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Förord
Nordic Rail på Elmia i Jönköping ha blivit ett återkommande tillfälle för järn-
vägens aktörer och intressenter att träffas och utbyta erfarenheter.

Inför 2001 års upplaga överenskoms att Chalmers Tekniska Högskola med
CHARMEC, Kungliga Tekniska Högskolan och Statens väg- och transportforsk-
ningsinstitut (VTI) med stöd av Verket för innovationssystem (Vinnova) skulle
delta i en gemensam forskarmonter. I denna monter genomfördes ett antal korta
forskarseminarier.

I denna volym sammanfattas de presentationer som VTI-medarbetare svarade
för liksom presentationerna vid de s.k. fackseminarier som genomfördes i Elmias
konferensanläggning. Nordic Rails internationella inriktning medför att presen-
tationen av �Light Rail i England och Frankrike� är gjord på engelska

Linköping i november 2001

Thomas Lange
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UIC komfortprov och VTI:s forskningstema
Innovativ järnvägsteknik (IRT)

Johan Förstberg & Björn Kufver (VTI)
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UIC:s provkörningar med Pendolino och
VTI:s forskningstema Innovativ järnvägsteknik

Johan Förstberg & Björn Kufver

Under oktober 2001 kom-
mer UIC Comfort Group
genomföra komfortprov
med ett Pendolino-tåg i
Italien. Tåget framförs på
sträckan Florens - Arezzo i
olika hastigheter och med
kompensationsgrader i tå-
gets korglutningssystem.
Försökspersoner skall under
proven avge graderade
bedömningar den upplevda
komforten. VTI är en av
medlemmarna i UIC Com-
fort Group, och arbetet re-
presenterar den första
forskningsinsatsen i VTI:s
sexåriga tema "Innovativ
Järnvägsteknik".

Järnvägarna eftersträvar
sedan länge kortare restider
och ett av medlen att uppnå
detta är högre tåghastigheter.
Höga tåghastigheter kan dock
vara svåra att uppnå där
banans linjeföring är kurvig.
De tillåtna hastighetsnivåerna
i kurvor är dels begränsade av
säkerhetsrelaterade orsaker

och dels begränsade av risken
för komfortstörningar. I
normalfallet är det komforten
som ger den lägsta tillåtna
hastigheten. Därför kan tåg
med korglutning, som ger
bättre komfort, tillåtas köra
fortare än konventionella tåg
utan korglutning. Men
frågeställningen är inte helt
löst. Hur mycket fortare det är
rimligt att köra med korg-
lutning, exakt hur mycket
korglutning som skall anord-
nas, etc., är under fortsatt ana-
lys.

Tidigare studier
Tidigare har studier gjorts av
SJ och ASEA med det
svenska experimenttåget X15
och British Rail Research med
tågen HST och APT. Dessa
försök gjordes så att för-
sökspersoner fick ange kom-
fortstörningar i kurvor när
tågen framfördes med olika
hastigheter och med olika
kompenseringsgrad i korglut-

ningssystemet. De brittiska
försöken resulterade i måtten
PCT och PDE, vilka kan an-
vändas för att beräkna kom-
fortstörningens storlek vid
givna värden på sidoacce-
leration, sidoryck, rollvinkel-
hastighet och peak-to-peak
acceleration vid stora spår-
lägesfel.

Därutöver har European
Railway Research Institute
(ERRI) har under benäm-
ningen B153 under 1980-talet
genomfört ett stort antal för-
sök angående allmän åkkom-
fort på rakspår i tåg. En ut-
talad målsättningen med dessa
försök var att undersöka om
och hur kvantifiering av
vibrationer enligt den
internationella standarden ISO
2631 kan ske i tågmiljöer.

Rapporterna och resultaten
från BRR- och ERRI-
försöken utgör underlaget för
beräkning av komfort enligt
standarderna UIC 513 och
CEN ENV 12299.
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ERRI (B207) har senare
genomfört prov för att för-
bättra dessa standarder. Dessa
komfortförsök genomfördes i
Italien (tåg med korglutning)
och i Polen (tåg utan korg-
lutning). Ett stort antal prob-
lem med försöken har kom-
mit fram. Exempelvis var
komforten i de italienska för-
söken generellt sett mycket
bra, och linjeföringen på
provavsnitten var mycket ho-
mogen. Det uppstod sam-
variation mellan exempelvis
ryck och rollrörelser, varför
deras relativa inverkan inte
gick att urskilja. Eftersom
komforten var (alltför) god,
erhölls inte heller någon bra
bild på hur olika starka
rörelser ger upphov till olika
starka komfortstörningar. I de
polska komfortförsöken
stördes komforten av kraftiga
longitudinella vibrationer, or-
sakade av loket, vilket inte
hade med linjeföring och
hastigheter i kurvor att göra.

UIC:s komfortprov
Arbetsgruppen "UIC Comfort
Group", som består av ERRI,
Jernbaneverket, FS, DB,
SNCB, AEA Technology och
VTI, har sedan 1999 planerat
att genomföra nya prov för att
undersöka komforten i kur-
vor. Skillnaden mot ERRI:s
prov är att ett och samma tåg
används med olika kompen-
seringsgrad i korglutningen
eller med korglutningen helt
inaktiv. Målet är alltså att få
ökad kunskap om resenärer-
nas uppfattning av komfort
som beror på rörelser i vagns-
korgen, exempelvis

* vibrationer på rakspår
* vibrationer i kurvor
* ryck och rollning i

övergångskurvor

Komfortmåtten är tänkta att
kunna använda vid fråge-
ställningar som exempelvis:

* Skall vi underhålla rak-
spår A eller B?

* Skall vi underhålla rak-
spår A eller kurva C?

* Skall vi ändra linjefö-
ringen i kurva D?

* Skall vi modifiera korg-
lutningssystemet?

AEA Technology fick inled-
ningsvis studera vilka for-
donsreaktioner som kunde
förväntas på italienska,
svenska och norska prov-
sträckor. De simulerade for-
donsrörelserna med datorpro-
grammet Vampire, med for-
donsdata motsvarande italien-
ska Pendolino, svenska
X 2000 och norska Signatur.
Slutsatsen blev att försöken
borde förläggas i Sverige och
Norge snarare än Italien,
eftersom man därmed skulle
få en bättre spridning av in-
data (olika värden på sido-
acceleration, ryck och roll-
ningsrörelser) till komfort-
analysen. Problem med att få
låna X 2000-tåg och/eller
Signaturtåg ledde till att be-
slutet ändock blev att för-
lägga proven till sträckan
Florens - Arezzo i Italien.

Därefter genomfördes vid
VTI en fördjupad analys, där
det studerades vilka fordons-
reaktioner som kunde för-
väntas vid olika hastigheter
och med olika kompense-
ringsgrad i korglutnings-
systemet. Figur 1 visar ett
exempel på fordonsreaktioner
med en nettokompen-
seringsgrad om 70% (mot-
svarande cirka 80% nominell
kompensering).

I Figur 1 framgår den icke
önskvärda samvariationen
mellan ryck och rollning.
Exempelvis förekommer roll-
vinkelhastigheter under
3 grader per sekund endast
vid ryck under 0.45 m/s3.
Genom att kombinera 70%
nettokompensering med
andra kompenseringsgrader
kan en ökad spridning av in-
data erhållas. Vid samma
hastighet i kurvorna, men
med en netto kompense-
ringsgrad om enbart 30%,

kunde låga rollrörelser er-
hållas vid ryck upp till
0.9 m/s3, se Figur 2.

Under 5 dagar kommer 32
försökspersoner att få avge
komfortomdömen med hjälp
av fem tryckknappar för ett
antal specificerade över-
gångskurvor och cirkulär-
kurvor. Dessa testavsnitt är
valda med analyser från dia-
gram motsvarande Figurerna
1�2, för att erhålla en så god
spridning av rörelsemönstren
som möjligt. Tåget kommer
att framgöras med 0%, 40%,
60% och 80% nominell kom-
penseringsgrad och med
hastigheter motsvarande
180 mm, 270 mm respektive
300 mm rälsförhöjningsbrist i
de minsta kurvradierna (mot-
svarande en spårplansaccele-
ration om 1.2, 1.8 respektive
2.0 m/s2).

Tåget kommer att
instrumenteras med accelero-
metrar, rollvinkelgyron, etc.
för att mäta upp de verkliga
fordonsrörelserna

Proven planerades ur-
sprungligen att genomföras
under juni 2001, men på
grund av tekniska problem
och strejker så har de senare-
lagts till oktober

VTI:s järnvägsforskning
VTI Järnvägsavdelning bilda-
des under slutet av 1980-talet
och kom under 1990-talet att
omformas till gruppen Järn-
vägssystem. Huvudinrikt-
ningarna inom Järnvägs-
system har varit Ban- och for-
donsteknik, Samspel männi-
ska � maskin inom järnvägs-
området, Järnvägens styrning
och organisation samt
Järnvägsekonomi. Inom om-
rådet Ban- och fordonsteknik
har två doktorandprojekt
genomförts vid KTH Järn-
vägsteknik inom forsknings-
temat Samverkan Fordon �
Bana (SAMBA). Det ena
doktorandprojektet (SAM-
BA5) har undersökt olika
komfort- och obehagskriterier
för framförallt tåg med aktiv
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korglutning och det andra
(SAMBA4) har utnyttjat
sådana kriterier för att opti-
mera spårets linjeföring.

Nytt tema
I och med att SAMBA4 och
SAMBA5 avslutades med
doktorsexamina under år
2000, ansökte VTI om medel
för fortsatt forskning inom
närliggande områden. De
föreslagna forskningsprojek-
ten organiseras som ett tema
Innovativ järnvägsteknik
(IRT), med två ingående
huvudprojekt: Samverkan
Fordon/Bana (TRAVEL) och
Innovativ Korglutningsteknik
(ITIL). Till temat kopplas
därutöver internationella sam-
arbetsprojekt, såsom ex-

empelvis UIC Comfort Group
(se ovan) och ett planerat EU-
projekt Fast And Comfortable
Trains (FACT) som har fokus
på komfort och illamående
samt spårtekniska aspekter
för tåg med korglutning.
Finansiärer till temat och dess
delprojekt är f.n. Vinnova,
Banverket, Bombardier
Transportation och UIC.

VTI avser även fort-
sättningsvis samarbeta med
högskolor och universitet i
Sverige. Samarbetet med
KTH Järnvägsteknik  fort-
sätter, liksom samarbetet
inom beteendevetenskap och
medicin genom Linköpings
Universitet (LiU) och Uni-
versitetssjukhuset (US) i
Linköping. Avsikten är också

att påbörja samarbete inom
transportekonomi med
Linköpings Universitet,
Transek och KTH Trafik-
planering för att undersöka
möjligheterna att mäta kom-
fortförbättringar i monetära
termer.

Förväntat resultat
Både TRAVEL och ITIL
syftar till att finna en strategi
för att optimera spårgeo-
metrin och korglutnings-
algoritmer för att förbättra
komforten i kurvor och sam-
tidigt minska risken för åk-
sjuka. Genom dessa åtgärder
bör tågföretagens konkurrens-
förmåga kunna förbättras.
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Uppspår Arezzo - Firenze 
km  227 - 309,  max rälsförhöjningsbrist = 300 mm, nettokompensering = 70% 
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Figur 1  Beräknade fordonsreaktioner vid 70% nettokompensering.

Uppspår Arezzo - Firenze 
km  227 - 309,  max rälsförhöjningsbrist = 300 mm, nettokompensering = 30% 
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Figur 2  Beräknade fordonsreaktioner vid 30% nettokompensering.
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Avreglering eller omreglering
Bertil Hylén (VTI)
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Avreglering eller omreglering
Bertil Hylén

Europeiska Unionen - gemensamma organisatoriska drag
I de flesta europeiska länder har sedan decennier järnvägar och järnvägstrafik som
regel varit en helt statlig och nationell angelägenhet. Varje land har haft en statlig
järnvägsförvaltning med liknande organisation med bl.a. �vertikal integration� av
infrastruktur och operatör. Europeiska Unionen (EU) har emellertid under 1990-
talet i olika förordningar och direktiv ställt vissa minimikrav på järnvägssektorns
organisation. Kraven har hittills inte varit särskilt långtgående, t.ex. har endast
krävts en bokföringsmässig åtskillnad mellan infrastruktur och operatör(er). EU
ställer emellertid idag inga generella krav på t.ex. upphandling i konkurrens eller
tillträde för nya operatörer. De tre länderna som närmare beskrivs nedan har på
ganska skilda sätt implementerat EU:s regler. De har också av nationella skäl valt
olika modeller för avreglering etc.

De förändringar av EU:s regelverk som beslutats och föreslagits 2001 torde
komma att kräva mera omfattande organisatoriska förändringar, dessa ligger dock
flera år framåt i tiden.

Vad gäller de s.k. kandidatländerna gäller att de f.n. naturligtvis inte är bundna av
EU:s regelverk. Kandidatländerna är emellertid medlemmar i Europeiska Trans-
portminister-konferensen, ECMT, och de flesta har följt ECMTs rekommendation
om att EU:s principer skall tillämpas även i icke-medlemsländer.

I Tabell 1 nedan sammanfattas några olika organisatoriska drag.

Tyskland Frankrike Storbritannien

Uppdelning infra-
struktur� operatör(er)

Ja - men DB Netz
är kvar inom
koncernen

Ja � men utan större
betydelse

Ja

�Privatiseringsgrad� 10% men ökande Minimal 100%
Antal operatörer 150 1 (i stort sett) 40
Avreglering av
persontrafiken

Fri fjärrtrafik, reg.
trafik upphandlas

Nej Nästan all trafik
upphandlas i
konkurrens

Regionalisering inom
persontrafiken

Fullständig Ja � men f.n. m. SNCF
som enda operatör

Mycket
begränsad

Avreglering av gods-
trafiken

Fri etablering Nej Fri etablering

Banavgifter Höga, enligt tariff
fastställd av DB
Netz

Låga, enl. tariff fast-
ställd av regeringen

Höga,
förhandlade m.
respektive
operatör
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 I Tabell 2 nedan sammanfattas några viktigare basfakta för järnvägssektorn i resp.
land.

Avser 1998 Anställda Linjenät
km

Tonkm Person-
km
(Pkm)

Person-
km
per inv.

Tonkm
+ Pkm
per anst.

Tonkm
+ Pkm
per linje-
km

Sverige 18 000 10 000 19 7 723 1 444 2,6

Tyskland 210 000 38 000 74 67 828 671 3,7

Frankrike 175 000 32 000 54 64 1 050 674 2,7

Storbritannien 95 000 17 000 17 35 583 547 3,0
Tjeckiska rep. 86 000 9 000 19 7 680 302 2,8
Polen 212 000 23 000 61 21 532 386 3,6

Enhet 109 109 106 106

Källor; Eurostat, ECMT, CD, TR&IN.

Ovanstående uppgifter måste tolkas med försiktighet i flera avseenden;
• Så länge alla länder hade en integrerad järnväg där allt sköttes i egen regi var

antalet anställda inget problem. Med fler operatörer/aktörer och ökad använd-
ning av entreprenörer blir antalet anställda svårare att definiera. Detsamma
gäller produktiviteten per anställd (Tonkm + Personkm per anställd).

• Personkm per invånare � Endast ett land, Schweiz ligger (väsentligt) högre än
Frankrike, Det bör dock observeras att i Schweiz och Frankrike är busstrafiken
fortfarande hårt reglerad, långväga busstrafik förekommer nästan inte alls.

• Trafikbelastning per linjekm tar inte hänsyn till andelen dubbel- eller flera
spår. Sverige har cirka 25 % dubbelspår medan i de andra länderna i Tabell 2
dubbelspår är regel.

Tyskland
Tyskland genomförde under 1990-talet en omfattande järnvägsreform. De båda
statliga järnvägsförvaltningarna Deutsche Bundesbahn (väst) och Deutsche
Reichsbahn (öst) slogs samman till Deutsche Bahn AG (DB), ett aktiebolag där
alla aktier ägs av förbundsrepubliken. DB består av ett holdingbolag och fem
dotterbolag:

DB Netz Motsvarar Banverket, svarar även för tågplan och trafik-
ledning

DB Station&Service Äger persontrafikens stationer
DB Reise&Touristik Fjärrtågstrafik (>50 km)
DB Regio Regional tågtrafik (<50 km)
DB Cargo (Railion) Godstransporter
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 Två andra viktiga organisationer bör nämnas:
 
 Eisenbahn-Bundesamt (EBA), ung. Federala Järnvägsinspektionen, ansvarar för
säkerhets- och andra myndighetsfrågor som överflyttas från DB inklusive god-
kännande av operatörer och fordon. I vissa fall är EBA även överprövnings-
myndighet för beslut om t.ex. kapacitetstilldelning och banavgifter. EBA biträder
även ministeriet i vissa frågor rörande infrastrukturfinansiering.

Bundeseisenbahnvermögen (BEV), ung. Federala Järnvägsförvaltningen, har tagit
över DBs skulder och sådana förpliktelser som hänger samman med järnvägsan-
ställdas status som statstjänstemän. BEV förvaltar också vissa järnvägsfastigheter,
de flesta tillhör dock DB.

Förutom DB har Tyskland mer än 150 Nichtbundeseigene Eisenbahnen, NE,
varav cirka 50 driver persontrafik. Som framgår av den tyska benämningen är
dessa inte federalt ägda utan ägs av industrier, kommuner och t.o.m. av enstaka
förbundsländer. Nyligen har flera av dem helt eller delvis köpts av de franska
mega-koncernerna Connex och Keolis vilka ju också är aktiva i Sverige och
Storbritannien. NE har som regel egen infrastruktur, ofta i form av en gammal
industribana, men det finns också ett mindre antal NE som bara är operatörer.
Järnvägsreformen har betytt att NE kan trafikera DB Netz� spår och vice versa
mot erläggande av banavgifter.
 
Förbundsländerna är sedan 1996 ansvariga för regional persontrafik på järnväg,
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) och upphandlar denna av vem de önskar.
För underskottstäckningen disponerar de cirka 12 000 M DEM/år för cirka 550 M
tågkm, medel som tidigare gick direkt från förbundsregeringen till DB. Upp-
handling i konkurrens är emellertid en ny företeelse i Tyskland, det finns t.ex.
endast begränsade erfarenheter från busstrafiken som skulle kunnat vara till nytta.
Hittills har vid 26 tillfällen 43 miljoner tågkm upphandlats i konkurrens. Räknat i
tågkm har DB vunnit 48 %, NE 43 % och DB + NE i �joint ventures� 9 %.

I Sveriges omedelbara närhet ligger Mecklenburg-Vorpommern med 1,8 millioner
inv. och 80 inv./km2, befolkningsförhållandena är alltså mer lika Sveriges än
Tysklands i allmänhet. Beställare av SPNV är Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-
Vorpommern (VMV). Som i de flesta förbundsländer är icke-upphandlade kon-
trakt med DB och NE ännu vanligast. Ostmecklenburgische Eisenbahn (OME)
och Prignitzer Eisenbahn-Gesellschaft är två till bakgrund och karaktär ganska
olika NE som slutit avtal med VMV om regional tågtrafik.

OME startade 1959 som en privat godsbana, något ovanligt i dåvarande DDR,
men ägs idag av franska Connex. År 1998 startade persontrafiken på tre ganska
olika linjer. Två är typiska bibanor medan �huvudlinjen� Schwerin � Pasewalk
trafikeras av både OME och DB med vartannat tåg. Kontraktet löper på 7+7 år.
OME har tio nya Talent dieselmotorvagnar vilka leasas, ett i Tyskland ännu ovan-
ligt förfarande. Fordonen underhålls av DB, enligt OME ett tillfredsställande men
dyrt arrangemang. Ungefär 2/3 av personalen kommer från DB som hade ett
överskott i regionen. Med förarna fanns inga svårigheter men OME erkänner att
det fanns vissa problem med tågvärdarna som i början inte hade riktigt den
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önskade kundfokuseringen. Dessa problem sägs emellertid nu vara lösta. Vad
gäller resandeutveckling och ekonomi har OME ännu inga resultat att redovisa.

Prignitzer Eisenbahn-Gesellschaft är i mycket OMEs raka motsats. Företaget
grundades 1996 av en privatperson med förutsättningarna: gör det själv, inga lån,
inga knytningar till stora koncerner. Persontrafiken drivs därför med 30-åriga räls-
bussar (ex-DB) som renoverats i egna verkstäder, på två linjer har man kontrakt
med delstaten och på en tredje linje arbetar man som underentreprenör åt DB.
Med svenska ögon sett är denna trafik mycket gammalmodig men både Prignitzer
och VMV hävdar att den är mycket uppskattad av resenärerna.

De båda operatörerna ovan har inte fått sina kontrakt genom upphandling i kon-
kurrens. Emellertid � vid en VMV-upphandling i konkurrens 1999/2000 vanns ett
kontrakt av DB och ett annat av Schwerins kommunala spårvägs- och bussbolag
som bildar ett särskilt bolag MecklenburgBahn. I det senare fallet kommer diesel-
motorvagnar, troligen för första gången, att underhållas i samma anläggningar
som spårvagnar.

Inom godstransporterna har NE alltid haft en stark lokal ställning med mycket
stora volymer men på korta avstånd. Med den tidigare möjligheten att trafikera
hela Tysklands infrastruktur har nu vissa NE fått i uppdrag att sköta hela
transportkedjan och inte bara fungera som matarbana. Några större industrier, t.ex.
BASF, har skaffat egna nya lok för att sköta transporterna i egen regi. Slutligen
har schweiziska Mittelthurgaubahn (som också samarbetar med svenska Tåg-
kompaniet) etablerat sig som operatör och uthyrare av ellok. Dessa utveck-
lingsdrag är ännu så färska att data om trafikutveckling etc. saknas.

Avslutningsvis några ord om banavgifter i Tyskland: Avgifterna är mycket höga
eftersom de i princip skall täcka de fulla infrastrukturkostnaderna. (Persontrafik-
operatörerna betalar vidare stationsavgifter). Till skillnad från i Storbritannien
finns dock f.n. inga bonus/malus-system vid bra eller dåliga prestationer från DB
Netz sida.

Frankrike
Som EU-medlem är Frankrike naturligtvis tvingat att implementera EU-Direktiv
på t.ex. järnvägsområdet. Detta har dock varit mycket kontroversiellt, motståndet
från politiskt vänsterhåll och från fackföreningarna har varit massivt och någon
vilja att skapa förutsättningar för fler operatörer på spåren har inte funnits. Där-
emot fanns i mitten av 1990-talet ett akut behov av att sanera Société Nationale
des Chemins de Fer Francais, SNCF, skulder på cirka 200 miljarder FRF �
skulder som huvudsakligen hänfördes till infrastrukturen. Det fanns också ett be-
hov av att renodla ansvarsfördelningen mellan staten och SNCF.

År 1997 valdes därför en minimilösning med skapandet av en fristående infra-
strukturförvaltare, Réseau Ferré de France, RFF. Denna organisation med cirka
200 anställda ansvarar för infrastrukturen i form av trafikspår, rangerbangårdar,
vissa telekomanläggningar och mark som inte har anknytning till järnvägsverk-
samheten. RFF är enligt lag tvingat att anlita SNCF för drift och underhåll av
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infrastrukturen inkl. trafikledningen. Anledningen till SNCFs särställning uppges
av RFF vara säkerhetsskäl, endast �järnvägsvan� personal anses kunna arbeta med
järnvägsfrågor. Vid nyinvesteringar anlitas dock andra entreprenörer.

SNCF:s ställning är så gott som oförändrad och någon privatisering eller ambition
att släppa in andra operatörer är inte aktuell. Ett fåtal bibanor drivs, ibland på
uppdrag av SNCF, av Connex eller VIA-GTI (som delvis ägs av SNCF). Dessa
båda koncerner är små på järnvägsområdet i Frankrike men mycket betydande
inom järnväg och kollektivtrafik i hela världen. En liten förändring har emellertid
skett genom decentraliseringen av beställaransvaret för regional tågtrafik till
Frankrikes 20 regioner. Även om SNCF är regionernas enda möjliga operatör så
har reformen medfört mer trafik till oförändrad kostnad � låt vara att tågplanen
som alltid i Frankrike är synnerligen svåröverskådlig och långt ifrån styv tidtabell
som i de flesta grannländerna.

Inom fransk lokaltrafik förekommer däremot upphandling i konkurrens i stor ut-
sträckning. Även här är Connex och VIA-GTI viktiga aktörer och SNCF har alltså
genom VIA-GTI fått en ingång till denna marknad.

Regionernas företrädare, forskare, fackjournalister och naturligtvis politiker är
mycket medvetna om utvecklingen i andra EU-länder, t.ex. vad gäller upphand-
ling i konkurrens, men alla förslag från EU och även skapandet av RFF har lett till
omfattande demonstrationer och strejker. Då vänsterregeringen tillträdde 1998
fanns starka påtryckningar från fackföreningshåll om att avskaffa det då ett år
gamla RFF, inte heller de konservativa partierna är intresserade av att imple-
mentera EU:s Direktiv.

Det som på ett fördelaktigt sätt utmärker den franska järnvägssektorn är hög-
hastighetstågen TGV, av persontransportartbetet (personkm) på järnväg svarar
TGV för nästan hälften. Räknat i personkm per invånare och år med järnväg är
f.ö. Frankrike tillsammans med Schweiz ledande i Europa. Till skillnad från t.ex.
tyska ICE och svenska X2 har TGV-konceptet även exporterats till en rad länder
över hela världen.

Det som på ett ofördelaktigt sätt utmärker den franska järnvägssektorn är vad som
med en eufemism kallas �Mouvements Sociaux�, ung. �sociala oroligheter� dvs.
vilda strejker. Vissa järnvägsstationer har t.o.m. tre anslagstavlor, ankommande
tåg, avgående tåg och dagens strejker. Denna situation påverkar järnvägens trovär-
dighet, framförallt inom de internationella godstransporterna. Enligt fransk lag
finns emellertid inga möjligheter att tillgripa några sanktioner mot dessa
strejkande, de behåller sitt anställningsskydd � i många fall på livstid.

Storbritannien
I Storbritannien är järnvägen privatiserad � men med offentligt stöd. I flera andra
länder, t.ex. Tyskland, Nederländerna, Sverige och Italien har de tidigare statliga
järnvägsförvaltningarna gjorts om till aktiebolag men då alla aktier ägs av staten
är begreppet privatisering knappast rättvisande.
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Den konservativa regeringen hade under 1980- och 90-talen som målsättning att
privatisera större delen av den offentliga sektorn inkl. järnvägarna. Flera olika
modeller diskuterades, t.ex. en försäljning av hela det integrerade British Rail
(BR) i ett stycke (infrastruktur och trafik) styckning i några integrerade bitar eller
en försäljning av infrastruktur och trafik i olika paket. Den senare lösningen val-
des och på mindre än fem år skapades en komplex struktur (Översiktligt visad i
Figur 2) där BR styckades i mer än 200 organisationer och företag som såldes till
den privata sektorn.

I oktober 2001 meddelades att Railtrack�s aktiekapital var förbrukat och att före-
taget förklarats i likvidation. Regeringen utreder i vilken form Railtrack skall re-
konstrueras, en ökad grad av offentlig finansiering och styrning har aviserats.
Dessa förändringar har inte beaktats i denna rapport.

Flera statliga organ har olika kontrollerande funktioner:

Her Majesty�s Railway Inspectorate (HMRI), grundat 1840, motsvarar Järnvägs-
inspektionen. De ger tillstånd till och inspekterar infrastruktur, verkstäder, opera-
törer, fordon etc. De godkänner s.k. Safety Cases vilka omfattar säkerhets-
policies/mål, säkerhetsmanagement och riskbedömningar. HMRI utreder också
tillbud och olyckor. HMRI är en avdelning i Health & Safety Executive, mot-
svarigheten till Arbetarskyddsstyrelsen.

 Office of the Rail Regulator (ORR) är en främst juridiskt inriktad �Tillsyns- och
licensmyndighet�. ORR skall bl.a. främja resandes och godskunders intressen,
godkänna avtal om banavgifter och banupplåtelse och övervaka att avtal följes.
(En operatör bedöms behöva minst 200 olika avtal för att bedriva trafik). ORR
skall även främja en sund konkurrens på kundernas villkor. De har tillsyn över
alla aktörer på järnvägsområdet utom ROSCOs (se nedan).
 
 Strategic Rail Authority (SRA) motsvarar ungefär Banverkets sektorsfunktioner
och Rikstrafiken. SRA grundades 1999 delvis som ett svar på kritik mot bristande
samordning och långsiktighet inom den brittiska järnvägssektorn. SRA skall bl.a.

• Utarbeta en långsiktig plan för järnvägens expansion. Det största projekt är
upprustningen av West Coast Main Line London-Glasgow med sidolinjer.
Projektet drivs tillsammans med Railtrack och operatören Virgin som båda
räknar med att göra vinst på affären.

• Upphandla persontrafik då nuvarande kontrakt med operatörer löper ut
• Främja godstransportrenas utveckling
• Främja samordning med andra transportslag
 
Infrastruktur och trafik handhas av privata och i de flesta fall börsnoterade
företag:

Railtrack � infrastrukturförvaltaren � äger spår, signalanläggningar, fordonsverk-
städer och stationer. Dessa funktioner upplåtes till operatörerna på affärsmässiga
villkor vilka dock måste godkännas av ORR. Railtrack kontrolleras på olika sätt
av de tre ovan nämnda organen.
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Inför privatiseringen delades BRs persontrafik upp i 25 s.k. franchises som i
mitten av 1990-talet bjöds ut på anbud. Många av de operatörer som idag har kon-
trakt på 7�15 år har en bakgrund i bussbranschen, t.ex. Stagecoach, Connex eller
National Express. Inför en ny upphandlingsomgång har nya statliga operatörer an-
mält intresse t ex SJ, SNCF (genom Keolis) och Schweiziska SBB. Hur dessa
kommer att lyckas återstår att se men konkurrenssituationen kan vara värd att
nämna � till skillnad från SJ (och DB Regio) har SNCF och SBB ingen som helst
konkurrens på hemmaplan, deras förmåga att agera kostnadsneutralt utomlands
bör därför ifrågasättas.

BRs fordon såldes till tre Rolling Stock Leasing Companies, ROSCOs. Opera-
törerna hyr de flesta fordonen av ROSCOs, men då varje ROSCO fick vissa typer
av fordon finns det små möjligheter för en operatör att få konkurrerande erbjud-
anden. Till skillnad från vad som gäller på övriga områden är ROSCOs verksam-
het inte underställd ORRs tillsyn och godkännande.

Passenger Transport Authorities (trafikhuvudmän) finns inte över hela
Storbritannien, de har vidare en svag ställning vad gäller tågtrafik. De bidrager
med statliga medel till regional tågtrafik men SRA har det avgörande inflytandet.
Labour har emellertid jämfört med den konservativa regeringen en mera positiv
attityd till regionalt självstyre och förändring är på gång, främst i Skottland och
Wales.

Den brittiska godstrafiken är blygsam, trots ökningar under 1990-talet är den fort-
farande mindre än Sveriges. Det bör observeras att godstransporter på järnväg i
Storbritannien hämmas av den begränsade lastprofilen och de korta inhemska
avstånden, däremot har 25 tons axellast förekommit sedan länge. � Med cirka
80 % andel domineras marknaden av USA-ägda English, Welsh & Scottish Rail-
way (EWS). De kompletteras av mindre operatörer specialiserade på t.ex. bulk-,
kombi- eller posttransporter. Ett intressant inslag är att EWS återupptagit vagns-
lasttrafiken vilken BR ansåg vara hopplöst olönsam.
 
 Storbritanniens privatisering är den mest omfattande och snabbast genomförda
järnvägsreformen i Europa. Det mest positiva och delvis oväntade är SRA har fått
anbud från så många företag att det rört sig om verklig konkurrens. Kritik har
naturligtvis också uppstått, här skall endast nämnas några punkter som ofta före-
kommer i fackpressen:
 
• Reformen genomfördes (efter politiska påtryckningar) för snabbt utan någon

�utvärdering i halvtid� eller liknande.
• Organisationen är för komplicerad med för många aktörer, för många kontrakt

och för komplicerade bonus/malus regler.
• Avtalsperioderna är för korta för att operatörerna skall kunna förbättra trafiken

och minska statsstödet som avtalats med SRA.
• Samordning tåg-buss har ignorerats. Sverige, Tyskland och Nederländerna ses

som förebilder.
• Processen är för centraliserad med för lite regionalt inflytande (förebilder

enligt ovan).
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• Railtrack är ett privat monopol som kräver komplicerade regleringar och
tillsyn.

• ROSCOs är privata oligopol utan tillsyn. De har sålts i omgångar med mycket
stor vinst.

Östeuropa
Under tiden efter andra världskriget fram till 1990 präglades Östeuropa av den
sovjetiska plan- eller kommandoekonomin. Den innebar bl.a. en styrning av vissa
godsslag till järnväg och en låg biltäthet vilket naturligtvis medförde en jämfört
med Västeuropa mycket hög �marknadsandel� för järnvägen. Styrningen hade
emellertid vissa stordriftsdrag som den (väst)europeiska järnvägsindustrin
knappast ännu nått fram till � t.ex. byggdes alla kylvagnar i land X, alla diesellok i
land Y och alla spårvagnar i land Z. Därmed inte sagt att järnvägssektorn var ett
under av effektivitet � det fanns ju inget att jämföra med.

Efter 1990 har Västeuropa genom EU eftersträvat en gränsöverskridande samord-
ning av järnvägarna. Östblockets sammanbrott medförde paradoxalt nog också ett
sammanbrott för den tidigare samordningen/stordriften inom järnvägarna. Varje
land � och det uppstod ju många nya � skulle ha sin nationella järnvägsförvaltning
och flera förkortningar som t.ex. CSD, SZD och JZ har upphört att existera. Järn-
vägen har alltså genomgått en slags fragmentisering.

Trots i många fall kraftiga minskningar av godstransporterna har Östeuropas
järnvägar en mycket omfattande trafik. Problemen är dock många, t.ex.:

• Personalen har inte minskat i samma utsträckning som trafiken, dvs. produk-
tiviteten har minskat.

• Det finns gigantiska behov av investeringar på alla områden, t.ex. har för-
nyelsen av den rullande materielen avstannat sedan 1990.

• Persontrafiken är subventionerad på ett icke marknadsmässigt sätt.
• Den tunga industrin, basen för järnvägsgodset, avvecklas i snabb takt.

För att förbättra situationen planeras nu i vissa länder, med stöd av bl.a. Världs-
banken, en privatisering av järnvägen. Olika länder har kommit olika långt i denna
process där det även finns svenska intressenter. Det finns emellertid flera osäker-
hetsfaktorer, t.ex. om markanden på sikt är så lönsam att de stora investeringarna
kan förränta sig och vad som skall hända med övertalig personal. De östeuro-
peiska järnvägarna torde dock inte vara i en lika katastrofal situation som var
fallet i Argentina där kraftfulla reformer lett till en produktivitetsförbättring som
är ledande i världen.

Några exempel från den östeuropeiska järnvägssektorn, Tjeckien och Polen, som
båda torde vara långt fram i kön bland blivande EU-medlemmar;

Tjeckiens Järnvägar, Ceské Dráhy (CD), är ett exempel på fragmentiseringen �
CD bildades då Tjeckoslovakien delades efter socialismens fall. Tjeckien har vad
gäller avreglering faktiskt gått längre än vissa EU-stater, t.ex. Frankrike eller
Belgien. Infrastrukturen är endast bokföringsmässigt skild från CDs trafik men det
finns en särskild fristående järnvägsmyndighet, Drazni Uhad, som i likhet med
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tyska EBA utfärdar trafikeringslicenser och övervakar att tillträdet till bannätet
sker på icke-diskriminerande villkor. För godstransporter råder fri etablering på
samma sätt som i t.ex. Sverige och Tyskland och det finns f.n. 35 fristående gods-
operatörer, en siffra som endast torde överträffas i Tyskland. Deras marknads-
andel mätt i ton är cirka 10 % men då det rör sig om kortväga transporter är
andelen tonkm endast 1 %.

Polens järnvägar, Polskie Koleje Pánstwowe (PKP), är en av de största järn-
vägarna i det forna Östeuropa. Beroende på storleken men även på det geografiska
läget � en brygga till OSS och Sydösteuropa � har det utländska intresset varit
stort under diskussionerna om PKPs privatisering. Under 1990-talet har PKP om-
bildats till ett aktiebolag och under 2000 har det formella beslutet om privatisering
fattas. Med tanke på hur väl PKP passar in på problembeskrivningen ovan har
rehabiliteringsprocessen knappast ens påbörjats. � På samma sätt som i Tjeckien
är idag PKPs infrastruktur bokföringsmässigt skild från trafiken och PKP är skyl-
diga att låta fristående operatörer trafikera spåren. En särskild myndighet utfärdar
trafikeringstillstånd åt de f.n. 20 operatörerna som främst transporterar kol.
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Bilaga

Europeiska Unionens regelverk på järnvägsområdet mm

Direktiv 2001/12/EG om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utveck-
lingen av gemenskapens järnvägar

Direktiv 2001/13/EG om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd
för järnvägsföretag

Direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av av-
gifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och ut-
färdande av säkerhetsintyg

Regulation 91/1893 �concerning the obligations inherent in the concept of
a public service by rail, road and inland waterway

Föreslås ersatt av
Proposal for a Regulation of the European parliament and of the

council on action by Member States concerning public
service requirements and the award of public service
contracts in passenger transport by rail, road and inland
waterway.
COM(2000) 7 PROVISIONAL, 2000/0212 (COD).
26.7.2000

Regulation 1107/70 on the granting of aids for transport by rail etc.
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      EBA                Delstaterna            BEV  
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             tågtrafik      
    
          NEs 
         
 
                           
 
 
  
 
               DB Station              DB Reise 
DB    DB Netz          & Service DB Regio         & Touristik      
         
Konzern 
                        
                      DB Cargo 
 
 
 
 
 
        Medelsflöde  
        Tillsyn, kontroll 
        Samverkan   
  
 
EBA Eisenbahn-Bundesamt  Myndighet 
 Federala Järnvägsinspektionen 
BEV Bundeseisenbahnvermögen  Myndighet 
 Federala Järnvägsförvaltningen 
NE Nichtbundeseigene Eisenbahnen Företag (olika ägande) 
 Icke Federala järnvägar 
DB Deutsche Bahn   Företag (Federalt ägt) 

Figur 1  Tyskland � Järnvägssektorns organisation
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                                 Uppdrag 
 
              Delägarskap 
  
 
          �Intern                  Keolis                  Citypendeln 
           inspektion�                     m fl
      
 
 
        Medelsflöde  
        Tillsyn, kontroll 
        Samverkan   
 
 
RFF Réseau Ferré de France   Myndighet 
 Motsvarar i princip Banverket 
SNCF Société Nationale des Chemins de Fer Francais Affärsverk 
 Franska Statsbanorna 
Keolis Delvis statsägt dotterbolag för persontrafik  Företag 

- även utanför Frankrike   (delvis statsägt) 
 
Eftersom andra operatörer hittills så gott som saknats utövar SNCF även järnvägs-
inspektionens roll. Ministeriet har vissa motsvarande funktioner betr. spårväg och metro. 
 

Figur 2  Frankrike � Järnvägssektorns organisation
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DTLR   Department of Transport Local Govt. and the Regions Myndighet 
  Motsvarar Näringsdepartementet  
SRA   Strategic Rail Authority   Myndighet 
 Motsv. ung. Rikstrafiken och Banverkets sektorsfunktioner 
ORR  Office of the Rail Regulator   Myndighet 
  �Tillsyns- och licensmyndighet�  
HMRI   Her Majesty�s Railway Inspectorate Myndighet 
  Järnvägsinspektionen 
ROSCO   Rolling Stock Leasing Company  Privatföretag 
  Vagnbolag 
TOCs    Train Operating Companies   Privatföretag 
  Operatörer inom persontrafiken 
Railtrack Infrastrukturförvaltare    Privatföretag  
  Motsvarar huvuddelen av Banverket   (ännu)  

Figur 3  Storbritannien � Järnvägssektorns organisation
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J-Insp Järnvägsinspektionen   Myndighet 
  (Tillsyn, kontroll av operatörer m fl) 
Banverket (BV), Rikstrafiken  Myndigheter 
MTAB, Green Cargo, SJ AB m fl operatörer Företag 
    (olika ägande) 

Figur 4  Sverige � Järnvägssektorns organisation
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Simulering
av tågtrafik på Svealandsbanan

med RailSyS

Mats Wiklund, VTI
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Simulering av tågtrafik med RailSys
Mats Wiklund, VTI

Simulering av tågtrafik kan vara ett viktigt analysverktyg vid studier av järn-
vägstransportsystemets sårbarhet. Ett sådant projekt pågår för närvarande inom
Centrum för forskning och utbildning i drift och underhåll av infrastruktur (CDU),
vilket inleddes med förstudie, se Wiklund (1999).

Tågrörelser sker enligt en tidtabell. Denna anger tåglägen för varje planerad tåg-
rörelse. Tågläge är en tidsperiod för passage av till exempel en in- eller utfarts-
signal för en station. Tidtabellen förutsätter att viss spårkapacitet på stationer och
stationssträckor finns tillgänglig. Olika händelser, till exempel översvämningar,
kontakledningsbrott sabotage av signaler, kan leda till att banor stängs av, tillåten
axellast eller hastighet reduceras, vilket i sin tur kan medföra att spårkapaciteten
på delar av järnvägsnätet blir lägre än den som tidtabellen förutsätter.

I tågsimuleringar går det att studera vilka händelser med påföljande kapacitets-
ändringar som leder till omfattande svårigheter att upprätthålla tidtabellen. Det går
till så att ett scenario formuleras som omfattar en eller flera händelser, till exempel
översvämning i anslutning till banvallar eller ställverksbränder. Därefter utnyttjas
tidigare erfarenhet från liknande händelser för att avgöra hur de påverkar spår-
kapaciteten. Denna förändrade spårkapacitet registreras i simuleringsverktyget
och sedan simuleras ordinarie tidtabell. Om tågrafiken urartar och övergår till ett
instabilt tillstånd där förseningar växer till oavbrutet och fordonsomloppen inte
kan upprätthållas då är det rimligt att dra slutsatsen att tågtrafiksystemet är sårbart
för den eller de händelser som scenariot omfattar. Däremot om ett nytt stabilt för-
hållande uppnås med förseningar som kan antas vara acceptabla bör man dra slut-
satsen att systemet är robust mot scenariot. Sårbara komponenter eller länkar i
järnvägstransportsystemet kan identifieras. Sådana komponenter eller länkar kan
då ges högre prioritet vid planering av underhållsinsatser.

Precis som andra tågsimuleringsprogram är RailSys utvecklat för att beskriva nor-
mala driftförhållanden. Det saknar en inbyggd trafikledningsexpert som genom att
ställa in avgångar, vända tåg före ordinarie destination eller omledning av tåg kan
lösa upp omfattande störningar samt skapa en ny provisorisk tidtabell som gäller
till tillräcklig spårkapacitet åter uppnåtts. Dock är det möjligt att i RailSys pröva
olika strategier. Det kan göras i form av ett spel. Det går till så att spårkapaciteten
reduceras enligt något scenario, till exempel genom att låta en trasig växel omöj-
liggöra tågmöten på en station. Tågtrafik simuleras i RailSys under denna förut-
sättning tills omfattande störningar uppstår, vilket kan indikeras av att fordons-
omloppen inte längre kan upprätthållas enligt plan. I det läget får några erfarna
och oerfarna tågledare föreslå lämpliga åtgärder. För vart och ett av förslagen kan
sedan simuleringen återupptas enligt de föreslagna åtgärderna. Det går sedan att
utvärdera och jämföra utfallen av trafikledarnas föreslagna åtgärder.
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Light Rail �Light Cost, del II är ett pågående tema på VTI som finansieras av
Vinnova, med delfinansiering från Banverket och Vägverket. Projektet inleddes i
juni 1999 och kommer att avslutas i oktober 2003.

Syftet med temat är att utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv analysera spår-
vägens plats i transportsystemet, dvs. om � och i så fall när, var och hur kan
spårvägstrafik vara ett komplement till övrig kollektivtrafik.

Bakgrund
Spårvägstrafiken i Sverige har karaktäriserats av avveckling snarare än ut-
veckling. I mitten av 1900-talet avvecklades flertalet av de då existerande spår-
vägssystem i Sverige. Anledningen var en kombination av bilismens utveckling
och spårvägssystemens stora behov av kostnadskrävande upprustning och för-
nyelse, både av fordon och infrastruktur. Det var bara i Göteborg, Norrköping och
Stockholm man lyckades utveckla en fortsatt spårvägstrafik. Samma problematik
fanns även i många europeiska städer.

Avvecklingen har medfört att mycket av tidigare existerande kunskap har gått
förlorad. Om den förväntade effekten av att på nytt införa spårvägstrafik i större
tätorter skall uppnås krävs en ny typ av kompetens inom såväl tekniska och
ekonomiska som organisatoriska områden. Att det finns kunskap på nationell nivå
råder inget tvivel om, men det gäller att sammanställa och systematisera de er-
farenheter som finns. Det är även nödvändigt att inhämta utländsk kunskap. På
grund av skillnader i infrastruktur, trafikintensitet, befolkningstäthet, organisato-
riska förhållanden (t.ex. ansvarsfördelning mellan olika organisationer och/eller
myndigheter) etc. går det dock inte att utan vidare överföra utländska erfarenheter
till svenska förhållanden.

Den allmänna samhällsutvecklingen har förändrat samhällsstrukturen och allmän-
hetens krav på effektiva och miljöanpassade transportsystem. Såväl utomlands
som i Sverige finns tydliga indikationer på ett ökat intresse för spårvägstrafik både
med avseende på nya spårvägssystem och fortsatt utveckling av befintliga system.
I många fall har framgångar noterats i form av bl.a. ökat resande, attraktivare
stadsmiljöer och minskade trängselproblem för biltrafiken. Det är dock inte en-
tydigt vilka faktorer som orsakat dessa framgångar. Sannolikt är det en kombi-
nation av flera faktorer.

Har spårvägen en framtid i Sverige?
Avsaknaden av spårvägstrafik i någon större omfattning i Sverige innebär att det
finns en allmän osäkerhet beträffande vad spårvägstrafik är och vad den egent-
ligen innebär. Det bör poängteras att det inte är en fråga om antingen eller, utan
snarare vilka möjligheter spårvägssystemet har och hur det, sett i ett helhetspers-
pektiv, kan utnyttjas i kombination med annan kollektivtrafik och övrig trafik. Det
finns tillfällen då spårvägstrafik är mindre lämplig jämfört med annan kollektiv-
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trafik. Buller, ingrepp i stadsbilden, höga investeringskostnader för fordon och
infrastruktur, i viss mån även olycksrisker är exempel på några faktorer som kan
(dock ej nödvändigtvis) vara till spårvägens nackdel. Samtidigt kan vi konstatera
att det finns faktiskt fler lyckade än misslyckade spårvägsprojekt. Vad detta beror
på är i dagsläget oklart men förhoppningsvis kommer temat att generera resultat
som kan förklara varför vissa spårvägsprojekt är mer framgångsrika än andra. Hit-
tills framkomna resultat indikerar att mot bakgrund av de erfarenheter som finns
från utländska system bör det var möjligt att skapa förutsättningar för en utökad
spårvägstrafik även i Sverige.

Temat är uppdelat i fyra delområden (se figur 1): Marknad, Ekonomi, Infra-
struktur och fordon, samt Spårvägssystem i stadsmiljö. Inom dessa delområden
pågår för närvarande ett 10-tal olika delprojekt. Inom temat har såväl styr- som
referensgrupp etablerats med representanter från spårvägen i Göteborg och
Norrköping, Linköpings Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Banverket,
Vägverket, Boverket, Regionplane- och Trafikkontoret i Stockholm, Trafik-
kontoret i Göteborg samt Järnvägsinspektionen. Information om temat distri-
bueras kostnadsfritt till intresserade läsare via �Lätta Spår� som utkommer med
tre nummer/år.

Ekonomi
Den allmänna uppfattningen är att spårvägssystem genererar höga investerings-
kostnader både med avseende på fordon och infrastruktur, speciellt om alterna-
tivet är busstrafik. Detta innebär en viss tröskel för att tänka i termer av spårvägs-
trafik. Sett i ett helhetsperspektiv är det angeläget att analysera möjligheten att
värdera andra effekter av spårvägstrafiken i monetära termer. En attraktivare
stadsmiljö med fler affärsetableringar, förbättrad miljö på grund av minskad bil-
trafik i tätorten, bättre framkomlighet för de bilister som måste använda vägnätet,
är exempel på effekter som måste analyseras i monetära termer. För närvarande
pågår inget direkt projekt inom detta område. Samarbetsdiskussioner pågår dock
med Linköpings Universitet.

Marknad
Erfarenhetsmässigt är turtäthet, tillgänglighet, restid, biljettpris, åkkomfort, ser-
vice, trygghet, etc. exempel på såväl �mjuka� som �hårda� faktorer som resande
med kollektivtrafik efterfrågar. Avsikten med detta delområde är att kartlägga och
analysera dessa, eller andra faktorer, som efterfrågas av potentiella spårvägsrese-
närer och vilka av de efterfrågade faktorerna spårvägssystemet genom sina egen-
skaper kan tillfredsställa.

Spårvägssystem i stadsmiljö
Man kan konstatera att spårvägssystem kräver mer ingrepp i stadsbilden jämfört
med exempelvis busstrafik. Samtidigt är spårvägssystem mer stabila än exempel-
vis bussystem. Detta gör det nödvändigt att på ett tidigt stadium verkligen tänka
igenom hur spårvägssystem skall utformas så att man inte bygger fast sig i struk-
turer som är svåra och kostsamma att ändra. En viktig aspekt i detta sammanhang
är samordningen mellan trafik � och stadsplanering. Tyvärr kan man konstatera att
det i dagsläget finns stora samordningsbrister.



VTI konferens 17 37

Infrastruktur och fordon
Såväl spårvägsfordon som infrastruktur innebär stora investeringar. Tidigare
gällde i princip att �egna� fordonskoncept utvecklades i syfte att sätta prägel på
den egna staden vilket innebar höga kostnader. Utvecklingen på fordonssidan går
dock mot ett modulbyggande som möjliggör ett flertal varianter till rimligare kost-
nader. Den �egna� utformningen avgränsas då till att gälla exempelvis inredning,
färgsättning och frontdesign på fordonen. Vidare kan konstateras att den allmänna
spårvägsutvecklingen har inneburit större tillverkningsserier för tillverkarna med
möjlighet att få ner kostnaderna på en rimlig nivå.

Även infrastrukturen anses innebära en hög investeringskostnad. Tidigare gällde
även inom detta område att �egna� spårvägskonstruktioner utvecklades för de
specifika förhållanden som gällde i den egna staden. Ett ökat utbyggnadsbehov
och förändrade funktionskrav har dock medfört ett nytänkande även vad gäller
spårvägskonstruktioner.

Sammanfattning
Det finns tydliga indikationer på goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av
spårvägstrafik i Sverige. Det krävs dock en fortsatt kunskapsuppbyggnad där så-
väl teknik/ekonomi som organisatoriska frågor beaktas med fokusering på att:

• Arbeta utifrån helhetsperspektivet.

• Samordna trafik- och stadsplanering

• Integrerar spårvägstrafik med annan kollektivtrafik och övrig trafik

• Våga försöka och genomför i flera steg
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Figur 1  Strukturschema för temat �Light Rail � Light Cost, del II�.

SPÅRVÄGENS PLATS I
TRANSPORTSYSTEMET

MARKNAD

FORDON &
INFRASTRUKTUR

SPÅRVÄGSSYSTEM
I STADSMILJÖ

Övervaknings- och
säkerhetssystem för
spårvägstrafik

DUO-trafik

Utveckling av CBA för
tillämpning på
kollektivtrafik

Psykologiska faktorers
betydelse för upplevd
attraktivitet hos kollektiva
färdmedel

Planering, organisation och
finansiering av Light Rail i
Frankrike

Utvärdering av
Tvärbanan &
Kringen

Kostnadseffektiva
spårkonstruktioner

Spårvägsutvecklingen
med inriktning mot
framtiden

Light Rail
fordon

Samordnad
planering

Spårvägs-
egenskaper

EKONOMI



VTI konferens 17 39

Betydelsen av upplevd trygghet för
attraktiviteten hos olika kollektiva transportsätt

Charlotte Alm



VTI konferens 17 41
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Institutionen för beteendevetenskap

Linköpings universitet

Inom projektet �Light Rail � Light Cost II� vid Statens Väg- och Transportforsk-
ningsinstitut (VTI) pågår ett doktorandprojektet med titeln �psykologiska fak-
torers betydelse för upplevd attraktivitet hos olika kollektiva transportmedel�.
Detta doktorandprojekt påbörjades 1 januari 2000 och beräknas vara avslutad år
2004. Projektet finansieras av Kommunikationsforskningsberedningen (KFB;
nuvarande VINNOVA), Vägverket och Banverket.

Denna studie, som är den första inom projektet, syftade bland annat till att studera
relationerna mellan upplevd attraktivitet, trygghet, upplevd risk (för olyckor och
våldssituationer) och olika individuella egenskaper (t.ex. kön och ålder). Studien
avsåg även att undersöka i vilken utsträckning olika omständigheter (såsom
exempelvis belysning och nedskräpning) bidrar till känslor av otrygghet när man
går till en hållplats, väntar vid en hållplats eller reser med ett kollektivt transport-
medel. Slutligen syftade studien till att undersöka om och i vilken grad olika
individuella egenskaper inverkar på i vilken utsträckning olika omständigheter
bidrar till känslor av otrygghet.

För dessa syften konstruerades ett frågeformulär som fylldes i av 58 personer, i
åldrarna 18 till 81 år. Dessa undersökningspersoner kontaktades vid stadsbiblio-
teket i Norrköping. Deltagarna skulle uppge vad de tycker om att åka med olika
transportmedel (bil, stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg) samt vilket
allmän inställning de har till dessa färdsätt. Vidare skulle deltagarna bedöma
olycksrisk, risk för att bli utsatt för besvärande medpassagerare, hot eller våld i
samband med resor med transportmedlen. Dessutom skulle undersökningsper-
sonerna uppge hur oroliga de var för att råka ut för trafikolyckor, för att bli utsatt
för besvärande medpassagerare, hot eller våld i samband med resor med de olika
transportmedlen. Deltagarna skulle uppge hur trygga de känner sig, samt hur ofta
de upplevt rädsla i samband med resor med dessa transportmedel. De fick även
bedöma i vilken utsträckning olika omständigheter bidrog till deras känslor av
otrygghet när de går till eller väntar vid hållplatser samt reser med olika kollektiva
transportmedel (stadsbuss, spårvagn, regionalbuss och pendeltåg). Vidare skulle
de ange ålder, kön, utbildning, användning av olika transportsätt, personlig
erfarenhet av trafikolyckor, besvärande situationer, hot eller våld (både egen
erfarenhet och familj eller vänners erfarenhet).

Inte helt oväntat uppgav deltagarna att bil var ett mycket mer attraktivt transport-
medel än vad de kollektiva transportmedlen var. Resultaten tyder på att den upp-
levda attraktiviteten kan påverkas mer av upplevd oro för att bli utsatt för be-
svärande medpassagerare, hot eller våld än upplevd oro för att råka ut för trafik-
olyckor. Resultaten pekar även mot att upplevda risker för att bli utsatt för be-
svärande medpassagerare, hot eller våld har en större inverkan på den upplevda
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attraktiviteten än vad upplevda risker för att råka ut för trafikolyckor har. Fortsatta
studier inom projektet avser att undersöka under vilka omständigheter människor
väljer ett transportmedel framför ett annat och i vilken grad detta val är kopplat till
upplevda risker samt oro för att råka ut för trafikolyckor eller för att bli utsatt för
besvärande medpassagerare, hot eller våld vid resor med olika transportmedel.

I denna studie framkom inga större skillnader mellan de olika transportmedlen
med avseende på upplevd trygghet. Detta resultat skulle kunna tolkas på flera
olika sätt. Det kan tyda på att upplevelser av trygghet inte har någon betydelse för
upplevd attraktivitet. Resultatet kan emellertid också tolkas som att personer
anpassar sitt resande med olika transportmedel så att resandet sker under de om-
ständigheter som bidrar till känslor av trygghet. Avsikten inom projektet är att i
fortsatta studier undersöka under vilka omständigheter människors val av
transportmedel är kopplade till upplevelser av trygghet.

Att behöva gå igenom en gångtunnel, att hållplatsen är avsides belägen eller
belägen vid en park eller ett skogsparti ansågs särskilt bidra till känslor av
otrygghet när man går till, respektive väntar vid, hållplatser. Vidare visar resul-
taten att resor med kollektiva transportmedel fredags-/lördagskvällar och om
förare/personal har dålig uppsikt över fordonet bidrar i hög utsträckning till käns-
lor av otrygghet. Om det är mörkt ute, dålig belysning eller nedskräpat kan det
också bidra till känslor av otrygghet. I vilken utsträckning sådana omständigheter
bidrar till hur attraktiva olika transportmedel upplevs vara samt vilka transport-
medel människor väljer att resa med är frågor som projektet har för avsikt att
studera mer ingående i kommande undersökningar.

Individuella skillnader (kön och ålder) visade sig ha en viss inverkan på i vilken
utsträckning olika omständigheter ansågs bidra till känslor av otrygghet. Mer
specifikt visade resultaten att kvinnor uppgav, i högre utsträckning än männen, att
alla omständigheter bidrog till känslor av otrygghet när man går till och väntar vid
hållplatser. Dessa resultat stämmer väl överens med resultat från en tidigare studie
av Alm och Lindberg (2000). I den nuvarande studien gjordes dock en åtskillnad
mellan att gå till hållplatser, att vänta vid hållplatser och att resa med olika
kollektiva transportmedel, vilket inte gjordes i den tidigare studien. I den nuvar-
ande studien återfanns inga skillnader mellan män och kvinnor med avseende på
otrygghet vid resor med de kollektiva transportmedlen. Som beskrivits tidigare
kan dessa resultat tyda på att människor väljer att resa med olika transportmedel
när omständigheterna är sådana att man känner sig trygg. Slutligen visade resul-
taten att de äldsta deltagarna uppgav i högre utsträckning än de yngsta att mörker,
dålig belysning samt att resa ensam bidrog till känslor av otrygghet vid resor med
kollektiva transportmedel. Detta resultat stämmer också överens med resultaten
från Alm och Lindbergs (2000) studie.

Resultaten från denna studie tyder sammanfattningsvis på att upplevd oro för att
bli utsatt för besvärande situationer, hot eller våld har en större inverkan på
upplevd attraktivitet hos olika transportmedel än vad upplevd oro för att råka ut
för trafikolyckor har. Dessutom tyder resultaten på att upplevda risker för att råka
ut för besvärande situationer, hot eller våld inverkar i högre grad på den upplevda
attraktiviteten än vad upplevda risker för att råka ut för trafikolyckor gör. Resul-
taten visade att det däremot inte fanns några större skillnader mellan de olika
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transportmedlen med avseende på upplevd trygghet. Detta resultat kan tolkas som
att personer reser med transportmedel när omständigheter är sådana att man
känner sig trygg. Avslutningsvis pekar resultaten från denna studie på ett antal
olika omständigheter som bidrar till känslor av otrygghet när man går till håll-
platser, väntar vid hållplatser och reser med olika kollektiva transportmedel. I
vilken utsträckning olika typer av omständigheter, individuella skillnader och
upplevd trygghet även inverkar på människors resvanor är en fråga som projektet
avser att studera mera ingående.

Referens

Alm, C & Lindberg, E (2000): Perceived risk, feelings of safety and worry
associated with different transport modes. KFB meddelanden nr 7.
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Samhällsekonomi och kollektivtrafik
Generellt gäller att samhällsekonomiska kalkylmetoder för att rätt kunna bedöma
investeringar i kollektiva trafiksystem i städer är outvecklade. (se bl.a. Ljungberg,
2001) De samhällsekonomiska kalkylmetoder som används för bedömningen av
infrastrukturinvesteringar i Sverige är i första hand utvecklade för att användas
vid vägprojekt utanför tätbebyggda områden. Samtidigt är det klarlagt att utök-
ningar av kapaciteten för biltrafik i städer är extremt dyrbart och i många fall sam-
hällsekonomiskt olönsamt. Dessutom medför den nygenererade trafiken över tid
att de trängselproblem som initialt lindras av kapacitetstillskott, endast kan åt-
gärdas temporärt av nya investeringar i billeder. Mycket talar för att kollektiv-
trafikens kapacitetsstyrka och begränsade miljöbelastning är ett samhällseko-
nomisk bättre alternativ för urbana transportsystem med kapacitets- och miljö-
problem. (Jansson, 2001)

Investeringar i nya spårvägssystem är dock relativt resurskrävande. Infrastruk-
turen med ev. banvallar, räls, kontaktledningar m.m. kostar betydande belopp att
uppföra. Om spårvägarna ska framföras på befintliga gator tillkommer problem
med bärighet och förstärkning för att skydda det omfattande nät av rör, ledningar,
kablar m.m., som redan är nedgrävt för andra ändamål. Gatunätet måste också
byggas om för att anpassas till den nya trafiksituationen. Den höga investe-
ringskostnaden blockerar därför effektivt en större utbyggnad av spårvägssystem i
Sverige och får även de pågående projekten att framstå som tveksamma i
samhällsekonomisk belysning, om de traditionella kalkylmetoderna appliceras.

Det är därför av största vikt att de samhällsekonomiska analysmetoderna utveck-
las för att kunna ge en mer djupgående bild av de kollektiva trafiksystemens sam-
hällsekonomiska konsekvenser. Tidigare studier visar att resenärer upplever en
komfortökning om icke-spårburen kollektivtrafik ersätts av spårburen. Det finns
också tydliga indikationer om att resor ovan mark upplevs som betydligt trev-
ligare än att behöva färdas i tunnlar under jord. Det behövs dock mer forskning
för att avgöra storleksordningen på dessa faktorer och för att kunna differentiera
mellan olika komfortkomponenter, transportmedel, resandekategorier m.m.
Metodutveckling behövs också för att kunna värdera de konsekvenser som kan
genereras av en överflyttning från privat biltrafik till kollektivtrafik. Om
kapacitetsutnyttjandet är högt i bilnätet kan en överflyttning ge betydande sam-
hällsekonomisk vinster i form av reducerade trängselkostnader. Till detta kommer
mindre utsläpp, buller och trafikolyckor p.g.a. minskad biltrafik.

Attraktivare städer
En faktor som ofta brukar framhållas i samband med spårvägar är potentialen att
med hjälp av trafiksystemen skapa attraktivare stadsmiljöer. Det kan gälla en all-
män förbättring av stadsbilden i form av ökad �skönhet, trevnad och trygghet�,
men också konsekvenser för ekonomiska verksamheter. Det kan vara så att den
finns en betydande betalningsvilja bland individer, företag och organisationer för
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dessa kvalitetsökande egenskaper som skulle kunna vara till kollektivtrafikens
fördel i samhällsekonomiska bedömningar. Den ökande täthet och intensivare
markanvändning som är möjlig att åstadkomma med kollektivtrafik, i jämförelse
med mer utrymmeskrävande och kapacitetssvagare bilbaserade transportsystem
kan ge upphov till �agglomeration benefits� av olika slag och karaktär. Tidigare
forskning visar att generellt efterfrågas ett minskat inslag av bilberoende i städer
av invånarna. (Grudemo och Svensson, 2000). Pågående forskning visar att in-
dividers efterfrågan på olika typer av bostadsområden, biltillgänglighet och lokal
serviceproduktion är mer differentierad än vad som normalt sett tillfredsställs
genom stads- och trafikplaneringens försorg.(Svensson 2001a och b)

Det kan dock konstateras att kunskapsunderlaget fortfarande är synnerligen brist-
fälligt inom dessa områden. Det gäller först att identifiera vilka dessa faktorer är
och i vilken utsträckning det rör sig om reella nyttoökningar respektive trans-
fereringar. I nästa steg måste faktorerna kunna värderas. Det finns därför ett stort
behov av scenariobeskrivningar/modeller som kan användas för att beskriva
konsekvenser av större förändringar i urbana transportsystem på strategisk nivå,
t.ex. vid en markant omläggning till ett kollektivtrafikbaserat transportsystem, och
utveckling av prognosmodeller vad gäller resandevolymer. Därmed blir det
möjligt att i ett helhetsperspektiv ställa olika alternativa utformningar av urbana
transportsystem mot varandra i en jämförande analys/värdering, genom att t.ex.
göra efterfrågeanalyser.

Integrerad planering
Mycket talar för att kritiska faktorer för kollektivtrafikens samhällsekonomiska
lönsamhet är beroendet av en tät marknad och resandeunderlag i form av
anpassning till bebyggelsestrukturen generellt, förmågan att avlasta biltrafiknäten
genom överflyttning av resande och egenskapen att medverka till attraktivare
städer för boende och verksamheter. En självklar hypotes som genereras av denna
diskussion är att samhällsekonomiskt lönsamma investeringar i system för
kollektiv trafik i allmänhet, och spårburen trafik i synnerhet, förutsätter en
samordnad trafik- och stadsplanering, dvs. att trafikplaneringen är en integrerad
del av den generella markanvändningsplaneringen.

Samtidigt finns det en rad myndigheter, utredningar och forskningsrapporter som
har visat att det i Sverige finns en rad brister i denna samordning, vilket påverkar
förutsättningarna för kollektivtrafikens konkurrenskraft negativt. (Se t.ex. Bo-
verket och Vägverket, 1999) Ett problemområde där dessa brister brukar fram-
hållas är konsekvenser av handelns lokaliseringsmönster med fokus på stor-
marknader och andra s.k. externa etableringar. (Svensson, 1998) Men detta gäller
generellt för planering och exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden
enligt de sektorsansvariga myndigheterna. Till exempel hanteras ofta kunskaps-
intensiva verksamheter som universitet och IT-företag som tunga process-
industrier i stadsplaneringen, i den meningen att lokalisering sker till perifera
industriområden trots att den ursprungliga orsaken till den externa lokaliseringen,
tunga in- och uttransporter, inte längre kvarstår. Resultatet blir i stället stora
volymer av personresor i bil som skulle kunna ha undvikits med en annan lokali-
sering, lättare att försörja med kollektivtrafik och gång/cykel.
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Ofta framhålls att dessa problem måste lindras genom en mer ambitiös kommunal
översiktsplanering, om det kan påvisas att förhållandena verkligen är �problem� i
samhällsekonomisk mening. En sådan slutsats är givetvis den förväntade, bero-
ende på de svenska planeringsinstitutens utformning och förankring i regelverken.
Den kommunala översiktsplaneringen är det enda lagstadgade sektorsöver-
gripande instrumentet för fysisk planering, genom Plan- och bygglagen (PBL),
och är i en principiell mening utformad för att utgöra en plattform för samlade av-
vägningar mellan olika målsättningar. Dessa förhållanden brukar beskrivas som
det svenska �kommunala planmonopolet�. Detta gör att det finns ett ständigt
behov av att förbättra kunskaps- och beslutsunderlag för både detalj- och över-
siktsplanering på lokal nivå. Samma underlag kan också användas för att diskutera
hur den lokala planeringen bör vara utformad i mer principiell mening, vilket kan
påverkas genom det regelverk som styr planeringsinstitutens utformning och
funktion. Det finns en tydlig tendens att ställa orimliga krav på den lokala plane-
ringens förmåga att lösa alla problem.

Projektets inriktning
Projektet �Spårvägssystemens institutionella inramning- samordnad stads- och
trafikplanering� kommer, utifrån den problemdiskussion som förmedlas ovan, att
analysera förutsättningarna för samhällsekonomiskt lönsammare investeringar i
kollektiva trafiksystem med fokus på spårvägar. Detta kommer att göras med
utgångspunkt från två komplementära inriktningar. För det första finns det ett
behov av fallstudier i svenska städer för att kunna konkretisera den svenska
problemdiskussionen. Vilken potential har den lokala planeringen att medverka
till effektivare transportsystem? Vilka är möjligheterna och vad är det som är
problematiskt eller blockerar den efterfrågade förändringen? Det finns för-
hållandevis gott om forsknings- och utredningsresultat som beskriver den över-
gripande situationen, men i stor utsträckning saknas konkreta fallstudier. Trots att
den kommunala markanvändningsplaneringen är så omdebatterad och uppmärk-
sammad, är den sällan utnyttjad som undersökningsobjekt i samhällsvetenskaplig
forskning. Idealet vore en katalog med ett antal fallstudier från olika städer som
belyser trafiksystemens, effektivitet, funktion och hantering i planeringsprocessen.

För det andra kommer olika internationella erfarenheter att sammanställas i
projektet. Det finns ett antal EU- och OECD-initiativ som är relevanta i samman-
hanget, men även här gäller att det i första hand är lokala förhållanden som bör
uppmärksammas. I Storbritannien har bl.a. London, Oxford och Edinburgh antagit
lokala transportstrategier som kommer att beskrivas i projektet. I Storbritannien
finns även �Local Transport Plans� som bl.a. används som ett fördelnings-
instrument för att kanalisera statliga medel till lokala investeringsprojekt. I
Frankrike spelar de nya PDU planerna en liknande funktion. (Plan de depla-
cements urbains). PDU regleras av den nya luftkvalitetslagstiftningen och måste
tas fram i städer med mer än 100 000 invånare. I flera franska städers nyantagna
PDU planeras för omfattande förändringar av lokala transportsystem på tio års
sikt. I Strasbourg, som exempel, är ambitionen att reducera bilandelen för det
lokala resandet med 26 procentenheter. Städer som Freiburg, Strasbourg, Basel
och Zürich brukar framhållas som föredömen vad gäller samordning av trafik- och
stadsplanering. Dessa planeringsinitiativ bör till stora delar innehålla den inte-
grerade planering som har efterfrågats i Sverige och som kan medverka till sam-
hällsekonomiskt effektivare transportsystem i städer.
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en jämförelse mellan beslutsunderlagets prognoser

och faktiskt resande
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Inledning
I Stockholm är sedan drygt ett år tillbaka snabbspårvägen Tvärbanan i drift. Tvär-
banan är Sveriges första nyanlagda spårväg på decennier och trafikerar sträckan
Gullmarsplan � Alvik. En förlängning till Hammarby sjöstad är påbörjad och om
intresset för spårvagnstrafik håller i sig kan detta projekt komma att följas av fler,
i Stockholm såväl som andra svenska städer. En utvärdering av projektets sam-
hällsekonomiska lönsamhet kan bidra med viktiga erfarenheter att utnyttja i fram-
tida projekt.

Denna presentation syftar till att jämföra det faktiska resandet med de resande-
prognoser som utnyttjades vid Tvärbanans projektering. Trots att jämförbarheten i
vissa avseenden är begränsad, ger jämförelsen en uppfattning om prognosernas
precision och också om projektets samhällsekonomiska utfall. Inledningsvis pre-
senteras några av de nytto-/kostnadsberäkningar som gjordes inför byggnationen.
De beräknade nytto-/kostnadskvoterna ger en indikation på vilka avvikelser från
reseprognoser och övriga kalkylförutsättningar som kan tillåtas utan att slut-
satserna behöver förändras i någon avgörande utsträckning.

Tvärbanan löper, som namnet avslöjar, �på tvären� i Stockholms halvcentrala
band. Just den tvärgående sträckningen skiljer den från övrig spårbunden kollek-
tivtrafik, som huvudsakligen har radiella linjer.

Figur 1  Tvärbanan

I figuren ovan är Tvärbanans sträckning markerad med rött, medan de blåa mar-
keringarna visar sträckningar som diskuterades under utredningsarbetet och som
benämndes �Hästskon�.
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Samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar
Den samhällsekonomiska analysen sammanfattas i allmänhet med en nyttokost-
nadskvot (nyttor/kostnader). Ett samhällsekonomiskt �break-even� uppstår då
summan av nyttorna motsvarar summan av kostnaderna, dvs. då nytto-/kost-
nadskvoten är 1. Då nytto-/kostnadskvoten överstiger 1 har vi alltså ett lönsamt
projekt, medan en nytto-/kostnadskvot under 1 indikerar att kostnadssidan inte
vägs upp av en motsvarande mängd nyttor, och att projektet därför inte är lön-
samt. På grund av att kostnads- respektive nyttoskattningarna är behäftade med en
betydande osäkerhet bör tolkningen av kvoten inte vara alltför strikt. Man bör
alltså kräva vissa avvikelser i positiv respektive negativ riktning för att ett projekt
med säkerhet ska kunna sägas vara lönsamt eller olönsamt.

Tabell 1  Samhällsekonomiska beräkningar.

Utredning År Nytto-/kostnadskvot
Spårvägsutredningen 1988 1,0�4,8 (hästskon)
Ny spårtrafik prel. rapport 1989 2�3 (hästskon) 3�4 (Gullmarsplan-Alvik)
Ny spårtrafik 1989 0,8 (hästskon)
Snabbspårväg i Stockholm 1990 1,04 (0,51)
Genomförandeinriktat beslutsunderlag 1991 (0,47)
Dennisöverenskommelsen 1992 (0,37)
Snabbspårvägen runt Stockholms innerstad
Broschyr

1993 (0,16)

Snabbspårvägen, resandet och
samhällsekonomin

1996 0,4�0,8

Källa: Johansson & Ahlstrand, 1996

Som framgår av tabellen ovan har det beräknade samhällsekonomiska utfallet
varierat betydligt mellan de olika utredningarna. De första två, redovisar ett
kraftigt samhällsekonomiskt överskott. Resterande utredningar har däremot kom-
mit fram till att snabbspårvägen är olönsam och i något fall marginellt lönsam.
Inom parentes redovisas de beräkningar som KTH-forskarna Ingemar Ahlstrand
och Johan Johansson gjorde 1996 (Johansson & Ahlstrand, 1996). Dessa har
gjorts helt enligt de riktlinjer som då förelåg och bör därför ge en mer rättvisande
bild än de kalkyler som presenterades i respektive utredning. Den första av de be-
räkningar forskarna gjort visar att den kalkyl som presenterades i utredningen
hade en klar positiv bias. Att kvaliteten på de beslutsunderlag som tagits fram i
många fall haft klara brister påpekas även i en magisteruppsats i nationalekonomi,
författad av Anna Nordling. De metoder som använts vid beräkning av samhälls-
ekonomiska kalkyler har inte överensstämt med gällande riktlinjer, t.ex. har
diskonteringsräntan avviket från den rekommenderade i flera fall, vilket påverkar
utfallet av den samhällsekonomiska kalkylen i hög grad. Dessutom gäller i stort
sett genomgående att förutsättningar för prognoser redovisats på ett oklart sätt,
vilket givetvis försvårar uppföljningen avsevärt (Nordling, 2001).

Vad vi indirekt kan utläsa från tabellen är att en förutsättning för att man i
efterhand ska kunna säga att satsningen på snabbspårväg verkligen var lyckad, är
att de verkliga kostnaderna blev lägre eller att de verkliga nyttorna blev högre än
vad som beräknades. Här har vi inte haft möjlighet att utreda kostnadsutfallet,
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men däremot har det faktiska resandeantalet jämförts med det prognosticerade. I
samhällsekonomiska kalkyler för infrastrukturinvesteringar gäller rent allmänt att
resenärsnytta i form av tidsvinster är den dominerande nyttoposten. Förändringar
av denna ger därför snabbt utslag även på det totalt samhällsekonomiska utfallet.

Prognosticerat resande
Självfallet bidrar olikheterna i sträckning mellan det som planerades och det som
faktiskt byggdes till att försvåra utvärderingen av prognoserna. Förändringar av
sträckning, som på papperet ser relativt marginella ut, kan innebära att tillgäng-
ligheten förändras avsevärt, vilket också påverkar efterfrågan på resor. Det har här
inte funnits någon möjlighet att i detalj studera hur dessa skillnader skulle påverka
resandet, utan vi ska helt enkelt endast presentera olika prognoser och göra en
ungefärlig jämförelse.

Prognoserna bygger på antaganden om faktorer såsom inkomst, befolknings- och
bebyggelseutveckling och även på förhållanden mellan olika färdmedel beträff-
ande kostnad, tidsåtgång etc. Prognosen från 1988 baserades på antaganden om
inkomstökning som klart överstiger den som faktiskt ägt rum och en ökning av
antal bostäder och arbetsplatser i Tvärbanans närhet som förefaller ligga i över-
kant. De antaganden om befolkning och inkomst som gjordes 1996, stämmer i
huvudsak överens med verkligheten. Vad som inte realiserats är det antagande om
en bilavgift på 20 kr för passage till innerstaden som användes när prognosen be-
räknades. Dessutom är turtätheten lägre än vad som kalkylerades med. I dia-
grammet nedan framgår att den trafik som beräknades 1988 var lägre än den
faktiska. Vilket år denna prognos avser är inte känt. Den prognos som gjordes
1996 däremot, visar på ett antal resenärer som vida överstiger dagens volymer.
Prognosen avser emellertid 2010 varför någon verklig jämförelse egentligen inte
kan göras i nuläget, även om det verkar osannolikt att ett sådant stort gap skulle
kunna överbryggas. Självfallet kommer en förlängning av Tvärbanan att bidra till
att fler resenärer bereds tillträde, vilket ger ett ökat resande. Dessutom kommer
den pendeltågsstation som ska byggas i Årstaberg att medföra ett ökat flöde av
resenärer mellan pendeltåg och snabbspårväg. Den bilavgift som man antog skulle
införas skulle naturligtvis också förbättra spårvägens konkurrenskraft gentemot
bilen, men i dagsläget förefaller det osannolikt att en sådan införs på kort sikt.
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Jämförelse prognoser & utfall
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Figur 2  Jämförelse av prognosticerat och faktiskt resande. Källa: RTK, 1996;
SL, 2001; Trafikkontoret, 1998.

Avslutning
En genomgång av de beslutsunderlag, samhällsekonomiska kalkyler och prog-
noser som föregick projektet visar att man i de flesta fall redan på förhand räknade
med ett knappt eller t.o.m. negativt samhällsekonomiska resultat. Det har alltså
funnits gott om förhandsinformation som visat att projektet inte skulle generera
nyttor som motsvarade de tunga investeringskostnaderna. Då projektet ändå
genomfördes och vi nu kan konstatera att antalet resenärer vida underskrider det
prognosticerade antalet i den mest aktuella kalkylen, måste vi sluta oss till att
Tvärbanan inte är samhällsekonomiskt lönsam i traditionell mening. Trots detta
finns det en tämligen spridd uppfattning om att Tvärbanan är en succé. Vad beror
då detta på? En viktig orsak är förmodligen att Tvärbanan har en avsevärt mycket
högre andel nöjda resenärer än vad som gäller för kollektivtrafiken i övrigt.
Enkätundersökningar visar att så gott som 100 procent av Tvärbanans resenärer är
nöjda, vilket kan jämföras med strax över 50 procent för pendeltåg och runt 80
procent för Stockholmsområdets kollektivtrafik generellt. Om resultaten bryts ned
på olika visar det sig att Tvärbanan uppfattas som bättre än kollektivtrafik i all-
mänhet i samtliga undersökta aspekter, däribland turtäthet, trygghet och renhåll-
ning av vagnar och hållplatser (Schmidt, 2001). Det är därför inte förvånande att
Tvärbanan på sträckningen Gullmarsplan � Liljeholmen vid trafikräkningar i april
och september 2000 hade 60�70 procent fler resenärer än vad buss 130, som
tidigare trafikerade samma sträcka hade (Schmidt, 2001). Det har också visat sig
att inställningen till Tvärbanan har förändrats avsevärt sedan den togs i drift.
Innan snabbspårvägen byggdes var en tredjedel positiva och en tredjedel negativa.
Den resterande tredjedelen saknade bestämd uppfattning. Efter att Tvärbanan
tagits i bruk har man dock kunnat konstatera att hela 75 procent av de tillfrågade
har en positiv inställning och att endast fyra procent är negativa (Widén, 2001).

Ljungberg (2001) konstaterar vidare att metodiken för samhällsekonomisk utvär-
dering av infrastrukturinvesteringar ursprungligen utformades för projekt utanför
tätorterna. Denna metodik har sedan kommit att utnyttjas även för projekt i städer
och andra tätorter, men förmår inte fånga upp alla relevanta faktorer. Staden är i
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flera avseenden mer komplicerad att hantera och därför föreligger ett behov av
metodutveckling som bl.a. bör inriktas på differentierade tidskostnader för olika
transportslag och på infrastrukturinvesteringars påverkan på stadsbilden i form av
omlokalisering. Mot bakgrund av detta kan man möjligtvis sluta sig till att det inte
nödvändigtvis är motsägelsefullt att tala om succé fast gängse kalkyler visar på
motsatsen.
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Light Rail in England and France
Bertil Hylén

Introduction
The Swedish National Road and Transport Research Institute, Statens väg- och
transportforskningsinstitut, (VTI) has been commissioned by Swedish Agency for
Innovation Systems (VINNOVA) and the Swedish National Rail Administration
(Banverket) to carry out Light Rail (LR) research and development. The main
project is called Light Rail � Light Cost.

Within the main project VTI researcher Bertil Hylén reported on LR develop-
ments in France. �Light Rail i Frankrike � Planering, organisation och finansi-
ering�. (VTI Notat 10 � 2001). France was chosen because many cities now
reintroduce LR from scratch - they had no LR or tramway for more than one
generation. This description generally also applies to Sweden. The United
Kingdom is similar to France in some but not all aspects of LR development as
will be shown in the forthcoming report. The project management therefore
decided to compare developments in France and the United Kingdom and try to
draw relevant conclusions for further Swedish and Scandinavian developments.
Germany, however, is more difficult to relate to � starting from scratch has not
been the case very often.

VTI commissioned Tim Pharoah, independent consultant working for i. a.
Llewelyn-Davies Architects and Planners, to carry out a survey of four British
cities. VTI hopes that this study will be interesting and relevant for the project�s
further work related to LR economics and urban planning aspects.

England
Light rail in England has been promoted as the modern successor to the tram. This
was a deliberate and understandable attempt to overcome the anti-tram prejudices
that had become a barrier to urban rail development. But it was not just a change
of title. The new light rail systems have in most cases been planned to perform the
function of suburban rail systems. In most cases the light rail is based on a
conversion of a former suburban rail route.

These schemes are very different from the former urban tram systems. The
following points are important:

• Trams serve short distance trips within and between urban neighbourhoods,
light rail less so.

• Trams thrive on and encourage high density, mixed activity areas, light rail
less so.

• Trams are easily assimilated into the townscape, light rail less easily so.

Most of the light rail systems in England have the character of suburban rail, with
the important distinction that they mostly provide much better access into or
through the city centre. They have in most cases succeeded in improving access
between suburb and centre. But they have mostly not been planned in conjunction
within a context of promoting the �urban renaissance� agenda of high quality,
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high density, high vitality urban living. No where is this more apparent than in
Sheffield, where the light rail has been planned to link suburbs and centre, only to
find itself sidelined by almost two decades of out-of-centre north American style
business, retail and leisure development. Attempts are being made to revitalise the
city centre, which the light rail system is well placed to serve, but it is too little
too late. Sheffield demonstrates that laissez-faire land use planning is incompa-
tible with successful light rail. Competition from the car, where its use is
unconstrained, is simply too powerful for light rail to compete effectively.

This point was highlighted in a Government Report in 1991, which concluded that
the two keys to the success of light rail were:

• Traffic restraint
• Co-ordinated design

So the conclusions are:

• Plan land use and light rail together.
• Distinguish tram and suburban rail, and plan development to fit.
• Restrict the development of car-based land uses and focus investment

around the tram/light rail stops.
• Limit provision for the car (such as parking controls and charges) and

provide incentives to use public transport (quality, convenience, price).
• Provide certainty in the planning and funding of schemes.
• Ensure that private sector involvement is not at the price of quality or public

sector control of service levels and price.

France
The renaissance of the tram in France is strongly linked to the French law on air
quality and use of energy. This states that all conurbations of over 100 000 inhabi-
tants have to draw up an Urban Mobility Plan, Plan de Déplacements Urbains
(PDU). This legislation is probably unique in Europe. Some PDU objectives
worth mentioning in this context are the reduction of car traffic and the
development of public transport and walking/cycling. The tramway fits the PDU
quite well.

In France tramway development and urban public transport in general is
characterised by strong links to the city in a broad sense, city politics and
politicians. Without these strong links (and ample public funding) the rapid
implementation of a number of new tram schemes would hardly have been
possible.

Public Transport has in many European countries been characterised by a fairly
sharp dividing line between urban and regional or interurban transport with
different organisations, operators and financing arrangements. This applies very
much to France. French urban public transport must be considered of fairly high
quality but outside the city border public transport is quite poor with very
infrequent services. Timetable- and fares co-ordination is unusual (at least outside
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Ile-de-France), a 45 min journey to work by bus-train-metro may often involve
three tickets or passes.

Important points for choosing tram instead of other means of transport were:

• Suitable capacity � 2 500 pass/h and direction for each line� higher than bus
but lower than metro. Each line is forecast to have 50 000 pass./day (quite
likely to be achieved).

• Lower (construction) costs than metro (see below). Tram was presumed to
cost 125 M FRF/km, metro 500 M FRF/km. The tram costs include rolling
stock etc.

• A good reason to improve the urban (street) environment - rather run down in
parts of some city centres.

• Improved speed, performance and reliability compared to buses in bus lanes.
Bus lanes and parking restrictions are poorly respected. It was expected that
tram reservations should mean high average speeds

• A �positive� way to reduce parking space and car space in general. This is not
mentioned in any official publication but was often pointed out by senior staff.

These factors were specially mentioned by senior staff in Lyon but are generally
applicable.

Public funding is the rule in France. Investments are covered by grants or through
the special tax, Versement Transport, but operations are as a rule tendered out in
competition. A special feature is the �mixed economy� solutions where the
communes own the operating company together with the private sector.
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Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem
baserade på spårvagnar respektive bussar

Thomas Johansson, TJ kommunikation
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Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem
baserade på spårvagnar respektive bussar

Thomas Johansson

I forskningstemat Light Rail � Light Cost II studeras fyra huvudområden. Resultat
från dessa studier syftar till att ange spårvägens plats i transportsystemet. Under
rubriken �Spårvägssystem i stadsmiljö� noteras delprojektet �Spårvägsegen-
skaper�.

Den fullständiga titeln är �Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem
baserade på spårvagnar respektive bussar�. Tiden för studien är våren 2001�våren
2002. Den utförs av Thomas Johansson, TJ Kommunikation.

Studiens syfte är att identifiera faktorer som antas bidra till framgång för kollek-
tivtrafiksystem baserade på spårvägs- respektive busstrafik. En fråga att försöka
besvara är om det finns egenskaper unika för respektive trafikslag som kan för-
klara framgång. Den s.k. spårfaktorn är en egenskap som bör belysas.

Med framgång avses ökad kollektivreseandel i det område (stad, region) som på-
verkas av trafikslaget. Som framgång räknas inte överflyttning av resande från ett
kollektivt trafikmedel från ett annat.

Eftersom framgångar inte kan tillåtas kosta hur mycket som helst, ska i möjligaste
mån kostnadseffektiva lösningar och koncept identifieras.

Arbetet har inletts med litteraturstudier; litteraturen är mycket omfattande. Rap-
porter finns från många undersökningar som avser just attraktivitet hos busstrafik
jämfört med spårtrafik, beträffande såväl lokal som regional trafik.

Därutöver avses att närmare granska förhållanden i några få städer i Sverige och i
övriga Europa, exempelvis stombusstrafik i Jönköping respektive i Stockholm.
Spårvägs- och busstrafikutveckling i Rouen i Frankrike respektive i Essen i
Tyskland är av särskilt intresse eftersom de beskriver olika utvecklingsvägar. I
Rouen sker vidare utbyggnad av kollektivtrafik på reserverat utrymme med
optiskt styrda bussar. I Essen sker däremot utbyggnad av normal- och meter-
spårvägen. Vidare utbyggnad av O-Bahnsystemet (Omnibus-Bahn) är inte aktuell.

För att sätta in de aktuella utvecklingstendenserna inom området i ett historiskt
perspektiv kan erinras att under mellan- och efterkrigstiden skedde massiv om-
läggning av spårvägssystem till busstrafik, och givetvis till bil, i främst USA,
England och Frankrike. Av Englands över 50 spårvägssystem blev endast ett
system kvar; av Frankrikes likaså mer än 50 överlevde endast tre.

Sedan 15�20 år sker återutbyggnad av Light Rail-system i USA, och sedan ett
drygt tiotal år också i Frankrike. I England accelererar nu utbyggnaderna. Utveck-
lingen i Frankrike är särskilt dramatisk och framgår av tabellen (bild 5).
Också i Stockholm har den nya spårvägen, Tvärbanan, blivit en succé bland
trafikanterna, så att nu bestämts att vidare omfattande utbyggnad ska studeras.
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Det finns uppenbarligen egenskaper hos Light Rail-system som ter sig lockande
för politiker och andra beslutsfattare; det är dessa egenskaper som ska identifieras
och systematiskt sammanfattas.

Säkert kan det redan i undersökningens inledning vara av värde att beskriva några
uppfattningar � de kanske närmast ska ses som förutfattade meningar � som hos
gemene man finns avseende egenskaper hos bussar och spårvagnar. Dessa
klassiska uppfattningar kan listas som på bilden:
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Busstrafik:
Billig och flexibel, men utspridd och svåröverskådlig

varierande image

Spårtrafik:
Dyr och oflexibel, men med tydlig struktur, stabil

god image

Med bussbanor/stombusstrafik
närmar sig busstrafiken

spårtrafikens princip
TI konferens 17 63

ålunda anses busstrafik oftast flexibel, förhållandevis billig och effektiv. Dess
injenät riskerar dock att bli utspritt och svåröverskådligt. Busstrafikens image
arierar. Spårtrafiken anses oftast dyr och oflexibel. Däremot ger linjestrukturen
ydlighet och stabilitet. I regel har spårtrafik god image. Man ska betänka att med
tombusstrafik närmar sig busstrafikens trafikeringsprinciper spårtrafikens, och
ven dess kostnader.

et kan också vara av vikt att kortfattat beskriva de aktuella trafikslagens skep-
ader. Bussar finns som bekant i många olika format och kan användas på många
lika sätt. Bland insatsområden kan nämnas blandtrafik, på reserverat utrymme i
ata (busskörfält) och bussväg. Busstrafik med tydligare struktur ges vid stom-
usstrafik och med spårstyrda bussar på egna banor. Man anar att dessa fordon
ch insatsprinciper ger olika för- och nackdelar, således varierande egenskaper.

ilderna nedan visar stombussar i Stockholm (9), buss på bussväg i Vallås i
almstad (10), spårstyrd buss på bussbana i Essen i Tyskland (11) och modell av
rojekterad elektroniskt styrd dubbelledbuss i Eindhoven i Holland (12).
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På motsvarande sätt kan spårvägens egenskaper listas (bild 13). Också spårvagnar
kan framföras i blandtrafik, på reserverat utrymme i gata, på egen banvall, i tunnel
och på viadukt. Också för spårvägar finns olika egenskaper beroende på typ av
fordon och insatsområde.

Vad är spårväg:
Gatuspårväg i blandtrafik

Spårväg på eget reserverat utrymme i gata
Egen banvall

Tunnel
Viadukt

Light Rail, Stadtbahn, Métro leger

TramTrain

Strax närmar man sig frågan om vad som kännetecknar begreppet Light Rail
(Stadtbahn, Métro léger). En uppfattning är att den spårtrafik som inte är Heavy
Rail (järnväg, tunnelbana) kan klassificeras som Light Rail.

Under senare år har också begreppet TramTrain (duo-spårvagn) tillkommit. Det är
spårvagnar som kan trafikera dels klassisk spårväg, dels järnväg. Fordonen har ut-
rustning för olika strömmatningar och olika signalsäkerhetssystem. Inom kort
kommer också TramTrain i kombination el- och dieseldrift.
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Bild 14 visar spårvagn på reserverat utrymme mitt i gata (Strasbourg), med tydlig
och kraftig avgränsning mot omgivande biltrafik. Bild 15, från Zürich, visar en
något enklare variant på eget utrymme, som också kan användas för utryck-
ningsfordon. Bild 16 visar den centrala hållplatsen i Strasbourg som till största del
är reserverad för spårvagnar och fotgängare. Bild 17 visar TramTrain i Baden-
Baden, inväntande avgång mot Karlsruhe, Eppingen och Heilbronn.

En viktig fråga när man studerar frågan om buss eller spårvagn är hur mycket
kapacitet som krävs i den aktuella trafiken. En uppfattning redovisas i bild 18. Där
framgår att ledbusstrafik har kapacitet 7 500 passagerare per timme och riktning,
samma som spårväg i gatutrafik. Spårväg på reserverat utrymme har enligt denna
tabell kapacitet 15 000 passagerare per timme och riktning. Samtidigt finns upp-
gifter om att busstrafiksystem med hög kapacitet (Ottawa, Sao Paolo) kan trans-
portera 12 000�20 000 passagerare per timme och riktning. Nålsögat tycks därvid
vara hållplatskapaciteten.

Kapacitet kan också uttryckas i antal resenärer per dag. Light Rail har ett kapa-
citetsområde 20 000�100 000 resenärer per dag, spårväg 10.000�30.000 och van-
lig stadsbuss 2 000�15 000. Man observerar särskilt det stora spannet för buss-
trafik.



66

Man kan ana att den kritiska konkurrensytan avseende kapacitet finns mellan
4 000 och 10 000 trafikanter per timme och riktning; färre resenärer skulle
indikera att buss vore lämpligast, fler att spårtrafik vore att föredra.

Enligt en studie från Transport for London finns en brytpunkt just vid 4 000
passagerare per timme och riktning. Vid fler passagerare blir årskostnaden per
passagerare lägre med spårvägstrafik än för buss, buss på bussbana och trådbuss
på egen bana.

Denna ytliga översikt kan tydas som om det skulle finnas tydliga insatsområden
för respektive trafikslag. Detta skulle i så fall understryka att trafikslagen borde
ses som komplementerande istället för konkurrerande. Ett bra exempel på sam-
verkan mellan trafikslag är den bekväma bytesmöjlighet som möjliggörs för
trafikanterna att med några få steg, under tak, gå mellan buss och spårvagn, bild
22.

Den verkliga konkurrensytan finns således oftast mellan kollektivtrafik och
biltrafik.

Resultat från studier ger vid handen att de städer som vidtagit kraftfulla åtgärder
mot biltrafik � exempelvis anlagt stora områden enbart för gång- och cykeltrafik,
och har infört parkeringsrestriktioner � har uppnått ökande kollektivreseande.
Detta har oftast skett i samband med spårvägsutbyggnad eller i samband med
modernisering av befintlig spårväg.

Studier antyder också att de europeiska städer som baserar kollektivtrafiken på
Light Rail har uppnått ökande kollektivreseandel under perioden 1986�1996,
jämfört med städer som baserar trafiken på bussar. Oavsett om man baserar
kollektivtrafik på buss eller spårvagn måste biltrafiken regleras.
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Att det går utmärkt att blanda spårvagnar och fotgängare finns många exempel på,
bild 27.

Farhågor att spårvagnar skulle vara olämpliga att trafikera gågator tycks inte väl
underbyggda.

Det gäller således att genomföra restriktioner mot individuell trafik om framgång
ska nås för den kollektiv trafiken. Utan restriktioner uteblir framgång, oavsett
trafikslag

Under senare år har i Frankrike mellanformer mellan buss  och spårvagn utveck-
lats. Tre system kan för dagen urskiljas. Två, Bombardiers GLT/TVR och Lohrs
Translohr, är baserade på mekanisk spårstyrning, medan det tredje systemet,
Irisbus Civis, är baserat på optisk styrning och i övrigt har avsevärt mer släktskap
med busstrafik och -teknik än de båda förstnämnda. Lohrs �gummihjulsspårvagn�
Translohr, har byggts med måttliga dimensioner för att passa i trånga städer.

En intressant fråga är om dessa mellanformer av passagerare och andra kommer
att uppfattas som bussar eller spårvagnar. De kan nämligen lämna sin spårstyrning
och runda hinder i banan. Sådan flexibilitet kan vara både till för- och nackdel.
Man kan redan nu ana att de av politiker och andra beslutsfattare uppfattas som
spårvagnar och därför i stor utsträckning kommer att få trafikera reserverade ut-
rymmen. Ännu saknas dock mer omfattande erfarenhet av trafiksystemen, som är
under utveckling och anläggning.

Avslutningsvis rekommenderas att följa forskningen inom temat Light Rail �
Light Cost, del II, i nyhetsbrevet �Lätta spår� (bild 31), som kan beställas via e-
post order@vti.se. Nyhetsbrevet sänds utan kostnad. Lätta spår rapporterar också
om utvecklingen inom spårvägssektorn i världen, med tonvikt på Europa.
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