Vid en turtäthet på 5 minuter kan man med 24 meters 

dubbelledbussar transportera 1 320 passagerare per riktning och timme, medan man med 40 

meters spårvagnar klarar 3 600 passagerare per riktning och timme. Om hållplatserna görs längre 

kan man köra med 80 meters spårvagnståg, vilket fördubblar transportkapaciteten (7 200 

passagerare per riktning och timme). 

För det regionala resandet är det inte lämpligt att räkna med ståplatser. Skillnaden mellan de båda 

systemen blir då mindre. Vid 10 minuters turtäthet till Hallsberg blir transportkapaciteten 330 

passagerare per riktning och timme med 24 meters dubbelledbussar, gentemot 420 passagerare 

per riktning och timme med 40 meters duospårvagnar.125 

 5 min, inklusive ståplatser 10 min, exklusive ståplatser 
Spårbaserat 3 600 (7 200) 420 (880) 
Bussbaserat 1 320 330 

Tabell 27. Jämförelse av transportkapacitet (antal passagerare per riktning och timme) mellan 40 meters 
spårvagnar och 24 meters dubbelledbussar. Uppgifter inom parentes syftar på 80 meters spårvagnståg 
(dubbelkopplade 40 meters spårvagnar). 

9.5 Kostnader 

Eftersom de system som studeras här har utformats olika är kostnadsuppgifter inte utan vidare 

jämförbara. Det bussbaserade systemet är mer omfattande, eftersom Mariebergslänken ingår.  

I ett spårbaserat system har stadsbusslinje 22 och regionbusslinje 701 inte studerats. I ett 

bussbaserat system däremot har de uppgraderats till stomlinjer, och ingår därför i driftskostnader i 

avsnitt 8.5.3.  

I beräkningarna i kapitel 7 har duospårvagnstrafik till Hallsberg inkluderats i samtliga etapper. I 

kapitel 8 däremot ingår inte förbindelsen till Hallsberg i beräkningarna för etapp 1, 2 och 3. Alla 

uppgifter för ”hela systemet” i kapitel 8 inkluderar både trafik från Universitetet mot Kumla och 

Örebro och trafik på Mariebergslänken. 

Generellt har enbart kostnader studerats. Intäkter har inte beräknats, då de beror av 

resandevolymer, taxesystem och flera andra faktorer som inte behandlas i uppsatsen. Att 

kostnaderna för ett system är högre innebär inte med nödvändighet att det har sämre 

företagsekonomisk eller samhällsekonomisk lönsamhet. 

                                                           
125

 I det trafikeringsupplägg som har använts för beräkning av driftskostnader (se avsnitt 8.5.3) går det en 
linje till Hallsberg i spårbaserat system, mot två linjer i bussbaserat system (via Universitetet, respektive 
Södra station). Det finns dock många möjliga trafikeringsupplägg. 
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 Infrastruktur Total anläggning inklusive stadsförnyelse 
Spårbaserat 2 530 Mkr 6 670 Mkr 
Bussbaserat 2 770 Mkr 4 380 Mkr 

Tabell 28. Jämförelse av infrastrukturkostnader. I bussbaserat system ingår även Mariebergslänken. 

 10 min (20 min/linje) 7,5 min (15 min/linje) 5 min (10 min/linje) 
Spårbaserat 1 640 Mkr 2 280 Mkr 3 280 Mkr 
Bussbaserat 460 Mkr 650 Mkr 910 Mkr 

Tabell 29. Jämförelse av fordonskostnader för olika turtätheter. Flertalet sträckor har två saxade linjer. I 

bussbaserat system ingår även linje 22 och linje 701. 

 10 min (20 min/linje) 7,5 min (15 min/linje) 5 min (10 min/linje) 
Spårbaserat 112 + 95 = 207 Mkr 112 + 132 =244 Mkr 112 + 190 = 302 Mkr 
Bussbaserat 122 + 27 = 149 Mkr 122 + 38 = 160 Mkr 122 + 53 = 175 Mkr 

Tabell 30. Jämförelse av kapitalkostnader. Infrastruktur + fordon. I bussbaserat system ingår 
Mariebergslänken. 

 10 min (20 min/linje) 7,5 min (15 min/linje) 5 min (10 min/linje) 
Spårbaserat 104 Mkr 132 Mkr 187 Mkr 
Bussbaserat 99 Mkr 131 Mkr 191 Mkr 

Tabell 31. Jämförelse av driftskostnader. I bussbaserat system ingår Mariebergslänken. 

Generellt kan man konstatera att ett spårbaserat system har betydligt högre investeringskostnader 

än ett bussbaserat system. Skillnader i kapitalkostnader är mindre, tack vare att spårvagnar har 

längre livslängd än trådbussar. Driftskostnaderna är till synes ganska lika, men är inte utan vidare 

jämförbara, eftersom uppgifterna för bussbaserat system inkluderar en relativt omfattande trafik 

på Mariebergslänken. 

9.6 Jämförelse av korridorer 

Alla korridorer har för- och nackdelar. Jag tar här inte ställning till vilken korridor som bör väljas. 

Detta avgörande beror delvis av valet mellan spårbaserat och bussbaserat system. Omvänt gäller 

att önskan att välja en viss korridor kan vara en  faktor i systemvalet. 

I både Glomman 1 och Glomman 2 är det linje 1 som förlängs till Hallsberg. Det innebär att 

Brickebacken saknar direkt förbindelse med det regionala trafiksystemet, och möjligheterna till 

stadsutveckling blir därmed mindre (se avsnitt 10.3.1). Korridorerna Saxons väg 3, Saxons väg 4, 

Saxons väg 5, Saxons väg 6 och Saxons väg 7 innebär å andra sidan goda möjligheter att utveckla 

Brickebacken, och kan också anses ha ett enklare trafikupplägg, eftersom det inte sker någon 

förgrening av trafiken söder om Universitetet. 
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Glomman 1 har i dagsläget störst underlag av boende av alla korridorer. Korridoren följer 

landsvägen Glomman, och kan förverkligas utan stora naturintrång, och sannolikt till ganska låg 

kostnad. Detta gäller särskilt för bussar i blandtrafik. En regional busslinje från Örebro universitet 

mot Kumla och Hallsberg med diesel- eller biogasdrift skulle kunna starta redan nu. 

Glomman 2 är längre än Glomman 1, och innebär därmed större kostnader och längre restider. En 

fördel är att de planerade nybyggnadsområdena söder och öster om Adolfsberg täcks in av linjen. 

Saxons väg 3 har den stora fördelen att täcka in både Brickebacken och utvecklingsområdena söder 

om Adolfsberg. Nackdelen är att korridoren har längre restider än någon annan korridor. 

Saxons väg 4 innebär relativt korta restider, men betjänar inga planerade områden. 

Korridorerna Saxons väg 5, Saxons väg 6 och Saxons väg 7 har utformats för att utnyttja den 

planerade godsjärnvägen till Atleverket. De kan därför avfärdas i ett bussbaserat system. Detta 

gäller särskilt som de inte betjänar Mariebergs köpcentrum, vilket annars är en av det 

bussbaserade systemets stora styrkor. 

I ett spårbaserat system har korridorerna Saxons väg 5, Saxons väg 6 och Saxons väg 7 de kortaste 

restiderna. Om godsjärnvägen inte byggs kan de antagligen avfärdas, eftersom de i så fall kräver 

långa nybyggda sträckor, och därmed innebär höga kostnader.  

Korridor Saxons väg 7 kan sägas ha den största potentialen för storskalig nybyggnation i bra 

kollektivtrafikläge. Denna korridor kan lämpligen kombineras med omfattande nybebyggelse i 

området söder om Brickebacken och väster om Norra Bro. Om man inte vill bebygga detta område, 

utan bevarar det som ett naturområde är korridoren mindre lämplig, eftersom den med sin långa 

sträcka då innebär ett ganska stort naturintrång. 

Sammanfattningsvis kan korridorerna Saxons väg 5, Saxons väg 6 och Saxons väg 7  avfärdas i ett 

bussbaserat system. I övrigt bör de olika korridorerna studeras närmare, med bland annat 

noggrannare kostnadsberäkningar än vad som har gjorts här.  
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10. Konsekvensanalys 

10.1 Stadsmiljö och stadsutveckling 

10.1.1 Stadsmiljöskapande och strukturerande egenskaper hos spårbaserat 

system 

Ett spårvägsbygge bör ses som ett stadsmiljöprojekt, och inte bara ett kollektivtrafikprojekt. 

Frankrike är ett föregångsland när det gäller stadsförnyelse i samband med byggen av 

strukturerande kollektivtrafiksystem.126 Franska spårvägsprojekt brukar ingå i en övergripande 

transportplan för städerna där man medvetet strävar efter att minska biltrafiken. Gator och torg 

utformas som gågator, där även spårvägen kan integreras. Markbeläggningar utformas med 

gatsten eller på annat sätt som passar in i historiska stadsmiljöer. Erfarenheten visar att förbättrad 

kollektivtrafik och utvidgade gågatuzoner kan revitalisera stadskärnor, gynna affärsliv, stadsliv och 

mångfald och stärka stadskärnorna gentemot externa handelsområden.127 I Frankrike genomförs 

ofta en total upprustning av gatumiljön från fasad till fasad. I historiska och särskilt känsliga miljöer 

måste man vara beredd att prova varje fall för sig för att få den bästa utformningen.  

Utanför stadskärnorna är det vanligt att spårvägen läggs i grässpår. Det skapar en naturlig 

avgränsning mot övrig trafik, dämpar buller, sörjer för god dränering och tillför ett grönt element i 

staden som i allmänhet upplevs som estetiskt tilltalande. Spårvägsbyggen kombineras ofta med 

ombyggnader av stora fyrfältiga infartsleder till tvåfältig standard som bättre passar in i 

stadsmiljön. Spårvägens höga kapacitet innebär att även en relativt liten överflyttning av resande 

leder till en starkt minskad biltrafik. Att minska antalet körfält är därför inget problem. 

 

Figur 15. En tidigare fyrfältig infartsled i franska Mulhouse har fått lämna två körfält till spårvägen. 

                                                           
126

 Johansson och Lange 2008: 95 – 96. 
127

 Se Beatley 2000: 118 – 119, för en diskussion av spårvägens betydelse för Zürich ekonomi. 
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Spårvägen är en välkänd och väl beprövad trafikform. Den är i hög grad strukturerande och leder 

ofta till följdinvesteringar och positiv utveckling i de områden där den dras fram. Den kan speciellt 

användas till att höja attraktiviteten för områden som har fått en negativ image. I kombination med 

ombyggnad av trafikleder till stadsgator, omgestaltning av det offentliga rummet, förtätningar och 

upprustningar, kan den ge nytt liv åt förortsmiljöer från 1900-talets andra hälft (se även avsnitt 

10.3.1). 

10.1.2 Stadsmiljöskapande och strukturerande egenskaper hos bussbaserat 

system 

Busslinjer har i allmänhet inte samma strukturerande egenskaper som spårväg. Inte heller upplevs 

busstrafik som lika attraktiv som spårtrafik. Det är därför viktigt att ha lika höga ambitioner vid 

byggen av bussvägar som vid spårvägsbyggen (”tänk spårväg, kör buss”). Att enbart sätta upp 

kontaktledning för trådbuss i blandtrafik kommer inte att ge de positiva effekter som spårväg ger. 

Därför bör även bussarna i möjligaste mån framföras på eget utrymme, och ambitionerna för 

stadsförnyelse och gestaltning av det offentliga rummet bör vara desamma som för det 

spårbaserade systemet. Bussystemet bör ges en genomgående designprofil i allt från bussar, 

hållplatser, skyltar, tidtabeller, markbeläggning med mera (detsamma gäller naturligtvis för ett 

spårbaserat system). 

10.1.3 Jämförelse av stadsmiljöskapande och strukturerande egenskaper 

Det bör medvetet strävas efter samma höga ambitioner för ett bussbaserat system som för ett 

spårbaserat system. Sammantaget måste ett bussbaserat system ändå anses vara mindre 

tillfredsställande än ett spårbaserat vad gäller stadsmiljö- och strukturerande egenskaper.  

Prioriterad busstrafik är ett betydligt mindre välkänt fenomen än spårväg och kan antas skapa en 

större osäkerhet bland beslutsfattare, fastighetsägare, resenärer och brukare av stadsmiljön. Det 

kan innebära att ”synergieffekter” som fastighetsägares vilja till upprustning och nybyggnation blir 

mindre. Det kan också visa sig vara svårare att få tillräckligt stöd för inskränkningar i biltrafiken, 

vilket i så fall innebär att de positiva effekterna av satsningen blir mindre än vad de hade kunnat 

bli. 

Trådbussens strukturerande egenskaper är också sämre än spårvägen. Spårvagnar har en livslängd 

på åtminstone 20 – 30 år, och när det är dags att byta ut dem är chansen god att nya fordon 

beställs och att systemet drivs vidare, eftersom spår, spårunderbyggnad, kontaktledning med mera 

representerar en stor investering. I jämförelse har en enkel trådbussanläggning i stort sett bara en 

fast del: kontaktledningen. Bussarna har en livslängd på 10 – 20 år, och risken är relativt stor att 

nästa generation bussar blir konventionella bussar och att kontaktledningen tas ner.128  De 

strukturerande egenskaperna kan göras högre och systemet mer långsiktigt genom en högre grad 

av separering, och en ambitiös estetisk utformning. 

                                                           
128

 Jämför Stockholm där trådbusstrafik fanns i 23 år (1941 – 1964), medan den elektriska spårvägen 
överlevde i 66 år (1901 – 1967). I Göteborg fanns trådbussar i 24 år (1940 – 1964), medan den elektriska 
spårvägen har existerat i 108 år (sedan 1902). 
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Bussar behöver en hårdgjord yta att färdas på. Medan spårvägsspår kan gå i gräs kräver alltså 

bussarna en väg av asfalt eller betong. Om spårbussar används kan banorna ha en grön mittremsa. 

En spårbussbana kan inte korsas av övrig trafik, och ett val av spårbussar kräver därför att banan är 

i huvudsak planskild, vilket ökar kostnaderna. Det kan också innebära att banan blir svårare att 

passa in i stadsmiljön. 

Kontaktledning för trådbuss kan upplevas som något mer iögonfallande än kontaktledning för 

spårväg, eftersom trådbussen behöver en ledning för matning och en för återledning. 

10.2 Resandeandelar 

10.2.1 Effekten av satsningar på kollektivtrafik 

Framtida marknadsandelar för kollektivtrafik i Örebroregionen har inte beräknats inom den här 

uppsatsen. Resandet beror bland annat av taxesystem och en lång rad faktorer som påverkas av 

politik och samhällsutveckling. En satsning på snabb prioriterad kollektivtrafik torde dock leda till 

en markant ökning av kollektivtrafikresandet.129  

Det är viktigt att se stadens transportsystem som en helhet. Utbyggnaden av kollektivtrafik bör 

samordnas med förbättringar för gång- och cykeltrafik. Det är den sammantagna marknadsandelen 

för de gröna trafikslagen som bör öka på privatbilismens bekostnad.  

Generellt ökar resandet när utbudet av kollektivtrafik ökar. En satsning på ett nytt eller upprustat 

system kan generera intresse hos allmänheten, och starta en positiv utveckling. Det nya 

stomlinjenät som infördes i Örebro 1 april 2010 innebär en ökning av utbudet av kollektivtrafik 

med 60 %.130 Det återstår att se vilken förändringen av kollektivtrafikens marknadsandel kan bli på 

några års sikt.  

I Karlstad infördes ett nytt linjenät för stadstrafiken år 2007, och flera andra typer av satsningar har 

genomförts. Där har resandet ökat med 38 % på fyra år. I Strasbourg ökade resandet med 

kollektivtrafik med 40 % från 1994, då spårväg infördes, till år 2000.131Det finns exempel på ännu 

större ökningar. I tyska Freiburg ökade resandet med kollektivtrafik med 138 % mellan 1983 och 

1995.132 Under perioden skedde en betydande utbyggnad av stadens spårvägsnät, och regionala 

månadskort infördes. Kollektivtrafikens marknadsandel ökade från 11 % till 18 % under samma 

period.133 

                                                           
129

 Restidselasticiter för persontrafik ligger normalt mellan -0,7 och -1, det vill säga en halverad restid kan ge 
så mycket som en fördubbling av resandet (Andersson; Berg 2007A: 10:21). Turtäthetselasticeter ligger 
vanligen omkring 0,5, det vill säga en fördubblad turtäthet ger 50 % ökat resande (Andersson; Berg 
2007A: 10:21). Högre turtäthet än 5 minuter ger dock vanligen ingen effekt, och är därmed bara 
motiverad om kapacitetsskäl kräver det. 

130
 Iversen (2010). 

131
 Johansson 2004: 29. 

132
 FitzRoy; Smith (1998). 

133
 Från 1982 till 1992. FitzRoy; Smith (1998). 
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10.2.2 Jämförelse mellan spårbaserat och bussbaserat system 

Resandet påverkas naturligtvis av transportsystemets kapacitet. Spårvägen har betydligt högre 

kapacitet än bussen om turtätheten är densamma. 

Dessutom finns det tecken på att själva transportslaget i sig påverkar resenärers val av trafikslag. 

Spårfaktorn är en term som betecknar tendensen att en övergång från buss till spårväg ofta 

genererar stora ökningar av kollektivresandet. Det finns olika uppfattningar kring om spårfaktorn 

verkligen handlar om resenärernas preferenser, eller om den är ett resultat av att 

spårvägssatsningar ofta ackompanjeras av stadsmiljösatsningar, högre turtäthet och andra 

satsningar.134 

Det finns dock flera undersökningar som visar att många resenärer föredrar att resa med spårvagn 

jämfört med att resa med buss. Speciellt verkar spårvagnen ha större potential att locka bilförare 

att gå över till att resa kollektivt.135 

En norsk enkätundersökning från 1995 visade att resenärer i genomsnitt var beredda att betala 

mer för att resa spårbundet jämfört med att åka buss. De var beredda att lägga 2,3 kr/resa för att 

resa med tåg i stället för buss, 1,0 kr/resa för spårvagn, och 0,6 kr/resa för tunnelbana.136 

Sammanfattningsvis är det troligt att kollektivtrafikens marknadsandel kan bli betydligt större i ett 

spårbaserat system än i ett bussbaserat system, förutsatt att turtätheten är densamma. 

10.3 Stadens och regionens struktur 

10.3.1 Förtätning av ytterstadsdelar i Örebro 

Strukturerande kollektivtrafik kan höja attraktiviteten i områden som har fått en negativ image (se 

även avsnitt 10.1). Ett exempel är den nya spårvägslinjen i Norrköping, som förväntas öppna till 

Hageby i oktober 2010 och till Navestad/Ringdansen under hösten 2011.137 Spårvägsbygget 

kombineras med förtätning med nya stadsmässiga kvarter längs stråket, och en fördubbling av 

köpcentret Hageby centrum, som därmed även kan få regional betydelse. Förhoppningen är att 

den samlade effekten av dessa åtgärder blir att höja statusen för hela den sydöstra delen av 

Norrköping. Särskilt 1970-talsstadsdelen Navestad har haft dåligt rykte, något som föranledde det 

officiella namnbytet till Ringdansen under slutet av 1990-talet. 

Med liknande satsningar kring flera av stomlinjestråken i Örebro kan skillnaden mellan innerstad 

och ytterstad bli mindre skarp. Flera Örebrostadsdelar kan få en tätare och mer stadsmässig 

karaktär. Exempel kan vara Brickebacken, Oxhagen, Markbacken, Varberga och Vivalla. 

                                                           
134

 Johansson 2004: 30. 
135

 Johansson 2004: 30. 
136

 Johansson 2004: 30, efter Stangeby; Norheim (1995). 
137

 Norrköpings kommun (2).  
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Figur 16. Rieselfeldalle, Freiburg, Tyskland. Exempel på ett stadsmässigt huvudstråk i en ytterstadsdel. 

Huvudstråket är anpassat för spårväg, gång- och cykeltrafik, samt biltrafik med lugn trafikrytm. Rieselfeld 

är en stadsdel med tydlig miljöprofil, som byggdes 1997 – 2010. Här bor 12 000 människor. En 

inspirationsbild för Brickebacken och andra ytterstadsdelar i Örebro. 

I Brickebacken skulle det vara möjligt att omvandla den ödsliga trafikmiljön kring Saxons väg till en 

levande och attraktiv stadsmiljö kring ett stadsmässigt huvudstråk med spårväg eller trådbuss, och 

låga hastigheter för övrig trafik. Det borde också vara möjligt att komplettera området med 

åtskilliga hundra nya bostäder, eftersom en funktionsblandad trafikapparat kräver mindre ytor än 

den nuvarande SCAFT-strukturen (se avsnitt 3.1).  

Med närheten till Universitetet, goda förbindelser med centrala Örebro, och en eventuell 

direktförbindelse till Kumla och Hallsberg skulle Brickebacken kunna bli en attraktiv stadsdel av 

regional betydelse. Kanske kan även en större centrumanläggning eller en stadskärna i miniatyr 

skapas. Hageby centrum i Norrköping skulle kunna tjäna som inspiration. 

I Örebros översiktplan (Vårt framtida Örebro) finns ambitionen att omvandla Ekersvägen och 

Karlslundsvägen till stadsgator med bostäder och verksamheter längs gatan. Det är viktigt att 

hänsyn tas till kollektivtrafikens behov redan nu. I väntan på ett systemval bör det anläggas 

prioriterade busskörfält eller bussvägar längs dessa sträckor, som är förberedda vad gäller 

kurvgeometri och andra faktorer för att senare kunna omvandlas till spårväg (”prespårväg”). 

10.3.2 Örebros struktur 

Det är viktigt att utvecklingen av stråk ses som en helhet. Förutom kollektivtrafik bör man skapa 

raka, gena och attraktiva förbindelser för gång- och cykeltrafik. Stråken bör utformas med 

sammanhängande och funktionsblandad bebyggelse, som gör dem trygga att vistas i under 

dygnets alla timmar.138 Butiker, restauranger, skolor och samlingslokaler bör placeras här, i goda 

kollektivtrafiklägen. 

                                                           
138

 Det är till exempel viktigt att det stadsmässiga stråket längs Ekersvägen går hela vägen mellan Mellringe 
och stadskärnan, utan onödiga avbrott. 
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Ny bebyggelse i Örebro bör koncentreras till centrala lägen och till dessa stråk. Ny bebyggelse i 

stadens utkanter bör undvikas så länge den inte ligger i direkt anslutning till ett stomlinjestråk. 

Eftersom målet om hållbart resande är beroende av höga marknadsandelar för gång och cykel i lika 

hög grad som för kollektivtrafiken bör det generellt strävas efter en kompakt stad. På avstånd på 

över 5 kilometer från stadskärnan minskar attraktiviteten för gång och cykel, och privatbilismen 

tenderar att få en stor marknadsandel även om god kollektivtrafik finns utbyggd.  

10.3.3 Regionens struktur 

För att göra Örebroregionen attraktiv för invånare och näringsliv, och för att uppnå målet om ett 

hållbart samhälle är det viktigt att samhällsplaneringen samordnas mellan kommuner.139 Om det 

system för strukturerande kollektivtrafik som presenteras i den här uppsatsen ska få önskad effekt 

bör all samhälls- och trafikplanering i de tre kommunerna Örebro, Kumla och Hallsberg utgå från 

en tydlig, gemensam målbild. Helst bör en samordning ske i hela Örebro län.140 

Ett syfte med det här presenterade systemet är att skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling 

i Kumla och Hallsbergs kommuner. Invånare i Kumla och Hallsberg får bättre tillgänglighet till 

Örebro generellt, och särskilt till Örebro universitet. Ett bussbaserat system ger längre restider till 

Universitetet jämfört med ett spårbaserat system. Å andra sidan kan ett bussbaserat system ge 

bättre tillgänglighet till viktiga målpunkter i Örebros sydvästligare delar, såsom Mariebergs 

köpcentrum, Aspholmen och eventuellt Pilängen. Med ett fullt utbyggt system förbättras 

möjligheterna för en invånare i Kumla eller Hallsberg att ta ett arbete i Örebro eller gå en 

utbildning på Örebro universitet, utan att behöva flytta. Den positiva befolkningsutveckling som 

Kumla redan upplever skulle då även kunna nå Hallsberg. Omvänt blir det lättare för invånare i 

Örebro att nå den relativt expansiva arbetsmarknaden i Hallsberg. 

Regionförstoring och ökat arbetspendlande över längre sträckor är inte enbart av godo (se avsnitt 

3.3.3). Å andra sidan är det angeläget att det pendlande som faktiskt sker i så stor utsträckning 

som möjligt använder gröna trafikslag. Här kan duospårvagnar eller tråd- eller duobussar spela en 

viktig roll. 

För att lindra de negativa effekterna av regionförstoringen är det viktigt att tätortsexpansionen i 

största möjliga utsträckning sker i stråk med god kollektivtrafikförsörjning. Regionens 

befolkningstillväxt bör därför koncentreras dels till centrala Örebro, dels till stråket Hovsta – Lillån – 

Örebro – Adolfsberg – Marieberg – Mosås – Kumla – Hallsberg. All nyexploatering i stråket bör ske 

så nära hållplatser som möjligt. Här kan det finnas skäl att omvärdera vissa inslag i nuvarande 

planer.  

  

                                                           
139

 Se Fredricsson (2010) för en diskussion om kommunal samhällsplanering för hållbara transporter.  
140

 I augusti 2009 inleddes arbetet med regional översiktsplanering i Örebro län, i regi av Regionförbundet 
Örebro. Regionförbundet Örebro (2), Eliasson (2010). 
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10.3.4 Nya hållplatser och nya samhällen 

Det är tänkbart att skapa större exploateringsområden eller helt nya samhällen längs 

stomlinjestråket söder om Örebro. Om detta är önskvärt är en fråga som måste diskuteras vidare. 

Nya samhällen ökar pendlingen, och därmed det totala transportarbetet. Med en ändamålsenlig 

utformning i goda kollektivtrafiklägen kan dock en stor del av transportarbetet ske med gröna 

trafikslag. Behovet av nya bostäder måste också vägas mot den goda odlingsmarken på 

Närkeslätten, och värdet av ett öppet landskap.  

s 

Figur 17. IJBurg, Amsterdam, Nederländerna. Exempel på hur vatten kan användas som ett 

stadsmiljöelement. En inspirationsbild för eventuella nya samhällen i stråket söder om Örebro, exempelvis 

vid Täljeån. 

Nya samhällen bör kunna ges en tät struktur och en attraktiv stadsmiljö. En möjlighet är att 

utnyttja befintliga vattendrag som strukturbildande element, och eventuellt anlägga konstgjorda 

sjöar och dammar.  

Tänkbara lägen för nya samhällen eller större nybyggnadsområden är bland annat vid Täljeån, vid 

Kumlaån i Säbylund, eller vid Ralaån norr om Hallsberg. I Kumla skulle flera nya hållplatser kunna 

anläggas, till exempel vid Södra Mos och Järsjögatan. 

I ett spårbaserat system krävs nya hållplatser på järnvägen för varje nytt samhälle som anläggs. 

Varje ny hållplats kostar omkring 12 miljoner kronor, och ökar restiden med omkring en minut för 

resenärer som ska längre bort på linjen. Boende i Kumla och speciellt Hallsberg har därför ett 

intresse av att inte för många nya hållplatser tillkommer. Nya hållplatser kan även trafikeras av 

pendeltåg om det rör sig om ett större nybyggnadsområde. 

I ett bussbaserat system ligger hållplatserna sannolikt tätare, och kostnaderna blir mindre. Den 

förlängda restiden gäller dock även här.  
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Figur 18. Lämpliga lägen för nya hållplatser för framtida exploatering i stråket Örebro – Kumla – 

Hallsberg.  Kumla och Hallsberg är befintliga stationer. Alla föreslagna hållplatser, utom Järsjögatan, 

ligger nära vattendrag som kan dämmas för att skapa attraktiva boendemiljöer. Det är önskvärt att 

framtida exploateringar i Kumla och Hallsbergs kommuner koncentreras till detta stråk. 

 

Figur 19. Möjligt stråk för duospårväg eller trådbuss genom Hallsberg (blå linje). Streckade blå linjer 

markerar eventuella anslutningar till Västra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen för vidare 

trafik mot Östansjö och Laxå, respektive Åsbro och Askersund (se avsnitt 10.8.1.2). Ett stråk för prioriterad 

kollektivtrafik genom Hallsberg skapar möjlighet för ny bebyggelse (orangea ytor). Hallsberg skulle kunna 

fördubbla sin befolkning och utvecklas till en attraktiv småstad med ypperliga kommunikationer.  



61 
 

11. Slutsatser och rekommendationer 

11.1 Trafikuppgift 

Uppsatsens syfte är att presentera en vision för en långsiktigt hållbar Örebroregion, med ett 

hållbart transportsystem där kollektivtrafiken har en hög marknadsandel. Visionen preciseras i två 

scenarier, som bygger på ett spårbaserat system respektive ett bussbaserat system.  

Gemensamt för det spårbaserade system och det bussbaserade system som har beskrivits i den här 

uppsatsen är det regionala perspektivet, där kopplingen från Örebro universitet mot Kumla och 

Hallsberg är den som huvudsakligen har studerats.  

En effektiv kollektivtrafik byggs upp av en hierarki av system med olika trafikuppgift. Skalan går från 

storskaliga och grovmaskiga system med korta restider prioriteras till mer småskaliga och 

finmaskiga system med hög täckningsgrad. Dagens kollektivtrafik i Örebroregionen är inte så 

differentierad. Regionala och interregionala tåg fyller även en lokal trafikuppgift med täta stopp. 

Stadstrafiken i Örebro är sedan 1 april 2010 uppdelad i stombussar och stadsbussar, men 

skillnaden i systemens utformning är ganska liten.  

Därmed är det framför allt mellannivån som är otydlig. Den planerade Länspendeln kommer att 

täcka upp mycket av det lokala och regionala resandet i stråket Nora – Örebro – Kumla – Hallsberg 

– Laxå. De system som har beskrivits i den här uppsatsen – såväl det spårbaserade som det 

bussbaserade – kan fylla en funktion mellan Länspendeln och den mer småskaliga kollektivtrafiken. 

11.2 Systemval 

Systemens för- och nackdelar kan jämföras på många olika sätt. Det är inte alltid självklart att 

avgöra vilket system som är bäst ur en viss synpunkt. Vidare måste man fråga sig hur mycket bättre 

det ena systemet är än det andra. Slutligen handlar det om att vikta olika faktorer mot varandra. I 

tabell 32 redovisas vilket system som bäst uppfyller olika krav. Faktorerna är listade i den ordning 

som de behandlas i uppsatsen, vilket inte ska uppfattas som en bedömning av faktorernas vikt. 

Av tabell 32 kan slutsatsen dras att ett spårbaserat system kan anses vara överlägset på många 

sätt, utom på en mycket avgörande punkt: Kostnaderna för infrastruktur är betydligt högre för ett 

spårbaserat system än för ett bussbaserat. Vidare tenderar driftskostnaderna att vara högre för ett 

spårbaserat system vid lågt resande, medan driftskostnaderna är lägre för ett spårbaserat system 

vid större resande. 

Därför är det rimligt att säga att en satsning på ett spårbaserat system innebär högre ambitioner än 

en satsning på ett bussbaserat system. För en högre kostnad får man ett system som på många 

sätt, om än långt ifrån alla, är bättre än alternativet. Ett spårbaserat system står alltså för en högre 

ambitionsnivå än ett bussbaserat system, men båda de system som har beskrivits i den här 

uppsatsen innebär klart högre ambitioner än dagens kollektivtrafik. I slutändan är systemvalet en 

fråga om värderingar lika mycket som om teknisk rationalitet.  
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Faktor Spår Buss Kommentar 
Täckningsgrad   Samma om sträckningar är samma. 
Restider   Samma om prioritering är samma. 
Täckningsgrad regionalt  X Mariebergslänken finns endast i bussbaserat system. 

Lägre kostnader för tillkommande hållplatser. 
Restider regionalt X  Duospårvagnar är snabbare än bussar. 
Kapacitet X   
Investeringskostnader  X  
Driftskostnader   Varierar. Buss är ofta bättre vid litet resande, spårvagn 

vid stort resande. 
Stadsmiljöskapande 
egenskaper 

X   

Strukturerande 
egenskaper 

X   

Åkkomfort X   
Hållplatsangöring X  Spårvagnar har bättre prestanda än systemstyrda 

bussar, som har bättre prestanda än konventionella 
bussar. 

Byten till/från tåg X  Byten över plattform mellan duospårvagnar och tåg. 
Nya hållplatser kan även användas av Länspendeln. 

Utrymmeskrav X   
Branta lutningar  X Knappast relevant i Örebroregionen. 
Samutnyttjande och 
flexibilitet 

 X Konventionella bussar, duobussar, trådbussar och 
systemstyrda bussar kan utnyttja samma infrastruktur. 

Stegvis utbyggnad  X  
Störningskänslighet  X  
Betalningsvilja X  Beror dock av många faktorer. 
Väntad marknadsandel X  Beror dock av många faktorer. 
Energiförbrukning X   
Emissioner X  Elektriska fordon är nollemissionsfordon lokalt, men 

spårvagnar är mer energieffektiva. 
Buller  X Beror dock av många faktorer. 
Estetik X  Spårväg kan ha grässpår, samt diskretare 

kontaktledning. 
Naturintrång X  Grässpår eller track sharing gentemot bussbanor i asfalt 

eller betong. 
Godstransporter   Olika typer av potential. 
Folkhälsa X  Större potential att locka över bilister. 
Trafiksäkerhet  X  
Trygghet   Beror av många faktorer. 
Kostnadsutveckling   Beror av många faktorer. 
Attityder och samhälle   Spårväg är mer välkänt och beprövat. Prioriterad 

busstrafik har möjligen större utvecklingspotential.  
Utvecklingsmöjligheter   Olika typer av potential. 

Tabell 32. Jämförelse av styrkor och svagheter hos spårbaserat respektive bussbaserat system. Ett kryss 

(”X”) betecknar det system som bäst uppfyller ett visst krav. 
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11.3 Förankring 

Frågor om politiska och juridiska processer, liksom organisationsformer för kollektivtrafiken, har 

inte utretts i den här uppsatsen. Även om systemet i stor utsträckning ligger inom staden Örebro är 

det mycket angeläget att förankra hela processen även i Kumla och Hallsbergs kommuner, och helst 

i hela Örebro län. Den regionala översiktliga planeringen (RÖP) för Örebro län, som sker i regi av 

Regionförbundet Örebro, kan erbjuda en lämplig plattform för denna process. 

I praktiken kan projekt av den här storleken endast realiseras om åtminstone en del av kostnaden 

täcks av staten. Enighet i regionen torde ha avgörande betydelse för att säkra en sådan 

finansiering. Om en gemensam framtidsvision kan formuleras, som vinner brett stöd bland 

allmänheten och backas upp av samtliga kommuner i länet torde möjligheterna till statligt stöd 

vara mycket större än om enskilda kommuner agerar på egen hand. 

11.4 Åtgärder på kortare sikt 

Det finns mycket som kan göras omgående eller inom de närmaste åren för att öka 

kollektivtrafikens marknadsandelar, och inleda processen mot en region med ett mer hållbart 

resande. 

För det första bör man inleda den politiska processen med att utveckla en gemensam 

framtidsvision och förankra den i regionen. Ett närmare samarbete, formaliserat eller mer 

informellt, kan lämpligen inledas mellan kommunerna Örebro, Kumla och Hallsberg. Några andra 

lämpliga åtgärder på kortare sikt är: 

 

 Inför kollektivtrafikkörfält på Rudbecksgatan redan under 2010, när gatan avlastas av 

nya vägar (CV-gatan öppnas i september, Gustavsviksvägen och Södra Tvärleden 

öppnas i december). 

 Ta hänsyn till möjlig framtida spårväg eller trådbuss i den pågående utredningen om 

järnvägen genom Örebro. Örebro central  och Örebro södra blir viktiga knutpunkter, 

där goda bytesmöjligheter är av avgörande betydelse för kollektivtrafikens attraktivitet. 

 Undvik att bebygga parkeringsplatserna framför USÖ tills kollektivtrafiken framtida 

utformning är avgjord. 

 Utred möjligheten att anlägga en spårvägsdepå inom SJ:s centralverkstäder. 

 Utred möjligheten att anlägga kollektivtrafikstråk längs befintliga godsspår genom 

utvecklingsområdet Aspholmen. 

 Anpassa utvecklingen av Mariebergs köpcentrum till ett möjligt framtida 

kollektivtrafikstråk. 

 Utred möjligheten att anlägga en cykelbana längs järnvägen mellan Kumla och 

Hallsberg, och utred om denna även kan användas som bussbana. 

 Utred underlaget för en busslinje från Örebro universitet till Kumla och Hallsberg (via 

Glomman), som ett första steg mot ett integrerat lokalt och regionalt system.  
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11.5 Förslag på tidsplan 

Spårbaserat system Bussbaserat system 

2010 – 2014 
En busslinje startas från Universitetet via Glomman mot Kumla och Hallsberg. Busslinjen har en 

handfull avgångar per dag, men är första steget mot en framtida stomlinje (spårväg eller trådbuss). 

Karlslundsvägen och Ekersvägen omvandlas till stadsgator, och i samband med det byggs bussvägar 
ut. Stadsförnyelse sker längs stråken. 

Signalprioritering införs successivt i stomlinjenätet. 

En förstudie genomförs för ”Örebrolänken”. Målet är ett kollektivtrafikstråk av hög standard från 
centrala Örebro till Brickebacken, med möjlighet till uppgradering till spårväg. 

2015 – 2019  
Valet mellan spårbaserat och bussbaserat system görs. 

Gemensamma riktlinjer för integrerad trafik- och samhällsplanering antas i Örebro, Kumla och 
Hallsberg, och ligger till grund för arbetet med en gemensam översiktsplan. 

Signalprioritering och reserverade körfält genomförs i större delen av stomlinjenätet. 

Viadukten över järnvägen vid Örebro C byggs. 

Teknisk standard för spårväg och duospårväg 
bestäms. Upphandlingar inleds. 

Teknisk standard för trådbussar och eventuella 
duobussar bestäms. Upphandlingar inleds. 

Bygget av spårväg längs ”Örebrolänken” och 
vidare mot järnvägen inleds. 

En bussväg byggs ut längs ”Örebrolänken” och 
vidare mot Mariebergs köpcentrum. 

2020 – 2024 
Den gemensamma översiktplanen i de tre kommunerna. Kollektivtrafiken har en central roll,  

och tätorternas tillväxt koncentreras till kollektivtrafikens stomlinjestråk. 

”Örebrolänken” invigs med trafik med 
duospårvagnar från Örebro till Hallsberg. 

”Örebrolänken” invigs med trafik med 
trådbussar eller duobussar. 

Spårväg byggs ut i busskörfälten/bussvägarna i 
Rudbecksgatan, Hertig Karls Allé och mot  

Vivalla/Lundby och Mellringe. 

Kontaktledning sätts upp i de tyngst belastade 
stråken i Örebro. Trafik med trådbussar inleds. 

 Sträckorna från Universitetet till Mariebergs 
köpcentrum, genom Aspholmen till Mariebergs 
köpcentrum, och från Mariebergs köpcentrum 

till Kumla införlivas i stomlinjenätet. 

2025 – 2029 
Spårväg byggs ut mot Karlslund,  

Björkhaga och Hovsta. 
Kontaktledning sätts upp i hela stomlinjenätet, 

och minst fram till Mariebergs köpcentrum. 

2030 – Hela systemet är färdigt 

Tabell 33. Förslag på tidsplan, framtagen med hjälp av backcasting. 
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http://www.vti.se/templates/Page____4848.aspx
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____24270.aspx
http://www.scb.se/Pages/ProductTables____25795.aspx
http://www.scb.se/Pages/ProductTables____13001.aspx
http://www.sparvagssallskapet.se/svenska
http://www.sparvagssallskapet.se/atlas/svenska_sparvagsstader.php
http://sverigesradio.se/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=2469209
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Sveriges radio (3): http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=3626647 

Trafikverket 
Trafikverket (1): http://www.trafikverket.se  

Trafikverket (2):  
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Tatort/Den-goda-staden/ 

Trafikverket (3): http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Snabbfakta-om-Trafikverket/  

Trafikverket (4): http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Orebro/Hallsberg-Orebro---sparbyte/  

Trafikverket (5): http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Orebro/Vag-51-PalsbodaKvarntorpskorset/  

Trafikverket (6): http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Orebro/Hallsberg-Degeron/  

ULTra  
ULTra (1): http://www.ultraprt.com  

ULTra (2): http://www.ultraprt.com/applications/existing-systems/heathrow/  

Vinnova 
Vinnova (1): http://www.vinnova.se  

Vinnova (2): http://www.vinnova.se/sv/misc/VINNOVA-projekt/Projekt---Listhuvud/Bus-Rapid-Transit-och-
Transit-Oriented-Development-Vilka-krav-staller-attraktiv-busstrafik/  

Vägverket 
Vägverket (1): http://www.vv.se  

Vägverket (2): http://www.vv.se/Pressrum/Pressmeddelanden/2010/Januari/Eldrivna-godstransporter-pa-
vag-far-100-000-kr-ur-Vagverkets-Jubileumsfond  

Wikipedia 
Wikipedia (1): http://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_of_Wikipedia  

Wikipedia (2): http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_studies_about_Wikipedia  

Wikipedia (3): http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Städte_mit_Straßenbahnen  

Wikipedia (4): http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Straßenbahn_Lichterfelde–Kadettenanstalt  

Wikipedia (5): http://en.wikipedia.org/wiki/Tramways_in_Strasbourg  

Wikipedia (6): http://sv.wikipedia.org/wiki/Spårväg  

Wikipedia (7): http://en.wikipedia.org/wiki/Passenger_rail_terminology 

Wikipedia (8): http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Sufouh_Tramway 

Wikipedia (9): http://en.wikipedia.org/wiki/Interurban  

Wikipedia (10): http://en.wikipedia.org/wiki/Vicinal_tramway  

Wikipedia (11): http://en.wikipedia.org/wiki/Silesian_Interurbans  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=3626647
http://www.trafikverket.se/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Tatort/Den-goda-staden/
http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Trafikverket/Snabbfakta-om-Trafikverket/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Orebro/Hallsberg-Orebro---sparbyte/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Orebro/Vag-51-PalsbodaKvarntorpskorset/
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Orebro/Hallsberg-Degeron/
http://www.ultraprt.com/
http://www.ultraprt.com/applications/existing-systems/heathrow/
http://www.vinnova.se/
http://www.vinnova.se/sv/misc/VINNOVA-projekt/Projekt---Listhuvud/Bus-Rapid-Transit-och-Transit-Oriented-Development-Vilka-krav-staller-attraktiv-busstrafik/
http://www.vinnova.se/sv/misc/VINNOVA-projekt/Projekt---Listhuvud/Bus-Rapid-Transit-och-Transit-Oriented-Development-Vilka-krav-staller-attraktiv-busstrafik/
http://www.vv.se/
http://www.vv.se/Pressrum/Pressmeddelanden/2010/Januari/Eldrivna-godstransporter-pa-vag-far-100-000-kr-ur-Vagverkets-Jubileumsfond
http://www.vv.se/Pressrum/Pressmeddelanden/2010/Januari/Eldrivna-godstransporter-pa-vag-far-100-000-kr-ur-Vagverkets-Jubileumsfond
http://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_of_Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_studies_about_Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Städte_mit_Straßenbahnen
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Straßenbahn_Lichterfelde–Kadettenanstalt
http://en.wikipedia.org/wiki/Tramways_in_Strasbourg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spårväg
http://en.wikipedia.org/wiki/Passenger_rail_terminology
http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Sufouh_Tramway
http://en.wikipedia.org/wiki/Interurban
http://en.wikipedia.org/wiki/Vicinal_tramway
http://en.wikipedia.org/wiki/Silesian_Interurbans
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Wikipedia (12): http://de.wikipedia.org/wiki/Stadtbahn_Karlsruhe  

Wikipedia (13): http://de.wikipedia.org/wiki/Karlsruher_Modell    

Wikipedia (14): http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stadtbahn_Karlsruhe_2010.png  

Wikipedia (15): http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_Est-Ouest_Rouennais  

Wikipedia (16): http://es.wikipedia.org/wiki/TVRCas  

Wikipedia (17): 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_guided_busways_and_BRT_systems_in_the_United_Kingdom  

Wikipedia (18): http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridgeshire_Guided_Busway  

Wikipedia (19): http://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_Trolleybus  

Örebro kommun 
Örebro kommun (1): http://www.orebro.se  

Örebro kommun (2): http://www.orebro.se/5193.html  

Örebro kommun (3): http://www.orebro.se/5617.html 

Örebro kommun (4): http://www.orebro.se/6654.html 

Örebro kommun (5):  
http://www3.orebro.se/pxweb/DATABASE/orebro/Befolkning/Bostadsomr%E5de/Bostadsomr%E5de.asp 

12.4 Databaser och tidtabeller  

Solen Pro (2010), uppgifter hämtade från Länstrafiken Mälardalens GIS-databas Solen Pro, hämtade  hos Mer 
Koll 2010-03-09. 

Res Plus tidtabell, 13 december 2009 – 19 juni 2010 

12.6 Intervjuer (samtliga tillsammans med Christian Fredricsson) 

Iversen, Anita  (2010-04-08). Ingenjör, Örebro kommun. Örebro rådhus. 

Fredriksson, Bo; Ruus, Kaire (2010-03-30). Driftansvarig kollektivtrafik Örebro kommun, respektive planerare, 
Örebro kommun. Klimatkontoret, Örebro. 

Eliasson, Fredrik (2010-03-30). Omvärldsanalytiker, Regionförbundet Örebro. Regionförbundet Örebro , Net 
City, Örebro. 

Larsson, Kurt (2010-04-08). Stadsarkitekt, Kumla kommun. Stadshuset i Kumla. 

Sjölin, Ola (2010-04-08). Kommundirektör, Hallsbergs kommun. Kommunhuset i Hallsberg. 

Van der Bijl, Rob (2010-05-12). Konsult inom samhällsplanering och kollektivtrafik. Blauwhooft, Amsterdam. 
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13. Figurförteckning 

Figur 1. Översikt över stråket Hovsta – Örebro – Marieberg – Mosås – Kumla – Hallsberg.  
Hämtad från Digitala kartbiblioteket, copyright Lantmäteriet, https://butiken.metria.se/digibib/index.php  

Figur 2. Höjer och Mattsons illustration av backcastingprocessen. Höjer; Mattson 2000: 632. 

Figur 3. Busslinjer i Örebro, med stomlinjer markerade i färg. Bearbetning i MapInfo av Magnus Kusoffsky, 
grundkarta tillhandahållen av Monica Hagberg på Örebro kommun 2010-05-04. 

Figur 4. Resande per dygn och hållplats i det gamla linjenätet (2005). Örebro kommun 2006: 27, beskuren, 
samt Simulering av resande i det nya linjenät. Örebro kommun 2007: Bilaga 1 (figur 7). 

Figur 5. Planerade bostäder i Örebro. Örebro kommun 2010B: 4. 

Figur 6. Planerade verksamhetsområden i Örebro. Örebro kommun 2010B: 14. 

Figur 7. Planerad trafikinfrastruktur i Örebro. Örebro kommun 2010B: 48. 

Figur 8. Kumla tätort i översiktsplanen Kumla 25 000. Kumla kommun 2010C. 

Figur 9. Hallsbergs tätort i samrådsförslag till ny översiktsplan. Hallsbergs kommun 2008:  53. 

Figur 10. Förslag till framtida stomlinjer för strukturerande kollektivtrafik (spårväg eller trådbuss) i Örebro. 
Bearbetning i MapInfo av Magnus Kusoffsky, av grundkarta tillhandahållen av Monica Hagberg på Örebro 
kommun 2010-05-04. 

Figur 11. Förslag till framtida stomlinjer för strukturerande kollektivtrafik (spårväg eller trådbuss) i centrala 
Örebro. Bearbetning i MapInfo av Magnus Kusoffsky, av grundkarta tillhandahållen av Monica Hagberg på 
Örebro kommun 2010-05-04. 

Figur 12. Alternativa korridorer i spårbaserat system för anslutning mellan Örebro universitet och järnvägen. 
Bearbetning i MapInfo av Magnus Kusoffsky, av grundkarta från Örebro kommun 2010B: 14. 

Figur 13. Alternativa korridorer i bussbaserat system för anslutning mellan Örebro universitet och 
Mariebergslänken. Bearbetning i MapInfo av Magnus Kusoffsky, av grundkarta från Örebro kommun 2010B: 
14. 

Figur 14. Stiliserade kartor över förslag till trafiksystem i Örebroregionen. Karta gjord i MapInfo av Magnus 
Kusoffsky. 

Figur 15. Spårväg på tidigare infartsled i Mulhouse.  
http://www.railway-technology.com/projects/mullhouse/mullhouse10.html  

Figur 16. Rieselfeldalle, Freiburg, Tyskland. Foto av Magnus Kusoffsky 2009-03-04. 

Figur 17. IJBurg, Amsterdam, Nederländerna. Foto av Magnus Kusoffsky 2010-05-14. 

Figur 18. Lämpliga lägen för framtida exploatering kring hållplatser i stråket Örebro – Kumla – Hallsberg. 
Bearbetning i MapInfo av Magnus Kusoffsky, av karta i Solen Pro, hämtad 2010-03-09. 

Figur 19. Möjligt stråk för duospårväg eller trådbuss genom Hallsberg. Bearbetning i MapInfo av Magnus 
Kusoffsky, av grundkarta från Hallsbergs kommun 2008:  53. 

Figur 20. Avgränsning av staden Örebro för beräkningar av täckningsgrad. Bearbetning i MapInfo av Magnus 
Kusoffsky, av karta i Solen Pro, hämtad 2010-03-09. 

Figur 21. Avgränsning för beräkningar av restider och infrastrukturkostnader. Bearbetning i MapInfo av 
Magnus Kusoffsky, av karta i Solen Pro, hämtad 2010-03-09.

https://butiken.metria.se/digibib/index.php
http://www.railway-technology.com/projects/mullhouse/mullhouse10.html
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14. Bilagor 

Bilaga 1. Avgränsningar för beräkning av täckningsgrad 

 

Figur 20. Avgränsning av staden Örebro för beräkningar av täckningsgrad. Området innefattar 

tätorterna Örebro, Hovsta, Marieberg, Mosås och Norra Bro samt närliggande områden av mer eller 

mindre urban karaktär. Avgränsningen motsvarar grovt räknat det område som stadsbussarna trafikerar i 

dag. År 2008 fanns inom området 108 297 boende, och 59 389 personer var verksamma inom området, 

inklusive universitetsstudenter. Se även avsnitt 6.2, 7.2 och 8.2. 
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Bilaga 2. Avgränsningar för beräkning av restider och kostnader 

 

Figur 21. Avgränsning för beräkningar av restider (grönt) och infrastrukturkostnader (rött). Se även 

avsnitt 6.3, 7.3 och 8.3, respektive Bilaga 4. 

Bilaga 3. Likheter mellan Lundalänken, LinkLink och Örebrolänken. 

 Lundalänken LinkLink Örebrolänken 
Resecentrum Lund C Linköping C Örebro C 
Universitetssjukhus Skånes US, Lund US, Linköping USÖ 
Universitet Lunds tekniska högskola Linköpings universitet Örebro universitet 
Företagsby Ideon, Brunnshög Mjärdevi NetCity 
Planerad järnvägsstation Dalby Malmslätt Marieberg/Mosås 
Möjlig fortsättning Simrishamn Mjölby/Motala Hallsberg 
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Bilaga 4. Kostnadsberäkningar 

14.4.1 Linjelängd 

 Sträcka  Linjelängd (m)  
1 Lundby – Universitetet (– Hallsberg)  9 790 (+25 000) 
2 Lundby – Brickebacken 11 290  
3 Mellringe – Brickebacken (– Hallsberg)  11 560 (+25 000) 
4 Mellringe – Universitetet  8 430  
5 Björkhaga – Hovsta 14 250  
6 Björkhaga – USÖ 6 130  
7 Karlslund – USÖ 5 220  
8 Karlslund – Hovsta 14 370  

 
Tabell 35. Linjesträckningar i fullt utbyggt spårbaserat system. Beroende på val av korridor förlängs 

antingen linje 1 (korridor Glomman 1, Glomman 2) eller linje 3 (korridor Saxons väg 3, Saxons väg 4, 

Saxons väg 5, Saxons väg 6, Saxons väg 7) till Hallsberg. Den linje som går till Hallsberg trafikeras i sin 

helhet av duospårvagnar. Längden på den tillkommande sträckan varierar beroende på val av korridor, 

men ligger omkring 25 km. 

 Sträcka  Linjelängd (m)  
1 Lundby – Universitetet (– Hallsberg)  9 790 (+27 000) 
2 Lundby – Brickebacken 11 290  
3 Mellringe – Brickebacken (– Hallsberg)  11 560 (+27 000) 
4 Mellringe – Universitetet  8 430  
5 Björkhaga – Hovsta 14 250  
6 Björkhaga – USÖ 6 130  
7 Karlslund – USÖ 5 220  
8 Karlslund – Hovsta 14 370  
22 Örebro – Mariebergs köpcentrum 8 410 + 2 000  
701 Örebro - Hallsberg 25 050 + 2 000  

Tabell 36. Linjesträckningar i fullt utbyggt bussbaserat system. Beroende på val av korridor förlängs 
antingen linje 1 (korridor Glomman 1, Glomman 2) eller linje 3 (korridor Saxons väg 3, Saxons väg 4, 
Saxons väg 5, Saxons väg 6, Saxons väg 7) till Hallsberg. Längden på den tillkommande sträckan varierar 
beroende på val av korridor, men ligger omkring 27 km.. Linje 22 och linje 701 trafikerar 
Mariebergslänken i hela dess längd. De har flera möjliga anslutningar i centrala Örebro. Denna anslutande 
del har schablonmässigt satts till 2 km. 

14.4.2 Infrastrukturkostnader 

Stomlinjenätet i Örebro omfattar totalt 37,4 km dubbelspårig spårväg (Etapp 1: 6,8 km, Etapp 1 + 

2: 20,0 km, Etapp 1 + 2 + 3: 37,6 km). Korridorerna för anslutning till järnvägen spänner mellan 4,1 

km och 7,2 km. Kostnaderna för anläggning av spårväg varierar mycket. Andersson och Gibrand 

(2008) anger följande riktvärden:141  

 

                                                           
141

 Andersson; Gibrand 2008: 47. 
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 Lätt att bygga (egen bana på tidigare åker eller gräsmatta): ca 30 kkr/m.  

 Medelsvårt att bygga (normal tätortsmiljö i gata), ca 50 kkr/m.  

 Svår miljö (tät stadsmiljö med mycket ledningar i gatan och små utrymmen), ca 70 

kkr/m.  

Till detta kommer kostnaden för en depå som anges till mellan 190 och 330 Mkr. För 

duospårvagnstrafik tillkommer även nödvändiga anpassningar av bana och hållplatser på järnvägen 

till Hallsberg. Bösch et al. (2009A) anger kostnaden för ”total anläggning” till 110 – 210 kkr/m, 

vilket då även inkluderar ombyggnad av gator och stadsförnyelse längs linjen.142  

Det system som utreds här går i huvudsak i tätortsmiljö. En optimistisk uppskattning ger därför en 

kostnad för hela systemet inklusive anslutning till järnvägen på cirka 2,5 miljarder kronor. En 

försiktigare uppskattning, som även tar hänsyn till stadsförnyelse längs linjerna, ger 6,7 miljarder 

kronor.143 

 Bana inkl elsystem och depå Total anläggning inklusive stadsförnyelse 
Endast etapp 1 790 Mkr 1 540 Mkr 
Etapp 1 och 2 1 550 Mkr 3 750 Mkr 
Etapp 1, 2 och 3 2 530 Mkr 6 670 Mkr 

Tabell 37. Infrastrukturkostnad för spårbaserat system. Alla uppgifter inkluderar anslutning till 

Hallsberg. 

Kostnaderna för ett bussbaserat system beror i hög grad av vilka ambitionerna för separering och 

prioritering är. En kontaktledningsanläggning för trådbussar är relativt billig. I Landskrona, där 

trådbusstrafik startade 2003, var infrastrukturkostnaden cirka 14 kkr/m.144 Lundalänken kostade 46 

kkr/m, och BusWay i Nantes 71 kkr/m.145  

Hela systemet, fullt utbyggt, omfattar omkring 70 km trådbussträckor.146 

 

 

 

 

                                                           
142

 Bösch et al. 2009A: 25. 
143

 Spårvägssträckor i tätortsmiljö antas kosta 50 kkr/m i en optimistisk uppskattning, och 160 kkr/m inklusive 
stadsförnyelse. Anslutningen till järnvägen i söder har schablonmässigt satts till 5,0 km, och antas kosta 
30 kkr/km. Kostnaden för anpassning av bana och hållplatser på järnvägen till Hallsberg har 
schablonmässigt satts till 100 Mkr. Kostnaden för depå beror på antalet fordon som ska hanteras, men 
har schablonmässigt satts till 200 Mkr för etapp 1, 300 Mkr för etapp 2 och 400 Mkr för etapp 3.  

144
 Bösch et al. 2009A: 25. 

145
 Bösch et al. 2009A: 25. 

146
 Etapp 1: 6,8 km, etapp 1 + 2: 20,0 km, etapp 1 + 2 + 3: 37,6 km, Mariebergslänken: 8,4 km, Mariebergs 
köpcentrum – Hallsberg 16,6 km, anslutning Universitetet – Mariebergslänken mellan 4,7 och 8,6 km 
beroende på korridor, samt eventuellt tillkommande sträckor i centrala Örebro (se avsnitt 6.1.4). 
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 Enkel trådbussanläggning,  
huvudsakligen i blandtrafik 

Bussväg/bussbana Bussväg/bussbana, 
 inklusive stadsförnyelse 

Endast etapp 1 200 Mkr 370 Mkr 610 Mkr 
Etapp 1 och 2 450 Mkr 950 Mkr 1 650 Mkr 
Etapp 1, 2 och 3 760 Mkr 1 700 Mkr 3 020 Mkr 
Hela systemet 1 280 Mkr 2 770 Mkr 4 380 Mkr 

Tabell 38. Infrastrukturkostnad för bussbaserat system. Uppgifterna för hela systemet inkluderar trafik 

till Hallsberg via Universitetet, samt hela Mariebergslänken.147 

14.4.3 Fordonskostnader 

Fordonsbehovet påverkas både av den önskade turtätheten och av spårvagnarnas omloppstid, som 

beror av den medelhastighet de kan hålla. Vidare krävs naturligtvis en viss marginal för att 

möjliggöra underhåll av spårvagnarna. Eftersom restiden är relativt osäker och systemet som 

helhet är stort har jag räknat med en ganska stor marginal på generellt cirka 10 – 15 % fordon i 

reserv. 

 10 min, 20 min Hallsberg 7,5 min, 15 min Hallsberg 5 min, 10 min Hallsberg 
Endast etapp 1 -/-/10 -/-/14 3/3/14 
Etapp 1 och 2 10/10/8 14/14/12 20/20/16 
Etapp 1, 2 och 3 22/22/8 30/30/12 44/44/16 

Tabell 39. Fordonsbehov i spårbaserat system. Antal 30 meters vagnar, antal 40 meters vagnar, antal 40 

meters duospårvagnar. 

Andersson och Gibrand (2008) anger kostnaden för en 30 meters stadsspårvagn till 20-25 Mkr, och 

för en 30 meters stadsbanevagn till 25-30 Mkr. En 40 meters stadsspårvagn anges till 28-32 Mkr, 

och en 40 meters stadsbanevagn till 35-40 Mkr. En 40 meters duospårvagn uppges kosta 35-45 

Mkr. Om kostnaderna sätts till 25, 35, respektive 40 Mkr fås: 

 10 min, 20 min Hallsberg 7,5 min, 15 min Hallsberg 5 min, 10 min Hallsberg 
Endast etapp 1 400 Mkr 560 Mkr 740 Mkr 
Etapp 1 och 2 920 Mkr 1 320 Mkr 1 840 Mkr 
Etapp 1, 2 och 3 1 640 Mkr 2 280 Mkr 3 280 Mkr 

Tabell 40. Fordonskostnader för olika etapper och turtätheter. 

 

 

                                                           
147

 Enkel trådbussanläggning antas kosta 15 kkr/m (jfr Landskrona). Bussväg/bussbana antas kosta 40 kkr/m 
(jfr Lundalänken). Inklusive stadsförnyelse antas kostnaden bli 75 kkr/m (jfr BusWay). Dessa uppgifter 
gäller stomlinjenätet i Örebro, samt Mariebergslänken. Sträckan mellan Universitet och Mariebergslänken 
har satts schablonmässigt till 6,0 km. Sträckan mellan Mariebergs köpcentrum och Hallsberg har satts 
schablonmässigt till 16,6 km. För dessa båda sträckor har 30 kkr/m använts i beräkningar av kostnader för 
bussväg/bussbana och bussväg/bussbana inklusive stadsförnyelse. Kostnaden för depå beror på antalet 
fordon som ska hanteras, men har schablonmässigt satts till 100 Mkr för etapp 1, 150 Mkr för etapp 2, 
200 Mkr för etapp 3, och 250 Mkr för hela systemet. 
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Fordonsbehovet påverkas både av den önskade turtätheten och av bussarnas omloppstid, som 

beror av den medelhastighet de kan hålla. Marginalen kan vara mindre än i ett spårbaserat system, 

eftersom även konventionella bussar som trafikerar övriga stadslinjer kan fungera som en extra 

reserv. 

 10 min (20 min/linje) 7,5 min (15 min/linje) 5 min (10 min/linje) 
Endast etapp 1 3/3 5/5 6/6 
Etapp 1 och 2 11/11 15/15 22/22 
Etapp 1, 2 och 3 24/24 30/30 48/48 
Hela systemet 38/38 54/54 76/76 

Tabell 41. Fordonsbehov i bussbaserat system. Antal 18 meters ledbussar, antal 24 meters 

dubbelledbussar. Uppgifterna för etapp 1 till 3 inkluderar ej trafik till Hallsberg. Uppgifterna för hela 

systemet inkluderar trafik till Hallsberg via Universitetet, samt hela Mariebergslänken. Flertalet sträckor 

trafikeras av två saxade linjer. 

Bösch et al. (2009A) anger kostnaden för en 18 meters ledbuss till 2,9 Mkr, och för en 24 meters 

dubbelledbuss till 4,7 Mkr. För en trådbuss tillkommer en merkostnad på 1,7-3,0 Mkr.148 Om 

kostnaderna sätts till 5,0 respektive 7,0 Mkr fås: 

 10 min (20 min/linje) 7,5 min (15 min/linje) 5 min (10 min/linje) 
Endast etapp 1 36 Mkr 60 Mkr 72 Mkr 
Etapp 1 och 2 130 Mkr 180 Mkr 260 Mkr 
Etapp 1, 2 och 3 290 Mkr 360 Mkr 580 Mkr 
Hela systemet 460 Mkr 650 Mkr 910 Mkr 

Tabell 42. Fordonskostnader för olika etapper och turtätheter. Uppgifterna för etapp 1 till 3 inkluderar ej 

trafik till Hallsberg. Uppgifterna för hela systemet inkluderar trafik till Hallsberg via Universitetet, samt 

hela Mariebergslänken. 

14.4.4 Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader är summan av ränta och amorteringar. De har här beräknats som annuiteter, 

vilket innebär att kapitalkostnaden hålls konstant tills hela lånet är avbetalat. I början består 

kapitalkostnaden främst av ränta, och i slutet främst av amorteringar. Fordonen betalas av på 30 år, 

och infrastrukturen på 60 år. För infrastrukturen har de lägre kostnaderna, exklusive 

stadsförnyelse, använts. Räntan har satts till 4 %. 

 10 min, 20 min Hallsberg 7,5 min, 15 min Hallsberg 5 min, 10 min Hallsberg 
Endast etapp 1 35 + 23 = 58 Mkr 35 + 33 = 68 Mkr 35 + 43 = 78 Mkr 
Etapp 1 och 2 69 + 53 = 122 Mkr 69 + 76 = 145 Mkr 69 + 106 = 175 Mkr 
Etapp 1, 2 och 3 112 + 95 = 207 Mkr 112 + 132 =244 Mkr 112 + 190 = 302 Mkr 

Tabell 43. Kapitalkostnader. Infrastruktur + fordon. 
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Bussar har kortare livslängd än spårvagnar. Avskrivningstiden är här 12 år. I övrigt är 

beräkningsgången den samma som för spårbaserat system. För infrastrukturen har uppgifterna för 

”bussväg/bussbana” i tabell 30 använts. 

 10 min (20 min/linje) 7,5 min (15 min/linje) 5 min (10 min/linje) 
Endast etapp 1 16 + 2 = 18 Mkr 16 + 4 = 20 Mkr 16 + 5 = 21 Mkr 
Etapp 1 och 2 42 + 8 = 50 Mkr 42 + 10 = 52 Mkr 42 + 15 = 57 Mkr 
Etapp 1, 2 och 3 75 + 17 = 92 Mkr 75 + 21 =96 Mkr 75 + 34 = 109 Mkr 
Hela systemet 122 + 27 = 149 Mkr 122 + 38 = 160 Mkr 122 + 53 = 175 Mkr 

Tabell 44. Kapitalkostnader. Infrastruktur + fordon. Uppgifterna för hela systemet inkluderar trafik till 

Hallsberg via Universitetet, samt hela Mariebergslänken. 

14.4.5 Driftskostnader 

Banunderhåll för spårvägsnätet kan beräknas med Norrköping som förebild, där det uppgår till 500 

kr/m och år.149 Dessutom tillkommer Trafikverkets banavgifter för duospårvagnstrafiken på 

järnvägen till Hallsberg. Dessa antas ligga omkring 1 Mkr för 20 minuters turtäthet, och 

motsvarande för andra turtätheter. 

För att beräkna kostnaderna för fordonsdrift har det antagits att en linje som har 20 minuters 

turtäthet under högtrafik gör cirka 14 000 turer per riktning under ett år, och motsvarande för 

andra turtätheter.150 Kilometerkostnaden för trafik med spårvagn antas vara 27,5 kr.151 

 10 min, 20 min Hallsberg 7,5 min, 15 min Hallsberg 5 min, 10 min Hallsberg 
Endast etapp 1 37 Mkr 47 Mkr 67 Mkr 
Etapp 1 och 2 65 Mkr 82 Mkr 116 Mkr 
Etapp 1, 2 och 3 104 Mkr 132 Mkr 187 Mkr 

Tabell 45. Total driftskostnad i spårbaserat system.152 

Kostnaderna för underhåll av bussvägar är en osäker post, och beror i hög grad på vilken standard 

vägarna ges. Kostnaderna torde dock vara betydligt lägre än för en spåranläggning. En grov 

uppskattning är 100 kr/m och år för underhåll av bussvägarna, vilket inkluderar underhåll av 

kontaktledningar och matarstationer. 

För att beräkna kostnaderna för fordonsdrift har det antagits att en linje som har 20 minuters 

turtäthet under högtrafik gör cirka 14 000 turer per riktning under ett år, och motsvarande för 

andra turtätheter.153 Kilometerkostnaden för trafik med trådbuss antas vara 27,5 kr, samma som 

för spårvagn.154 
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 10 min (20 min/linje) 7,5 min (15 min/linje) 5 min (10 min/linje) 
Endast etapp 1 11 Mkr 15 Mkr 22 Mkr 
Etapp 1 och 2 35 Mkr 46 Mkr 67 Mkr 
Etapp 1, 2 och 3 66 Mkr 87 Mkr 129 Mkr 
Hela systemet 99 Mkr 131 Mkr 191 Mkr 

Tabell 46. Total driftskostnad i bussbaserat system.155 Uppgifterna för hela systemet inkluderar trafik till 

Hallsberg via Universitetet, samt hela Mariebergslänken. 

Bilaga 5. Litteraturstudie av resandemiljö och infrastruktur 

14.5.1 Hela resan 

Intermodalitet är ett begrepp som betecknar det faktum att en och samma resa kan göras med ett 

flertal trafikslag. En resa innehåller oftast en kort gångsträcka både i början och slutet. Däremellan 

kan den bestå av cykel, bil, buss, tåg, med flera trafikslag. För att uppnå ett hållbart resande är det 

viktigt att alla trafikslag kan samverka i en harmonisk helhet. I den hållbara staden finns goda 

förutsättningar för alla gröna trafikslag, förutom kollektivtrafik även gång- och cykeltrafik. Staden 

bör utformas så att behovet av privatbilism blir så litet som möjligt, men när en bilresa är 

motiverad ska den vara så säker som möjligt, och bekväm och attraktiv så länge det inte får 

negativa effekter för de gröna trafikslagen.  

Vid utformning av attraktiv kollektivtrafik bör ett ”hela-resan-perspektiv” tillämpas. Resan börjar 

egentligen redan när resenären börjar planera den. Hela systemet bör därför utformas med god 

tydlighet och hög tillgänglighet. Det kan röra allt från att tidtabeller och aktuell trafikinformation 

finns tillgängliga på internet till att hållplatser är väl synliga i stadsmiljön, och enkla att hitta och ta 

sig till. 

Designfrågor är över huvud taget viktiga för att skapa en attraktiv kollektivtrafik. Det är viktigt att 

fordonen upplevs som fräscha, trygga, ljusa och bekväma. 

14.5.2 Komfort 

Stor vikt bör läggas vid komfort, oavsett val av trafikslag. Generellt har spårvagnar betydligt bättre 

komfortegenskaper än bussar, eftersom spårstyrningen ger en jämnare gång. Sidoaccelerationen i 

spårvagnar överstiger normalt inte 1,5 m/s2, att jämföra med värden upp till 3 m/s2 för bussar.156 ”I 

längsled är det vanligt med accelerationer på 2,2 m/s2 och retardationer på 3,0 m/s2, vilket 

motsvarar full nödbroms i en spårvagn.”157  

Trådbussar har jämnare gång än konventionella bussar, tack vare den elektriska driften, och 

spårbussar ännu bättre, men de har fortfarande sämre värden än en spårvagn. 
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Vid hållplatsangöring bör spalten mellan fordon och plattform vara så liten som möjligt. Detta kan 

tala för någon form av systemstyrning av bussar, åtminstone vid hållplatser.  

Klackhållplatser är också generellt bättre än hållplatsfickor. Vid en klackhållplats, där plattformen 

skjuter ut i gatan, behöver bussen inte röra sig i sidled. Det gör även att tiden för hållplatsuppehåll 

blir kortare, och bidrar därmed till bättre restider. 

14.5.3 Hållplatser 

Hållplatser, oavsett om det rör sig om spårväg eller trådbuss, bör hålla hög estetisk standard och 

vara utrustade med bland annat väderskydd, tidtabeller och kartor, samt information för personer 

med nedsatt syn och hörsel.  

Alla hållplatser bör ha möjlighet till cykelparkering, helst under tak. Vid större hållplatser och vid 

stadens infarter kan det vara lämpligt att anordna infartsparkeringar. Cykelparkeringarna bör alltid 

ligga närmast hållplatsen, för att maximera de gröna trafikslagens attraktivitet. 

Hållplatser kan gärna anläggas vid torg och andra offentliga platser. Här kan butiker och 

samhällsservice och olika trafikslag integreras till en attraktiv helhet. 

På gågator i stadskärnan är det inte alltid nödvändigt att anordna speciella plattformar. Vid ny- eller 

ombyggnation kan hus längs kollektivtrafikstråk utformas med arkader (täckta trottoarer). Därmed 

skapas en yta som både kan fungera som vänteyta för resenären och promenadyta. Resenären kan, 

skyddad från vädrets makter, använda väntetiden till att titta i skyltfönster eller betrakta stadslivet.  

14.5.4 Utrymmeskrav 

14.5.4.1 Utrymmeskrav hos spårbaserat system 

En dubbelspårig spårväg tar upp 6,2 – 8,4 meter i sidled.158 Moderna spårvagnar är antingen 2,40 

meter eller 2,65 meter breda. Duospårvagnar är alltid 2,65 meter. Detta är 10 cm bredare än 

maximal bredd för vägfordon. Spårvagnarna kan ändå framföras i blandtrafik eftersom de följer 

spåret och inte rör sig i sidled (de behöver inget ”vingelutrymme”). Alla spårvagnar har, beroende 

på teknisk utformning, ett visst sveputrymme där det inte får finnas fasta installationer. En modern 

stadsbana har i allmänhet 25 meter som minsta kurvradie.159 

Spårvägen kan gå på reserverat utrymme eller i blandtrafik. Blandtrafik innebär större slitage och 

kräver en robustare konstruktion för att minska underhållskostnader. 

Hållplatsplattformar bör lämpligen vara minst 45 meter långa för att ge utrymme till såväl 30 som 

40 meters spårvagnar. Hållplatser som trafikeras av många linjer kan utformas så att det blir möjligt 

för två fordon att stå där samtidigt. Det minskar störningskänsligheten. Dessa hållplatser blir 75 – 

90 meter långa. I Tyskland tillåts spårvagnståg på upp till 75 meters längd.160 
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Bredden på plattformar beror bland annat på förväntade trafikmängder.  Vid hållplatser bör man 

räkna med åtminstone 12-15 m total bredd för spårvägsanläggningen. 

Ett spårvägssystem kräver en depå. Storleken på depån beror av antalet fordon i systemet. 

Spårvägsdepån i Norrköping tar upp ca 30 000 m2.161 Depån bör gärna ligga relativt centralt i 

systemet för att minimera den sträcka som spårvagnarna kör tomma till och från depån. Å andra 

sidan bör en depå inte ligga alltför centralt, med tanke på stadsmiljö och markkostnader.  

14.5.4.2 Utrymmeskrav hos bussbaserat system 

Buss i blandtrafik eller på egen bana kräver 7,2 meter i sidled vid dubbelriktad trafik.162 En 

spårbussbana kräver endast 6,2 meter.163 För trådbusstrafik krävs dock utrymme för 

kontaktledning, och den totala bredden blir upp till 9,4 meter. Ett bussbaserat system tar alltså upp 

mer utrymme i sidled. 

Moderna bussar är normalt 2,55 meter breda. Kurvradien är mindre än för spårvagnar, och kan 

vara ner till 12 m. Bussar klarar också brantare lutningar, varför kraven på bangeometri är mer 

flexibla än för ett spårbaserat system.  

Hållplatserna kan utföras kortare i ett bussbaserat system, till priset av lägre transportkapacitet. 

Hållplatser kan lämpligen göras minst 25 meter långa för att möjliggöra trafik med 

dubbelledbussar. Större hållplatser kan göras 50 – 55 meter långa för att kunna ta emot flera 

bussar i följd. 

Plattformsbredder beror bland annat på förväntade trafikmängder, liksom i ett spårbaserat system. 

I ett bussbaserat system behöver vändslingor anläggas vid alla ändhållplatser och eventuellt på 

andra platser i systemet. Storleken på vändslingor beror på fordonens kurvradie. En vändslinga för 

spårväg kan vara upp till ca 5 000 m2. En vändslinga för trådbuss kan troligen göras mindre, men 

beror av fordonens kurvradie. 

En depå för trådbussar tar lika stor yta som en depå för spårvagnar. I båda fallen beror det på 

antalet fordon i systemet. 

14.5.5 Samutnyttjande av infrastruktur 

Såväl spårvägar som bussvägar kan trafikeras av annan kollektivtrafik, såsom övriga stadsbussar 

och regionbussar, eller av övrig vägtrafik (blandtrafik). Allt sådant samutnyttjande innebär dock 

ökat slitage och därmed ökade underhållskostnader, samt riskerar att sänka kollektivtrafikens 

medelhastighet och skapa störningar.  
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Generellt finns det många skäl som talar emot busstrafik på spårvägsspår.164 Det kan dock finnas 

sträckor där det av olika skäl är svårt att undvika. Spårvägssträckor med grässpår kan naturligtvis 

inte trafikeras av bussar. 

14.5.6 Stegvis utbyggnad 

14.5.6.1 Spårbaserat system 

Spårvagnar kan enbart trafikera sträckor där spår finns utbyggt. En linje måste därför antingen 

öppnas i hela sin sträckning samtidigt, eller delas upp i en sträcka med spårvägstrafik och en 

sträcka som tills vidare trafikeras med buss. Det innebär en tillfällig standardsänkning för resenärer 

som tvingas till ett extra byte. 

Om flera linjer ska trafikera samma sträcka kan en linje trafikeras av spårvagnar och en annan tills 

vidare trafikeras av bussar. En sådan lösning är inte möjlig om spårvägen går i grässpår. 

14.5.6.2 Bussbaserat system 

En betydande styrka hos ett bussbaserat system är att det är enkelt att bygga ut successivt. 

Separerade sträckor kan öppnas etapp för etapp tills hela systemet är utbyggt. Kontaktledning kan 

sättas upp när en hel linje är färdig, eller tidigare på vissa delsträckor om trafiken sker med 

duobussar.  

Ett bussbaserat system kan därför kunna växa fram successivt. Denna styrka kan dock även vara en 

svaghet, eftersom det innebär en risk att uppgraderingen kan stanna av längs vägen om man inte 

redan från början har formulerat en tydlig vision om slutmålet. 

14.5.7 Störningskänslighet 

14.5.7.1 Spårbaserat system 

Ett spårbaserat system bör utformas med en sådan standard att störningar uppstår ytterst sällan. 

När det väl sker kan dock effekterna bli stora, om en havererad spårvagn eller en felparkerad bil 

blockerar trafiken på en linje. Övergångsväxlar bör placeras ut med jämna mellanrum, för att 

möjliggöra för spårvagnarna att gå över i ”fel” spår och köra om. Det är också en förutsättning för 

att kunna vända spårvagnar, om det av en eller annan anledning visar sig vara nödvändigt. Antalet 

växlar bör å andra sidan hållas nere, eftersom de står för huvuddelen av kostnaderna för 

banunderhåll. 

14.5.7.2 Bussbaserat system 

Ett bussbaserat system är mindre känsligt för störningar. En trådbuss kan avvika i sidled med 

åtskilliga meter, och kan därmed köra om exempelvis felparkerade bilar. Trådbussen kan även köra 

kortare sträckor utan kontaktledning, och därmed köra om andra trådbussar på samma linje om 

det skulle behövas. Om trafiken sker med duobussar blir störningskänsligheten ännu lägre, och 

trafiken kan fortsätta även vid fel på strömförsörjningssystemet, eller vid underhåll.165 
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Bilaga 6. Litteraturstudie av miljö, hälsa och risker 

14.6.1 Energiförbrukning 

Spårvagnar har generellt något lägre energiförbrukning än trådbussar, vilket bland annat beror på 

lägre friktion. Andersson och Gibrand anger energiförbrukningen för en spårvagn till 0,017 

kWh/platskm, för en 12 meters trådbuss till 0,025 kWh/platskm, att jämföra med en dieseldriven 

buss som ligger på 0,060 kWh/platskm.166 

14.6.2 Emissioner  

Elektriska fordon som spårvagnar och trådbussar är nollemissionsfordon, det vill säga de 

producerar inga utsläpp lokalt. Om elproduktionen sker med kärn- eller vattenkraft, vilket är 

normalfallet i Sverige (97 %), är utsläppen även globalt noll. 

I ett bussbaserat system kan viss trafik komma att ske med duobussar. Duobussar kör på diesel på 

sträckor där ingen kontaktledning finns. Utsläppen blir då jämförbara med konventionell busstrafik.  

14.6.3 Buller 

Vid en undersökning i Göteborg uppmättes bullernivåer på 67 – 68 dBA på avståndet 11 – 18 från 

spår i gata, och 78 – 79 dBA på avståndet 11 – 13 meter från spår på egen banvall av makadam. 

Spårvagnens hastighet var i båda fallen 50 km/h.167 Detta är jämförbart med busstrafik. Moderna 

spårvagnsanläggningar har generellt mycket lägre bullernivåer än äldre. Trådbussar har 

bullernivåer som generellt ligger cirka 9 dBA under jämförbara dieselbussar.168 Vid hållplatser är 

trådbussar helt tysta, eftersom motorns varvtal går ned i noll.169 

14.6.4 Naturintrång och barriäreffekter 

Ny infrastruktur utanför tätbebyggt område innebär alltid naturintrång. 

En spårväg av järnvägstyp med banvall av makadam innebär ett ganska stort naturintrång. En 

spårväg med grässpår kan å andra sidan passas in väl i natur- eller parkmiljö.  

En bussväg är jämförbar med en vanlig väg, med den skillnaden att bullerstörningen bör bli mindre 

av en bussväg med relativt gles trafik. Bussvägen måste vara ganska bred om bussarna ska kunna 

köra i hög fart, bredare än en spårväg. 

Spårvägar och bussvägar utanför tätorter fungerar som fysiska barriärer. För trafiksäkerhetens skull 

(se avsnitt 14.6.7) bör djur, gångtrafikanter och cyklister som behöver korsa spårvägen eller 

bussvägen ledas till vissa punkter där korsningar kan utföras planskilt eller på annat trafiksäkert 

sätt. Genom att kombinera spårvägen eller bussvägen med parallellgående gång- och cykelstråk, 

alléer eller andra planteringar, belysning i kontaktledningsstolpar och en allmänt hög estetisk 

standard bör stråken kunna ses som en tillgång snarare än en belastning.  
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14.6.5 Godstransporter 

Spårvägar kan även användas för godstransporter.  I Zürich används spårvägen för sophämtning 

(Cargo-Tram). Vissa dagar kan invånarna lämna brännbart material och uttjänta elektroniska 

produkter på speciella sopvagnar.170 I Dresden har Volkswagen fem specialbyggda godsspårvagnar 

för transporter mellan två olika anläggningar (CarGo Tram). Varje spårvagnstransport sparar in tre 

lastbilstransporter.171 I Amsterdam fanns mellan 2007 och 2009 försöksverksamhet med 

varutransporter på spårvagn (City Cargo Amsterdam). Tanken var att minska den omfattande 

lastbilstrafiken i stadskärnan. Spårvagnar transporterade varorna till ett antal distributions-

centraler, där omlastning skedde till små elektriska lastbilar som körde varorna vidare till butiker, 

restauranger och andra verksamheter.172 

Separerade bussvägar skulle också kunna användas för gods- och varutransporter, med elfordon 

som drivs antingen på batteri eller via kontaktledning. Trådlastbilar har bland annat funnits mellan 

Stockholms Södra station och KF:s anläggningar på Kvarnholmen i Nacka.173 Trådlastbilarna 

använde samma kontaktledning som bussarna till Kvarnholmen. Det svenska företaget Svenska 

Elvägar AB arbetar för ett rikstäckande nät av elektrifierade vägar där tunga transporter sköts av 

trådlastbilar.174 Professor Harry Frank vid Mälardalens högskola i Västerås tilldelades i januari 2010 

100 000 kronor ur Vägverkets jubileumsfond för att utreda konceptet.175 

14.6.6 Folkhälsa 

Såväl emissioner som buller har eller kan ha skadlig inverkan på människors hälsa. Förbättringar på 

dessa områden har därför positiva effekter för alla som bor och verkar i berörda områden. 

Dessutom kan förbättrad kollektivtrafik innebära ökade marknadsandelar för kollektivtrafiken. Om 

bilister lockas att övergå till att resa kollektivt kan det innebära en förbättring av folkhälsan, 

eftersom kollektivresenärer i allmänhet går en längre sträcka per dag än bilförare gör. Även här 

gäller att det är de gröna trafikslagen som helhet som bör öka sin marknadsandel. De som går eller 

cyklar längre sträckor får förstås ännu mer motion än kollektivresenärer. 

14.6.7 Trafiksäkerhet 

Det är generellt mycket säkrare att resa kollektivt än att resa med bil. Antalet dödade per miljard 

person-km är 0,15 för tåg, 0,2 – 0,3 för buss och 4 för bil.176 Det kan däremot finnas risker på väg 

till och från hållplatser, och kollektivtrafiken kan även innebära risker för övriga trafikanter. Det är 

viktigt att hela trafikmiljön utformas för att minimera konflikterna mellan olika trafikslag. Detta är 

ytterligare ett skäl för separerat utrymme för kollektivtrafiken.  
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De externa riskerna är generellt högre för spårvagnar än för bussar, bland annat genom 

spårvagnens lägre retardationsförmåga. Spårvägens risker för övrig trafik beräknas vara 2-3 gånger 

högre än för motsvarande mängd busstrafik (räknat i personkilometer).177 Spåren i gatan innebär 

också en risk för cyklister. Därför bör det normalt finnas separata cykelkörfält eller cykelbanor längs 

spårvägsstråk, så att blandtrafik mellan spårvagnar och cyklar kan undvikas.178 

14.6.8 Trygghet 

Såväl vägen till hållplatser som fordonens interiör bör vara väl upplysta, och i övrigt utformade så 

att resenärer känner sig trygga och bekväma. I långa fordon som spårvagnar och ledbussar kan det 

vara svårt för föraren att hålla uppsikt över hela fordonet. Därmed kan det finnas risk för hot av 

medresenärer och vandalisering, särskilt i fordonets bakre delar.179 Dessa problem kan göras 

mindre med låsbara dörrar i fordonet, som möjliggör att endast  fordonets främre del används 

under lågtrafiktid. 

14.6.9 Kostnadsutveckling 

Såväl kostnader för infrastruktur, fordon, energi och personal ändras med tiden. Inom både 

spårväg och buss sker en snabb teknikutveckling där en ökande modularisering minskar 

kostnaderna.180 Konkurrenssituationen är också god. 

Kostnaderna för fossila bränslen kommer med största sannolikhet att öka i framtiden. Sveriges 

elproduktion får däremot betraktas som relativt stabil, även om det råder viss osäkerhet kring 

kärnkraftens framtid. Alltså kan eldriven kollektivtrafik betraktas som mer robust inför framtiden 

än fossildriven. Utvecklingen av biogastekniken på senare år kan dock sägas ha presenterat 

ytterligare ett hållbart alternativ till fossila bränslen. 

Personalkostnader kommer sannolikt att öka i framtiden. Vid små trafikvolymer är 

personalkostnaderna lägst för buss, vid större trafikvolymer är de lägst för spårväg (om bussen har 

en förare medan spårvagnen har en förare och en konduktör). 

Användning av okonventionell teknik innebär alltid risker för oförutsedda fördyringar. Detsamma 

gäller generellt för större projekt. Spårväg, trådbuss och prioriterad busstrafik generellt får alla 

sägas vara väl beprövade system, där kostnadsberäkningar är relativt tillförlitliga.  

Duospårväg finns på ett dussintal håll i världen sedan snart 20 år, och systemet för därmed anses 

vara relativt väl beprövat. Dock finns ingen erfarenhet i Sverige, vilket gör osäkerheten större. 

Regionala bussbanor finns inte heller hittills i Sverige. Även här är alltså osäkerheten ganska stor.  
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14.6.10 Attityder och samhälle 

För att kunna genomföra stora regionala infrastrukturprojekt krävs det en stark förankring och en 

tydlig målbild som kan omfattas av politiker, tjänstemän, näringsliv och allmänhet. Det finns alltid 

risk för politiska låsningar och revirstrider mellan olika grupperingar . Det är därför viktigt att inte 

för snabbt fatta beslut om ett visst system eller vissa sträckningar. I stället bör en bred dialog 

initieras, som tar sin utgångspunkter i frågor om vilken typ av region man vill leva i. Det är alltså 

snarast frågor om tillgänglighet, livskvalitet och regionala strategier som först bör redas ut, innan 

man tar itu med de tekniska frågorna.181 Det är också viktigt att projektet på ett tidigt stadium 

kommuniceras till allmänheten och presenteras som ett stadsbyggnadsprojekt, och inte som ett 

tekniskt projekt som enbart angår fackfolk.182 

Såväl spårväg som trådbuss är relativt välkända system i Sverige. Kostnadsbilden är väl känd, och 

allmänhet och beslutsfattare är relativt väl förtrogna med trafikslagen. En satsning på spårväg eller 

trådbuss kan kommuniceras och visualiseras på ett tydligt sätt. Spelreglerna är tydliga och klara vad 

gäller planprocess, trafikregler med mera.  

Det spårbaserade system som har presenterats här är ganska så tydligt. Valmöjligheterna är ganska 

små när det gäller att utforma ett spårvägssystem som även ska inbegripa trafik på en elektrifierad 

järnväg (se avsnitt 6.1.5). 

I ett bussbaserat system finns fler valmöjligheter, och osäkerheten blir därmed också större. Det 

kan vara svårare att samlas kring en gemensam vision när det gäller ett begrepp (t ex prioriterad 

busstrafik) som är mindre etablerat och precist. Flexibiliteten vid utformning av ett bussbaserat 

system kan ses som en styrka, men kan också skapa en bestående osäkerhet vid systemets 

utbyggnad. Vid varje enskild utbyggnad kan det uppstå diskussioner om grader av separering och 

prioritering, om driftsystem och systemstyrning. 

Kanske kan man också hävda att det är svårare att utnyttja prioriterad busstrafik till profilering och 

marknadsföring av en stad eller region. De flesta vet att Göteborg och Norrköping har spårväg, 

men betydligt färre känner till framgångsrika bussatsningar, fackfolk undantaget. Å andra sidan 

finns det möjligen större möjligheter för en region som satsar på prioriterad busstrafik att hitta en 

unik ”nisch”. 

  

                                                           
181

 Flyvbjerg et al. 2003: 89 – 90. 
182

 Van der Bijl (2010). 



xvi 
 

Bilaga 7. Litteraturstudie av lätt, strukturerande kollektivtrafik 

14.7.1 Spårbaserade system 

14.7.1.1 Bakgrund 

Spårvägen är ett mycket flexibelt trafikslag. Den kan gå i blandtrafik i stadsgator, på reserverat eller 

upphöjt utrymme i gator, på gågator, genom cirkulationsplatser, genom grunt vatten (om rälerna 

når över vattenytan), i gräsmattor (grässpår), och på egen banvall med räler av järnvägstyp. Med 

duospårvagnar kan trafiken även gå på vanliga järnvägar och där samsas med person- och godståg. 

Spårvägar har funnits i en mängd städer runt om i världen från 1800-talet och fram till i dag.183 Den 

första elektriska spårvägen öppnade i Berlin 1881.184  

Från 1930-talet till 1970-talet lades många spårvägssystem ned runt om i världen. Spårvägen sågs 

då som ett omodernt system som skapade framkomlighetsproblem för den växande bilismen.185  

Trafiken ersattes med bussar, eller i större städer med tunnelbana. I USA, Storbritannien och 

Frankrike försvann flertalet system, medan spårvägen i många fall levde vidare i Nederländerna, 

Schweiz, Tyskland och Östeuropa. I Sverige lades flertalet system ned mellan andra världskrigets 

slut och 1973 (Limhamnslinjen i Malmö). Endast Göteborg och Norrköping satsade på att behålla 

och utveckla spårvägen. I Stockholm försvann alla innerstadslinjer vid högertrafikomläggningen 

1967, men förortslinjerna Nockebybanan och (Södra) Lidingöbanan har levt kvar till våra dagar. 

Från 1970-talet har spårvägen upplevt en renässans.186 I Tyskland moderniserades befintliga 

system redan från 1950-talet och framåt. Spårvagnarna fick högre standard och högre hastigheter, 

och framför allt större kapacitet genom att göras allt längre. Dessa system kallades Stadtbahn, 

vilket har översatts till svenska med stadsbana eller snabbspårväg. I USA infördes år 1972 termen 

light rail som en engelsk term för Stadtbahn.187 De första nya systemen i Nordamerika öppnades i 

Edmonton 1978, Calgary 1981 och San Diego 1981.188 

1985 öppnades i Nantes det första nya spårvägssystemet i Frankrike. 1987 följde ett system i 

Grenoble. Här introducerades för första gången låggolvspårvagnar, som möjliggjorde plant insteg 

från hållplatsplattformar. Numera finns spårväg i drygt tjugo franska städer, och de franska 

systemen har varit mycket inflytelserika när det gäller spårvägens integrering i stadsmiljön.  

Ett av de mest framgångsrika systemen startade i Strasbourg 1994 (”Eurotram”).189 Här var 

spårvägen ett centralt inslag i ett radikalt stadsförnyelseprojekt. Gator med genomfartstrafik i 

stadskärnan omvandlades till kombinerade spårvägs- och gågator, och stora infartsleder byggdes 

om från fyra till två körfält för att lämna plats för spårvägen och minska biltrafiken. 
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Spårvägar finns nu i nästan 400 städer runt om i världen, varav cirka 100 system har öppnats sedan 

1980.190 Spårväg används i den här uppsatsen som en samlingsbeteckning för stadsspårväg, 

snabbspårväg, light rail, med flera begrepp.191 

14.7.1.2 Kontaktledning 

Spårvagnar drivs vanligen på likspänning, exempelvis 750 V, som matas från en kontaktledning som 

hänger över spåren. Kontaktledningen kan ges en enklare utformning än för järnvägar, och kan 

utformas utan bärlina. I stadsmiljö kan kontaktledningen fästas i husfasader och därmed utformas 

mycket diskret.  

14.7.1.3 Duospårvagnar 

Duospårvagnar (även kallade kombispårvagnar) betecknar spårvagnar med dubbla energisystem. 

De finns i två varianter. Den ena varianten (”AC/DC”) kombinerar likspänning i stadsmiljö med hög 

växelspänning som finns på järnvägar (i Sverige 15 kV, 16 2/3 Hz). Den andra varianten 

(”Diesel/DC”) kombinerar likspänning i stadsmiljö med dieseldrift som kan användas på 

oelektrifierade järnvägar.  

14.7.1.4 System utan kontaktledning 

Det finns även system för att på kortare eller längre sträckor klara sig utan kontaktledning. Det är 

speciellt intressant på estetiskt känsliga sträckor i historiska stadsmiljöer. 

I Nice körs spårvagnar från Alstom på batteri på sträckor upp till 400 meter .192 I Mannheim har 

Bombardier försökstrafik med spårvagnar med superkondensatorer. 193Alstom har försökstrafik 

med spårvagnar med svänghjul i Rotterdam.194 Under 2010 väntas Bombardier presentera 

systemet Primove för modellen Flexity.195 Energiöverföringen sker trådlöst via induktion från 

banvall till fordon. 

Alstom har utvecklat systemet APS (av franska alimentation par le sol, engelska ground-level power 

supply, ungefär elektricitet från marknivå), som bygger på korta strömskenor i marken som bara är 

spänningssatta när en spårvagn befinner sig över dem.196 Sträckorna behöver därmed inte spärras 

av, i motsats till tunnelbanor som också använder sig av strömskena. APS finns sedan 2003 på 

estetiskt känsliga sträckor i Bordeaux i Frankrike, där man inte ville sätta upp en kontaktledning. 

Flera andra städer planerar eller överväger att använda sig av APS. I Dubai planeras en 14 km lång 

sträcka som kommer att ha APS hela vägen.197 
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14.7.1.5 Integrering av lokal och regional trafik 

Det finns ett flertal lösningar för system som fungerar som lätt strukturerande kollektivtrafik lokalt i 

städer, men där samma fordon även går regionalt till andra städer och orter i omgivningen. Sådana 

regionala spårvägssystem skiljer sig från pendel- och lokaltåg, som helt går på egen banvall och 

därmed inte kan integreras lika väl i stadsmiljön. 

Så kallade interurbanspårvägar fanns redan i början av 1900-talet. Omfattande system fanns bland 

annat i delar av USA, i Belgien och i tyska Oberschlesien (i nuvarande Polen).198 

Sedan 1992 finns i Karlsruhe i Tyskland spårvägslinjer som går i gatumiljö i stadskärnor, men 

fortsätter på järnvägssträckor, där spårvagnarna samsas med person- och godståg (”track 

sharing”).199 Den så kallade Karlsruhemodellen blev därmed startskottet för ett nytt intresse för 

regional spårvägstrafik. Olika typer av duospårväg finns nu på ett dussintal platser i världen, och 

flera nya system planeras.200 

Världens längsta spårvägslinje är år 2010 linje S4 i Karlsruheregionen, som går en sträcka på 100 

km mellan Öhringen Cappel och Achern.201 

14.7.2 Bussbaserade system 

14.7.2.1 Bakgrund 

Modern busstrafik har funnits sedan 1920-talet. Bussens styrka är att den kan framföras (i stort 

sett) på alla sträckor där övrig vägtrafik finns. Massbilismen har under 1900-talet inneburit en 

enorm utbyggnad och upprustning av vägnätet i alla industrialiserade länder. Som har nämnts i 

avsnitt 3.4.1 fanns det en utbredd uppfattning att spårvägstrafik var omodernt, och utgjorde ett 

hinder för vägtrafiken. I ”bilsamhället” blev därför busstrafiken den dominerande formen av 

kollektivtrafik. Spårtrafik, med dess högre kapacitet, var fortfarande nödvändig i större städer, men 

skulle då helst framföras underjordiskt som tunnelbana. 

Men bussens flexibilitet är också dess stora nackdel eftersom det gör att den saknar 

strukturerande egenskaper. Under de senaste decennierna har det därför gjorts flera försök att 

utveckla system för busstrafik som delar några av spårtrafikens typiska egenskaper, såsom högre 

kapacitet, högre reshastighet och högre punktlighet.  

14.7.2.2 Prioriterad busstrafik 

Prioriterad busstrafik beskrivs ofta med devisen ”tänk spårväg – kör buss”.  I princip ska bussen 

alltid ges företräde för att i möjligaste mån aldrig stå stilla, förutom vid hållplatsuppehåll.202 Detta 

kan uppnås genom att ge bussen separerat utrymme i egna körfält eller helt egna vägar.  
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Vid möten med övrig trafik ges bussen alltid företräde med hjälp av signalprioritering, det vill säga 

trafiksignaler som känner av när bussen kommer och ger bussen grönt ljus och korsande trafik rött 

ljus. 

I Sverige används ofta termen stombuss om snabba busslinjer med raka sträckningar och relativt 

glest mellan hållplatserna. Stombusslinjer trafikeras i allmänhet med ledbussar (18 m). I Göteborg 

förekommer trafik med dubbelledbussar (24 m).  

I franska Nantes finns sedan 2006 BusWay, som är ett mycket ambitiöst exempel på prioriterad 

busstrafik, som kombinerades med omfattande stadsförnyelse liknande den som brukar 

ackompanjera franska spårvägsprojekt.203  

I nederländska Utrecht har prioriterad busstrafik tillämpats mycket konsekvent.204 Här finns 

sammanlagt 7 km reserverade körfält i vägmitt och bussvägar. Trafiken sker med dubbelledbussar.  

14.7.2.3 Bus rapid transit 

Bus rapid transit beskrivs ofta med devisen ”tänk tunnelbana – kör buss”.  Bus rapid transit – eller 

BRT – utvecklades ursprungligen under 1970-talet i Latinamerika som ett billigare alternativ till 

tunnelbana. Ett fullfjärdrat BRT-system är helt trafikseparerat, och har enbart planskilda korsningar. 

Bussarna har dörrar på båda sidorna vilket möjliggör mittplattformar. Biljettvisering sker före 

ombordstigning, till exempel i en spärrlinje av tunnelbanemodell. Vissa BRT-system har fyra körfält, 

vilket gör att expressbussar kan köra om bussar som stannar vid varje hållplats. 

 Blandtrafik Prioriterad Separerad 
Spår Stadsspårväg Snabbspårväg Tunnelbana 
Buss Stadsbuss Stombuss Bus rapid transit 

Tabell 47. Jämförelse av spårbaserade och bussbaserade system.205 

14.7.2.4 Framdrivningssystem 

Bussar drivs vanligen på fossila bränslen, traditionellt diesel. På senare tid har mer miljövänliga 

bränslen som etanol och biogas blivit allt vanligare. 

Eldrift via kontaktledning har förekommit sedan tidigt 1900-tal, och benämns trådbuss.206 För 

spårvagnar sker återledning av strömmen genom rälerna. Detta är inte möjligt för trådbussar, som 

därför har dubbla strömavtagare, vilket kräver en dubbel kontaktledning. 

Det finns omkring 350 trådbussystem i världen.207 
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Moderna trådbussar har alltid batterier, eller en mindre förbränningsmotor, för drift utan 

kontaktledning på korta sträckor. Duobussar har dubbla energisystem i likhet med 

duospårvagnar. En duobuss drivs elektriskt där kontaktledning finns utbyggd, men kan även köras 

på diesel där kontaktledning saknas. 

Det finns även batteribussar som kan köra längre sträckor på batterier, hybridbussar som har både 

elmotor och explosionsmotor för fossila bränslen, samt gyrobussar där energi lagras i svänghjul. 

14.7.2.5 Fördelar med systemstyrda bussar 

Medan spårvagnar och tåg följer spårets räler kan bussar i allmänhet röra sig fritt i sidled. Detta 

innebär att bussar normalt behöver ett visst vingelutrymme i sidled. Det finns dock ett antal 

lösningar för att styra bussar i sidled. Johansson och Lange kallar denna typ av bussar för 

systemstyrda bussar. Fördelar kan vara mindre utrymmeskrav, jämnare gång och därmed högre 

komfort, samt bättre angöring vid hållplatser, och därmed bättre tillgänglighet. I några av systemen 

finns även potential till helautomatisk drift, även om detta ännu inte tillämpas i reguljär drift 

någonstans i världen. 

14.7.2.6 Optiguide 

Franska Irisbus har utvecklat fordonstypen Civis som är utrustat med styrsystemet Optiguide, 

utvecklat av tyska Siemens.208 Optiguide är ett system för optisk styrning av bussar. Bussarna styrs 

automatiskt att följa målade markeringar i gatan. Det möjliggör en angöring till hållplatsplattformar 

med en spalt på högst 5 cm mellan plattform och buss. Systemet används sedan 2001 på bussar i 

Rouen i Frankrike och sedan 2008 på trådbussar i Castellon de la Plana i Spanien.209 

14.7.2.7 Phileas 

Phileas är ett system med bussar som läser av magneter i vägbanan för att hålla sig på rätt bana.210 

Det möjliggör en angöring till hållplatsplattformar med en obetydlig spalt mellan plattform och 

buss. Systemet är sedan 2004 i bruk i Eindhoven i Nederländerna. 

14.7.2.8 Spårbuss 

En spårbuss styrs i sidled av horisontella hjul som följer någon form av spår, till exempel 

betongprofiler längs vägen.211 Spårbussar kan köra konventionellt på stadsgator eller landsvägar, 

men även trafikera speciella spårbussbanor som kräver mindre utrymme i sidled än en vanlig väg.  

Spårbussbanan kräver planskilda korsningar, och kan inte trafikeras av andra fordon.212 Spårbuss 

finns på en handfull platser i världen. I Adelaide i Australien finns en 12 km lång bana. Spårbussar 

kan drivas konventionellt, eller vara tråd- eller duobussar. 
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14.7.2.9 TVR/GLT och Translohr 

Två system som kan beskrivas som mellanformer mellan trådbuss och spårvagn är TVR (Transport 

sur Voie Reservé), också känt som GLT (Guided Light Transit), samt Translohr.213 Båda systemen har 

fordon som går på gummihjul, men de har styrhjul längs fordonens längdaxel, som följer en skena i 

gatan. 

 TVR är enriktningsfordon, har kontaktledning av trådbusstyp, och kan lämna banan och köra på 

diesel. De klassificeras av Johansson och Lange som spårstyrda trådbussar. 

Translohr är tvåriktningsfordon, har kontaktledning av spårvägstyp, återmatar ström genom skenan 

i gatan, och kan inte lämna banan. De klassificeras av Johansson och Lange som 

gummihjulsspårvagnar. 

14.7.2.10 Integrering av lokal och regional trafik 

Regionala system för prioriterad busstrafik och bus rapid transit är hittills ganska ovanliga. 

Zuidtangent är en lång bussbana i Amsterdamregionen.214 Banan är helt reserverad för busstrafik 

och har både plan- och planskilda korsningar. Banan trafikeras av konventionella bussar, men är 

förberedd för framtida uppgradering till spårväg. Den första delsträckan öppnades 2002. Fullt 

utbyggt väntas systemet omfatta 64 km. 

I Storbritannien har intresset för prioriterad busstrafik varit stort.215 En handfull system finns runt 

om i landet, och flera system trafikeras delvis med spårbussar. Det mest ambitiösa projektet är 

Cambridgeshire Guided Busway, som innebär att spårbussar ska köras på en tidigare banvall.216 

Bussarna går som lokal trafik i städerna Cambridge och Huntingdon, men som regional trafik 

mellan städerna. Sträckan är 40 km, varav 25 km med spårstyrning. Trafik väntas starta under 2010. 

Världens längsta trådbusslinje går mellan Simferopol och Jalta på Krim i Ukraina.217 Linjen byggdes 

på 1950-talet, och är 86 km lång. Den korsar Krimbergen och har en nivåskillnad på över 700 meter 

mellan högsta och lägsta punkt. 

14.7.3 Spårtaxi 

14.7.3.1 Bakgrund  

Kollektivtrafik är normalt uppbyggd kring vissa linjer, som körs enligt en viss tidtabell. Det innebär 

för det första att en resenär kan tvingas vänta ganska länge på att ett fordon ska komma, och för 

det andra att resenärer kan tvingas till ett eller flera byten, som dessutom tar ytterligare tid, för att 

ta sig till resmålet. Väntetid och bytestid upplevs i allmänhet som en olägenhet och vänte- och 

bytestid upplevs som betydligt längre än tid som tillbringas ombord på ett fordon i rörelse. 
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Dessutom blir relativt dyra system som spårväg och i ännu högre grad tunnelbana av nödvändighet 

ganska grovmaskiga, med långa gångavstånd till hållplatser och stationer.  

Spårtaxi, eller spårbil, är ett system som försöker råda bot på alla dessa brister.218 Spårtaxi kan ses 

som ett system för automatisk, förarlös taxitransport, därav namnet. På engelska talar man om 

personal rapid transit. 

Spårtaxisystem har jämfört med spårväg och järnväg en relativt låg kilometerkostnad för 

infrastruktur och kan därför byggas ut i finmaskiga, yttäckande nät. Tanken är att en hållplats alltid 

ska finnas inom gångavstånd. När resenären kommer till hållplatsen ska en spårtaxi redan stå inne 

eller kunna beställas och anlända inom några minuter. Resenären anger önskat resmål, och 

spårtaxin går därefter automatiskt till destinationen, utan uppehåll längs vägen.  

Spårtaxin har ett fåtal sittplatser, till exempel fyra eller sex. Man reser ensam eller tillsammans 

med bekanta som har samma resmål. Det är inte tänkt att man ska behöva dela fordon med 

okända. 

Spårtaxi har diskuterats sedan 1960-talet, men hittills finns inget fullskaligt system i drift. Det första 

fullskaliga systemet, utvecklat av företaget ULTra, förväntas öppna på Heathrows flygplats i London 

under år 2010.219 I ett första skede omfattar systemet tre stationer och totalt 4 km spår. 

I Sverige finns ett nätverk av kommuner som har intresse av spårtaxi.220 Det finns även en statlig 

utredning som rekommenderar statlig medfinansiering av en pilotbana, som kan komma att byggas 

i Södertälje, Stockholm, Uppsala eller Umeå. Ett beslut i frågan väntas i oktober 2010. 

14.7.3.2 Framdrivningssystem 

Det finns ett antal företag som har utvecklat eller håller på att utveckla spårtaxisystem. Alla system 

är elektriskt drivna, av batterier eller via matning från banan, till exempel med linjärmotorer. 

14.7.3.3 Integrering av lokal och regional trafik 

Eftersom spårtaxi än så länge är ett obeprövat system är det svårt att ta ställning till dess potential 

för regionala system. Teoretiskt kan ett spårtaxisystem byggas ut över stora ytor, och 

medelhastigheten kan bli hög. I ett system med ett antal dominerande stråk torde dock spårtaxins 

begränsade kapacitet vara ett problem. Johansson och Lange skriver:  

”[Spårtaxi]bör i första hand användas där låg till medelhög transportkapacitet krävs. En 
rimlig kapacitet är 1 000 – 2 000 personer/h, att jämföra med ca 4 000 – 8 000 personer/h 
för spårväg och 12 000 personer/h för T-bana.”221 
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14.7.4 Samutnyttjande av infrastruktur 
Spårtaxi är ett helt separat system, som måste vara helt trafikseparerat. Mellan infrastruktur för 

bilar, bussar, spårvagnar och tåg finns däremot vissa överlappningar.222 

 Tåg Duovagn Spårvagn Trådbuss Duobuss Buss 
Järnväg på egen banvall X X     
Spårväg på egen banvall  X X    
Spårväg på grässpår  X X    
Gata, kontaktledning för spårvagn  X X  Bränsle X 
Gata, parallella kontaktledningar  X X X Elektriskt X 
Gata, kontaktledning för trådbuss    X Elektriskt X 
Gata utan kontaktledning     Bränsle X 

 
Tabell 48. De tre översta kategorierna är alltid reserverade för spårfordon. De följande fyra kategorierna 

kan vara reserverade för kollektivtrafik eller ha blandtrafik. Spårvägen och trådbussen har, som nämnts 

ovan, olika kontaktledningstyper. Däremot kan en och samma gata utrustas med båda typerna av 

kontaktledning parallellt. 
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