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FÖRORD
Detta är mitt examensarbete om 20
högskolepoäng, avlagt vid Programmet för
Fysisk Planering på Blekinge Tekniska
Högskola. Ett lärorikt och tålamods-
prövande arbete är till ända!
Jag vill rikta ett tack till de personer vilkas
insatser har bidragit till att jag har kunnat
genomföra examensarbetet: Först vill jag
tacka mina handledare Anita Larsson och
Maria Brodde - Makri, båda vid Institutionen
för Fysisk Planering i Karlskrona. Jag vill
även tacka Nils Lindgren på Stadsbyggnads-
kontoret i Helsingborg för bra tips och
spårvägsinformation. Till sist vill jag tacka
personalen på Stadsbyggnadskontoret i
Helsingborg för en intressant och trevlig tid
samt för upplåtandet av   kontorsplats och
tillgång till övriga resurser.

Helsingborg den 25 augusti 2003
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 Bakgrund och Metod

INLEDNING

I dagens moderna samhälle är det viktigt att
på ett snabbt och effektivt sätt kunna ta sig
från en punkt till en annan. Fortfarande är
bilen det mest frekventa transportmedlet och
kollektivtrafiken bara en bråkdel av det totala
resandet i kommunerna. I tätbefolkade
områden eller stråk där merparten av resorna
följer en huvudsaklig riktning är kollektiva
transporter ett mycket konkurrenskraftigt
alternativ till bilen. Dagens busstrafik kan
inte på ett tillfredsställande sätt svara för de
behov som ställs på passagerarkapacitet och
miljövänliga transporter. Därför bör man
utreda möjligheterna för ett mer hållbart
alternativ för framtidens trafik i
Höganässtråket. Om ett tillräckligt stort
befolkningsunderlag finns kan snabbspårväg
vara ett alternativ.

Kuststräckan mellan Helsingborg och
Höganäs kommuns tätorter, brukar kallas
Höganässtråket och är ett av Skåneregionens
trafiktätaste områden, eftersom det är
populärt för både boende och de som
bedriver verksamheter. Den attraktiva
kuststräckan antas även i framtiden bibehålla
eller till och med öka sin attraktivitet i
regionen. Enligt Region Skåne står

Höganässtråket för en av de största
pendlingsströmmarna i Skåne undantaget
sträckan mellan Malmö och Lund. I en
delrapport från våren 2003 framgår det också
att befintlig spårdriven kollektivtrafik
(Pågatåg) har ett högre antal resanden
jämfört med busslinjer. Region Skåne menar
även att  det finns flera miljömässiga fördelar
med en spårvägssatsning och att det går i
linje med det nationellt uppsatta målet att
samhällsplanera för en minskad
miljöbelastning. (Region Skåne 2003).

P L A N E R I N G S -
S T R A T E G I E R

Helsingborgs stad har de senaste åren gjort
en medveten satsning på spårbunden
kollektivtrafik, med målet att prioritera
tätortsutveckling kring goda
kollektivtrafiklägen. Eftersom Helsingborg
är den nästa största staden i Skåne och är en
egen arbetsmarknadsregion så var
bruttopendlingen år 2000 ca 27 000 in- och
utresande per dag. (Stadsbyggnadskontoret
i Helsingborgs stad 2002a) . Enbart
Höganässtråket hade samma år över 5000
pendlare per dag, där en majoritet använder
bilen som transportmedel. Det finns således
en stor potential för att öka andelen
kollektivtrafikresenärer här. Den spårbundna

regionala kollektivtrafiken med Pågatåg och
en koncentration av bebyggelse kring
Pågatågsstationer har visat sig vara ett
framgångsrikt koncept. Idag trafikerar
Pågatåg tre sträckor från Helsingborg: mot
Mariastaden-Ödåkra och Ängelholm, mot
Bjuv och Åstorp samt mot Tågarp-
Teckomatorp och Malmö. Dessutom går det
regionala Öresundståg mot Landskrona
vidare mot Lund och Malmö. Sedan Pågatåg
införts på järnvägssträckan mot Åstorp, har
andelen resande ökat med mer än 200 %,
jämfört med då endast busstrafik fanns att
tillgå. Detta till trots att orten hade en bättre
tillgänglighetsgrad med flera busshålls-
platser, mot endast en Pågatågsstation idag.
(muntlig kommunikation med Nils Lindgren)

Översiktsplan för Helsingborgs stad
framhåller att det är av stort intresse att
projektet med en snabbspårväg från
Helsingborg till Höganäs blir av. Under de
senaste åren har Stadsbyggnadskontoret i
Helsingborgs stad gjort några mindre
utredningar för en regional
snabbspårväglinje. Den mest aktuella är
Förstudie om spårväg i Helsingborg
(Helsingborgs stad 2002a), där det föreslås
att spårvägen bör gå centralt genom
tätorterna i Höganässtråket och utmed Väg
111 på den övre halvan av sträckningen.
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Höganäs kommun förespråkar ett fortsatt
utredningsarbete i frågan om spårburen
kollektivtrafik eftersom även de har stort
intresse av en regional förbindelse, vilket
framgår i Översiktsplan för Höganäs
kommun (Höganäs kommun 2002a). Men
på grund av sin begränsade kommunstorlek
har de inte haft några resurser att utreda
spårvägsfrågan närmare.

Som en följd av att Stadsbyggnadskontoret
föreslår att spårvägen skall samutnyttja
järnvägen tillsammans med tågtrafiken på
Västkustbanan, krävs dubbelspår för att
klara turtäthet och kapacitetskrav. Mellan
Knutpunkten i centrala Helsingborg och
Maria station några kilometer norrut, finns
planer på att dra järnvägen i en gen tunnel
under stadsdelen Tågaborg. (muntlig
kommunikation med Nils Lindgren).

[BILD 1: Hbgs Utbyggnadsprinciper!

Princip för hur Helsingborg skall utvecklas längs kollektiva
kommuniktaionsstråk inbäddade i grönstruktur. De gröna
cirklarna symbolisrerar Pågatågsstationer, de heldragna lila
pilarna befintliga Pågatågslinjer och den streckade pilen är
den planerade spårvägen till Höganäs. (Stadsbyggnads-
kontoret i Helsingborgs stad 2002a)
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P R O B L E M F O R M U L E R I N G

Spårvägen är konkurrenskraftig i jämförelse
med bilen i vissa avseenden men inte andra.
För att få människor att välja spårbunden
kollektivtrafik istället för bil som
transportmedel, så måste förutsättningarna
för att kunna resa med spårvägen vara
mycket goda eller rentav bättre. Vilka
faktorer är då betydelsefulla vid planering av
en ny spårväg och dess hållplatsmiljöer?
För att få många människor att resa med en
snabbspårväg mellan Helsingborg och
Höganäs bör stor vikt läggas vid hur man på
ett enkelt och säkert sätt transporterar sig
till hållplatserna längs med spårvägen. Med
detta åsyftas gena och trafiksäkra samt
upplevelsemässigt trygga vägförbindelser.
Hur kan då attraktiva, lättillgängliga,
trafiksäkra och trygga hållplatsmiljöer
tillskapas för att få människor att välja
miljövänlig snabbspårväg framför bil? Kan
man med fhjälp av fysisk planering påverka
människor att åka kollektivt i
Höganässtråket? Förutom själva
infrastrukturens utseende och utbyggnad kan
man som planerare påverka
markanvändningen. Att planera för ny
bebyggelse nära en spårvägshållplats bör ses
som en strategi för att förstärka spårvägens
attraktivitet och dess resandeunderlag.

S Y F T E

Syftet med detta examensarbete är att
lokalisera och utforma hållplatsmiljöer på en
föreslagen spårvägssträcka mellan
Helsingborg och Höganäs. Detta sker utifrån
begreppen tillgänglighet, trafiksäkerhet och
trygghet. Stor hänsyn skall också tas till
befintliga och nya bebyggelseområden samt
tätorternas resandeunderlag.

F Ö R U T S Ä T T N I N G A R

Förändringar inom transport- och
infrastruktursektorn tar oftast lång tid, i
synnerhet projekt av denna omfattning.
Avgörande politiska ställningstaganden skall
tas i frågan, finansiering skall lösas och många
experter och andra berörda skall säga sitt
innan man kan skrida till handling. Inom
Helsingborgs Stad finns dessutom andra stora
projekt som hamnar före på
prioriteringslistan. En snabbspårväg mellan
Helsingborg och Höganäs antas därför ligga
en bit in i framtiden, kanske 30 år eller mera.
Därför är det alltså rimligt att anta att vissa
förändringar har skett innan det är aktuellt
att bygga spårväg. För detta examensarbete
förutsätts att Västkustbanan har försetts med
dubbelspår på sträckan mellan Ängelholm
och Helsingborg, Knutpunkten. Detta

innebär att en dubbelspårig tunnel under
stadsdelen Tågaborg byggs, som kan
samnyttjas av både tågtrafik och
snabbspårvägen, upp till Maria Station.
(Banverket genomför i skrivande stund en
förstudie på denna järnvägssträcka). Det
förutsätts också att Mariastaden byggts ut i
den omfattning som gällande detaljplaner och
bebyggelseprogram medger, allt enligt
Stadsbyggnadskontorets visioner. Till sist
förutsätts att en förbifart på Väg 111 kommer
att byggas öster om tätorten Viken i Höganäs
kommun. På så sätt avlastas tätorten betydligt
och spårvägen får en säkrare genomfart och
bättre trafikeringsvillkor i och med den
minskade genomfartstrafiken.
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S P Å R V Ä G E N S  L I N J E -
S T R Ä C K N I N G

Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg Stad
har arbetat fram en huvudsaklig
linjesträckning för en framtida spårvägslinje
mellan Helsingborg och Höganäs i sin
Förstudie om spårväg i Helsingborg
(Helsingborgs stad 2002a). Sträckningen är
relativt given när man ser till geografiska och
topologiska förutsättningar, natur- och
kulturintressen och det faktum att alla
tätorter i Höganässtråket skall trafikeras av
snabbspårvägen. Snabbspårvägen utgår från
Knutpunkten i centrala Helsingborg på
järnväg till Maria Station, där den övergår
till snabbspårväg och fortsätter sedan genom
Mariastaden, vidare mot Hittarp-Laröd. Efter
det går spårvägen förbi Kulla - Gunnarstorp
och ut till Väg 111, vilken sedan följs genom
Viken och Lerberget, ända upp till det
centrala Höganäs. I förstudien beskrivs inte
i detalj var varje hållplats ska lokaliseras, men
i detta arbete kommer exakta lägen och
motivering till dem att föreslås. Detta görs i

Planförslag del 1.

Helsingborgs Stads Stadsbyggnadskontors förslag till spårvägssträckning  mellan
Helsingborg och Höganäs.
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Hittarp-Laröd och vidare in mot Helsingborg.
Enligt Vägverkets vägdatabas så trafikeras
Väg 111 i genomsnitt av 9000 bilar och 500
lastbilar per dygn, mellan Höganäs och Laröd
innan Jonstorpsvägen, ansluter (Region
Skåne 2003). Ytterligare en del biltrafik
tillkommer på kustvägen mellan Domsten
och Helsingborg samt den pendling som sker
till och från Mariastaden, vilken beräknas till
omkring 800 arbetsresor/vardag (Helsing-
borgs stad 2002a). Ibland vid rusningstrafik
förekommer viss köbildning främst i
anslutning till tätorter och trafikplatser. I och
med Höganässtråkets popularitet och den
ständiga ökningen av biltrafik, så kommer
trafikflödena inom ett par årtioneden att bli
ohanterliga på Väg 111 med dess
anslutningar. (muntlig kommunikation med
Nils Lindgren)

Lösningen på problemet är att planera för
utbyggnad av 111:an till motorväg eller  en
3-filig väg, som är utformad med två eller
ett körfält i varje körriktning, en så kallad
2+1 väg. Den förstnämnda tar mycket plats i
anspråk med trafikplatser i skilda plan
samtidigt som en förbättring av
vägstandarden tenderar till att öka
fordonsmängderna i stället för att avlasta,
enligt tidigare erfarenheter i sådana här
sammanhang. I nuvarande RTI-plan för
Skåne ingår en förbifart för Viken i Höganäs
kommun med möjlig byggstart 2005. Vägen
planeras bli en ca 5 km lång 2 + 1 väg med
sträckning från Gråläge söder om Viken till
Lerberget strax norr om.

Kollektivtrafik
Idag finns det en relativt väl utbyggd
busstrafik mellan orterna, men
kollektivtrafikandelen endast ligger på ca 10
% av det totala resandet. Väg 111 trafikeras
av expressbusslinje 220, eller Pendeln som
den också kallas. Den tar vid gynnsamma
trafikförhållanden enligt tidtabell 33 minuter
från Höganäs stadshus till Knutpunkten i
Helsingborg. Orterna Hittarp - Laröd och
Domsten trafikeras av linje 219, som går
längs gamla lokalgator utmed kusten och tar
29 minuter. På kvällstid och helger fortsätter
linje 219 till Höganäs och ersätter då linje

220, dessa tider. Kvälls- eller helgturen tar
ca 40 minuter. Linje 220 är den klart mest
använda linjen av de två. (Skånetrafiken
2003). Ett problem är dock att linje 220
tillbringar nära en tredjedel av den restiden
inne i Helsingborgs centralort och vid
högtrafik tenderar köer att försena bussen.
Varje dag görs det omkring 2200 enkelresor
med expresslinjen 220. (muntlig kommun-
ikation med Nils Lindgren)

Andra jämförbara kollektiva förbindelser
mellan Helsingborg, dess yttre stadsdelar och
omkringliggande kommuner, är de regionala
Pågatågslinjerna. Förhållandena är likartade
när det gäller tätortsstorlek och det
geografiska avståndet till Helsingborgs
centralort. Underlaget för arbetspendling och
utbildningsresor är dock betydligt större i
Höganässtråket än någon av de andra
närbelägna orterna. Den höga andelen
arbetspendlare, tillsammans med närheten till
Helsingborgs centralort, gör att det finns
mycket goda möjligheter att utveckla en
spårbunden kollektivtrafik.

BAKGRUND

H Ö G A N Ä S S T R Å K E T S
T R A  F I K

Biltrafik
Väg 111 står idag för merparten av alla
persontransporter mellan orterna, förutom
de som kör kustvägen  från Domsten, via
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Dagens två busslinjer på sträckan Höganäs - Heslingborg. Båda linjerna
utgår från Knutpunkten i Helsingborg.
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V A D  Ä R  E N  S P Å R V Ä G ?

Internationellt sett finns det tre vanliga
benämningar på spårväg; Street Car,
Tramway och LightRail. De två förstnämnda
namnet syftar på en traditionell spårvagnstyp
som trafikerar stadsgator, medan LightRail
betecknar en spårväg som trafikerar på egen,
separat banvall (www: Light Rail Transit
Association 2003). Gränsdragningen är inte
lika lätt att göra i verkligheten eftersom det
finns kombinerade spårvägssystem som både
trafikerar gator och separata banvallar, såsom
Stockholms Tvärbana. Dessutom går det ju
trender i uttryck. I examensarbetet kommer
jag dock använda den svenska benämningen
spårväg.

En spårväg som drivs med grönt producerad
elektricitet har inga luftutsläpp till atmosfären
och är därmed ett mycket hållbart transport-
medel, jämfört med bensin- och dieseldrivna
motorfordon. Ett spårvägssystem är mycket
anpassningsbart och dess vagnar kan köras i
up till 100 km/h på separat banvall eller ner
till gångfartshastighet i trånga gatumiljöer.
Dessutom klarar den av både branta lutningar
och skarpa kurvor. Snabbspårvägen har en
betydligt högre kapacitet än en vanlig 12-
metersbuss. Exempelvis så kan en 30 m lång
vagn av typ City Tram, som för övrigt

trafikerar Stock-holms Tvärbana, medföra 78
sittande och 134 stående passagerare
(Bombardier Trans-portation 2003). En
ledad “dragspelsbuss” har kapacitet för ca
130 passagerare, varav mer än hälften
ståendes. En modern spårvagns kapacitet kan
egentligen bara matchas med tåg- eller
tunnelbanevagnar. En snabbspårvagn har
dessutom en högre grad av bekvämlighet för
passagerare, vilket är nog så viktigt
konkurrensmedel. Ett fordon på räls går
mjukare och kan därmed göra mjukare
inbromsningar och accelerationer jämfört
med en buss med gummidäck. Buller kan
dämpas med hjälp av att hjul och spår
tillverkas i mjuka och ”tysta” material.  (www:
Light Rail Transit Association 2003).

Spårväg i blandtrafik i Portland, USA (Light Rail
Transit Association 2003)
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RESANDEUNDERLAG

Potentialen för kollektiv arbetspendling
mellan Helsingborg och Höganäs är större
än för de flesta trafikstråk i Skåne, Malmö –
Lund undantaget. I Förstudie om spårväg i
Helsingborg (Helsingborgs stad 2002a) har
en tvärsektoriell arbetsgrupp från
Helsingborgs stad sammanställt trafikstudier,
pendlingsstatistik och resandestatistik från
slutet av nittiotalet. I sammanställningen
gjordes uppskattningen att 25 % av
arbetspendlarna, 35 % av högskole- och
komvuxstuderande samt 60 % av högstadie-
och gymnasieeleverna, förmodades använda
sig av snabbspårvägen. Detta resulterar i
omkring 3900 arbets- och utbildningsresor
per vardag. Dessa resor är dimensionerande

och belastar regelbundet spårvägen varje
vardagsmorgon och eftermiddag. I
kollektivtrafiksammanhang brukar man säga
att andelen fritidsresor är lika många som
arbetsresorna, vilket i detta fall medför att
resandeunderlaget för snabbspårvägen
förväntas bli 7800 resor per vardag. Jag har
inte haft tillgång till allt det statistiska material
för förstudien så jag redovisar här egna
beräkningar på resamdeunderlag för
spårvägen utifrån tillgänglig statistik. Tabell
1 skall tolkas som att den indikerar en
storleksmässig summa på resandeundelaget,
inga absoluta tal. Tabellens siffror kommer
till konkret användning i Planförslag del 2
för dimensionering av antalet bil- och cykel-
parkeringar/hållplats.

Tabellnyckel

Inv idag
Invånare/tätort. Källor för Höganäs,
Lerberget och Viken (Höganäs kommun
2002a), Domsten (Stadsbyggnadskontoret i
Helsingborgs stad 2002a), Hittarp - Laröd
(Stadsbyggnadskontoret i Helsingborgs stad
2002c), Mariastaden (muntlig kommun-
ikation med Marianne Toreblad).

A-pendlare
Arbets- och utbildningspendling, söder
respektive norrut i Höganässtråket. Den
ingående statistisken är från 1996 och är
bearbetad samt analyserad av Nils Lindgen
(muntlig kommunikaton med Nils Lindgren).
Uppgifterna för Mariastaden gällande

    % av Inv            år 2020               år 2020                    A-pendlare               Spårväg

Tabell 1: Resandeunderlag för spårvägen. Siffrorna i samtliga kolumner (utom Inv idag) avser tidsperioden ett genomsnittligt vardagsdygn.

Tätort          Inv idag    A-pendlare  A-pendlare   Inv år 2020  Total A-pendling    A-pendling S-väg      2 resor/           Fritidsresor      Totalt antal
      Spårvägsresor

Höganäs   8000    1712    21%     8400        1764    441   882 882
Lerberget   2700      757    28%     2850          798    200   400 400
Viken   3400    1042    31%     3900        1209    302   604 604
Domsten     530      181    34%       580          197      50   100 100
Hittarp-Laröd   4300    1362    32%     4800        1536    384   768 768
Mariastaden   1800      400    22%     5400        1188    297   594 594

20730   5454    28 %          25930        6692                    1674                        3348 3348
(i snitt)

Helsingborg 464 norrut   928

 1764
   800
 1208
   200
 1536
 1188
 6696

         7624
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kolumnen  Arbetsresor är från 2002 (Helsing-
borgs stad 2002a).

A-pendlare % av Inv
Andelen arbets- och utbildningspendlare
uttryckt i procent av invånare: Orsaken till
att Höganäs har en betydligt lägre siffra (21
%) jämfört med de övriga, kan förklaras med
att det finns flera större arbetsplatser belägna
på orten. När det gäller Mariastaden är
andelen 22 % mer osäker. Det kan vara så
att det inte finns tillräckligt aktuell statistik
för området eftersom det har byggt en hel
del på kort tid. Andelen arbets- och
utbildningpendlare borde vara större i och
med att Komvux ligger där och att de flesta
boende inte har arbete där.

Inv år 2020
Invånare/tätort omkring år 2020. Ett
preliminärt årtal då det är rimligt att anta att
spårvägen är verklighet. Siffrorna är
uppskattningar om rimlig befolkningsökning
med utgångspunkt från hur mycket det har
byggts och vad som förväntas byggas i
Höganässtråkets tätorter. Delvis framgår
detta i översiktsplanerna för Helsingborg
respektive Höganäs, men även utifrån samtal
med olika tjänstemän.  Den framtida
befolkningen har räknats fram och
uppskattats genom följande procentuella

ökningar: Höganäs befolkning ökar med 5
%, Lerberget 5 %, Viken 15 %, Domsten 10
%, Hittarp- Laröd 10 % och Mariastaden
tredubblar sin befolkning enligt de planer som
finns för hela området.

Total A-pendling år 2020
Den framtida arbets- och utbildnings-
pendlingen beräknas ske i samma  omfattning
som idag. Därför används samma
procentuella andel arbets- och utbildnings-
pendlare, (som i kolumn 4 från vänster)
multiplicerat med det uppskade antalet
invånare år 2020.

A-pendling S-väg år 2020
Den framtida arbets- och utbildnings-
pendlingen som antas ske med spårvägen. I
förstudien sätts den förväntade andelen
arbets- och utbildningspendling på spår-
vägen till 25 % av det totala antalet pendlare
i Höganässtråket. Samma procentsats
används även här. På tågsträckor med
Pågatåg ligger samma siffra på omkring 20
% (muntlig kommunikation med Nils
Lindgren). Eftersom Höganässtråket har ett
större antal arbetspendlare än många
regionala Pågatågssträckor kan spårvägen
förväntas få en något högre andel kollektivt
resande.
Denna siffra anger alltså antalet påstigande

 pendlare/tätort och det dimensionerar
således antalet bil- och cykelparkeringar,
fördelat på ortens hållplatser.

2 resor/A-pendlare
Varje person som pendlar till arbete eller
utbildning genomför förenklat uttryckt, en
resa på morgonen på väg till arbete/skola och
en resa på eftermiddagen från arbete/skola
hem till bostaden. Detta medför helt enkelt
att en pendlare utgör två resor/vardagsdygn.

Fritidsresor Spårväg
I kollektivtrafiksammanhang brukar man tala
om att antalet service- och fritidsresor är lika
många till antalet som arbets- och
utbildningsresorna. En service- eller
fritidsresa är resa för inköp, ärenden,
rekreations- och fritidsaktiviteter, och nöjen.

Totalt antal Spårvägsresor
Arbets- och utbildningsresorna läggs ihop
med service- och fritidsresorna samt de 928
arbets- och utbildningsresor som görs från
Helsingborg norrut i Höganässtråket. Det
totala antalet spårvägsresor som tillrygga-
läggs/vardagsdygn är alltså (6696+928) =
7624 stycken.
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Enligt förstudien om spårvägen är hållplatsen
Knutpunkten i Helsingborgs centrum den
vanligaste slutdestinationen för resenärerna
på spårvägen (Helsingbors stad 2002a). De
flesta arbets- och utbildningsplatserna ligger
i city och på Berga arbetsplatsområde
(Region Skåne 2003)

Antal påstigande/hållplats
I tabellen nedan presenteras hur många som
kan tänkas stiga på och av per hållplats och
vardag. Siffrorna utgår från kolumnen Totalt
antal Spårvägsresor och fördelas därefter/
hållplats. Fördelningen bygger på antaganden
för hur många resenärer som använder
näraliggande busshållplatser idag och hur
stark attraktionskraft omkringliggande
funktioner som exempelvis handel har.

Tabell 2. Resor/hållplats och vardag

Hållplats Resor/vardag

Höganäs Stadshus              1100
Kullagymnasiet                664
Lerberget                800
Svanebäck (Viken)               304
Fortet (Viken)                304
Viken Centrum                600
Domsten                200
Hittarp                336
Laröd Centrum                800
Sofiero (Laröd)                400
Maria Park                538
Mariastaden                650
Summa              6696
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 METOD

Uppslaget till detta ämne har jag fått av
Helsingborgs stads Stadsbyggnadskontor.
Mycket tid har lagts på anskaffande och
inläsning och av relevant litteratur. Detta har
inte varit helt lätt med tanke på det något
udda ämnesvalet spårväg.  Det enda
jämförbara projektet i Sverige är Tvärbanan
i Stockholm, dock med helt andra förut-
sättningar än i nordvästra Skåne. Det
viktigaste underlagsmaterialet till examens-
arbetet är hämtat från Helsingborgs stad och
Stadsbyggnadskontoret, AB Storstockholms
lokaltrafik och Trafikkontoret i Göteborgs
stad. Jag har skaffat mig en god lokal-
kännedom om Höganässtråket och dess
tätorter genom bussfärder mellan tätorterna
och promenader på gator samt gång- och
cykelvägar. Inventeringarna har dokument-
erats med hjälp av foton och anteckningar.

U T G Å N G S P U N K T E R

I den inledande processen med att formulera
ett program och själva huvuddragen i
examensarbetet har flera faktorer
framkommit som särskilt viktiga. Det absolut
viktigaste är att snabbspårvägen attraherar
så många passagerare som möjligt och

således blir ett välanvänt kollektivt
transportmedel. Hur får man då människor
till att välja en kollektiv transportlösning i
tätorter där bilen är det klart dominerande
transportmedlet? För det första måste det
vara enkelt att ta sig till en hållplats oavsett
om man går, cyklar eller väljer bilen. Samtliga
resenärer, oavsett om man är kvinna, man,
barn eller har funktionshinder av något slag,
måste kunna känna sig trygga på väg till eller
från och vid hållplatsen. När man väl ska ta
sig ut på hållplatsplattformen är det viktigt
att kunna överblicka den närmsta
omgivningen (även på kvällstid) och kunna
passera över körbana/spårområde på ett
trafiksäkert och tillfredsställande sätt.
Utformningen bör vara tydlig och
understödja trafiksäkerhetsaspekten. Detta
kan sammanfattas i de tre faktorerna
Tillgänglighet, Trafiksäkerhet och Trygghet,
vilka jag väljer att kalla nyckelbegrepp.
Nyckelbegreppen kommer nu att presenteras
var för sig och beskrivas utifrån litteratur för
att sedan sammanfattas i rekommendationer
till det kommande planförslaget.
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T I L L G Ä N G L I G H E T

Begreppet
När man söker på ordet “tillgänglighet” på
Internet så ger det många träffar. De flesta
länkar handlar om tillgänglighet i avseendet
funktionshindrande personers tillgänglighet
och deras behov av att kunna ta sig fram i
offentliga miljöer. I stadsplanerings-
sammanhang så kan tillgänglighet i en vidare
mening innebära så mycket mer. Maria
Brodde-Makri vid Lunds Tekniska Högskola
mäter graden av tillgänglighet med hjälp av
tidsgeografiska och avståndsbaserade mått.
Det vill säga hur kan en enskild person på
effektivast sätt utnyttja sina resurser för att
ta sig till en viss plats inom ett visst avstånd.
Chalmersforskaren Mats Reneland arbetar
mycket med fältstudier där han mäter
tillgänglighet på bland annat på gång- och
cykelnät i olika svenska städer. Han definierar
tillgänglighet på två sätt, dels “som går att
nå”, i betydelsen åtkomlig och nåbar i
geografisk mening, dels “som man har
tillgång till”, vilket innefattar förutom
geografiska aspekter, tidsaspekten och den
egna personens egenskaper som eventuella
funktionshinder, ekonomi, språk med mera.
(Reneland 1998). För att kunna mäta
tillgängligheten använder sig båda forskarna
av så kallade geografiska informationssystem

(GIS) och olika matematiska beräknings-
modeller. Inom ramen för detta
examensarbete kommer endast beräkning av
geografiskt avstånd och tid ligga till grunden
för en enkel tillgänglighetsmodell.

Tillgänglighet till kollektivtrafik
Vid en konkretisering av begreppet
tillgänglighet när det gäller kollektivtrafik,
så kan det dels beskriva hur många som kan
nå en hållplats, dels beskriva möjligheterna
för hur olika kategorier av resande utnyttjar
hållplatsen. Man kan öka förståelsen för
kollektivtrafiksystem med hjälp av god
trafikinformation, fysisk orienterbarhet, god
markbehandling, bra belysning, rätt placering
av olika hållplatsfaciliteter etcetera, och på
så sätt öka tillgängligheten. Även
förekomsten och kvalitén på gång- och
cykelvägar till hållplats måste beaktas i frågan
om tillgänglighet. Tillgänglighet innebär
också att det finns lediga och lättåtkomliga
cykelställ samt tillgång till bilparkering i
anslutning till hållplatsen. (Svenska
kommunförbundet 1999)

Carina Listerborn skriver i Tryggare stad
(2000) att man kan kontrollera till-
gänglighetsgraden för planerade och
befintliga hållplatser genom att ställa sig
frågor som: Var ligger spårvägshållplatserna

i förhållande till bebyggelsen? Hur långt är
avståndet från hållplatserna till bostäderna?
Är det lätt att ta sig till fots eller med cykel
till hållplatsen? Om inte, hur är gång- och
cykelvägarna placerade i förhållande till
bebyggelse, parker och bilvägar? Finns det
onödiga barriärer som kan tas bort för att
underlätta tillgängligheten? Och är
skyltningen till hållplatsen och
vägmarkeringar tydliga?

För att få ett mer konkret mått på
tillgängligheten kan man mäta det faktiska
avståndet till några olika punkter i
hållplatsens upptagningsområde och dividera
denna sträcka med en genomsnittlig gång-
respektive cykelhastighet. Den
genomsnittliga gånghastigheten för en
människa brukar i sådana här sammanhang
sättas till 5 km/h och cykelhastigheten till 15
km/h. På så sätt får man den tid det tar för en
människa att tillryggalägga sig sträckan, till
fots eller med cykel. (muntlig kommunikation
med Maria Brodde-Makri)

Tillgänglighet i andra avseenden
Tillgänglighet kan också vara möjligheten att
genom informationsteknologi få reda på
avgångstider på Internet hemma och
realtidsinformation från digitala skärmar på
hållplatsen, eller helt enkelt vanliga
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papperstidtabeller som går att få gratis på
spårvagnen. Utformningen av informationen
bör vara sådan att den är tillgänglig för
personer med funktionshinder så som syn-
och hörselskador.
Hållplatsens läge i tätorten är av stor
betydelse för hur god tillgänglighet och
därmed vilket resandeunderlag den kan
uppbringa. Det är naturligtvis fördelaktigt om
hållplatsen ligger i ett område med hög
bebyggelsetäthet och närhet till service.
Miljö, estetik och stadsbild är andra viktiga
aspekter när man skall anlägga en
spårvägshållplats. Man bör eftersträva en
lokalisering och utformning där
hållplatsmiljön ses som en attraktiv och
naturlig del av hela stadsmiljön. Ett
gestaltningsprogram för utformning och
upprustning av hållplatser kan därför vara en
god investering. (Svenska kommunförbundet
1999). Det använde man sig av i Stockholm
inför byggnationen av Tvärbanan i slutet av
90-talet.
Att en hållplats anses vara trygg, genom att
den har god belysning och är överblickbar
utan några skymda vrår, är också en del av
dess tillgänglighet, eftersom den kan erbjuda
flertalet människor en trygg och behaglig
vistelsemiljö.

Planeringsriktlinjer Tillgänglighet
I första hand förespråkas att man tar sig till
fots eller med cykel till hållplats för vidare
färd med snabbspårvägen. Förbättrad
tillgänglighet/närhet sker främst genom
utbyggnad och förbättring av gång- och
cykelvägar så att förbindelserna till varje
hållplats blir så gena som möjligt.
Tillgängligheten består också i att hållplatsen
erbjuder goda möjligheter till näraliggande
cykeluppställning och bilparkering. De
resande bör även kunna få lättillgänglig
trafikinformation om tidtabeller och annat
som rör snabbspårvägen, både manuellt och
digitalt.
Tillgänglighet kan även vara att hållplatsen
är estetiskt tilltalande för resenärerna, detta
genom ett omsorgsfullt urval av robusta
material och smarta detaljer. Tillgänglighet
handlar i stor utsträckning om närhet och om
att snabbt kunna nå sitt mål, därför bör nya
bostäder och verksamheter av olika slag,
planeras så nära hållplats som möjligt.
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T R A F I K S Ä K E R H E T

Inom examensarbetets ramar kommer jag
främst att koncentrera mig på trafiksäkerhet
i och kring hållplatsmiljöer där spårvägen går
i blandtrafik i gatumiljö. Föreskrifter för en
spårvägslinjes drift och säkerhet är reglerat i
lagar som Järnvägslagen och Vägtrafiklagen
reglerar att övriga trafikanter alltid ska lämna
spårväg företräde. Trafiksäkerhet i samband
med spårvägstrafik är något av ett dilemma:
Spårvagnen ska gå så snabbt som möjligt för
att nå hållplatserna enligt tidtabellen,
samtidigt som man riskerar oskyddade
trafikanters säkerhet då spårvägen kör i
blandtrafik på gata. För att undvika
olyckstillbud i största möjliga mån, sänker
man hastigheten med de oskyddade
trafikanterna i åtanke, och följaktligen
försenas spårvagnen (Trafikkontoret i
Göteborgs stad 1995).

Trafiksäkerhet vid hållplats
De mest använda varnings- och
skyddsanordningar som finns att tillgå är
bland annat bommar, staket, räcken, slänter,
refuger, anlagda nivåskillnader, väg-
markeringar, varnings- eller trafikmärken
samt ljud- och ljussignaler. Placeringen och
utformningen av dessa trafikanordningar ska
på ett klart och tydligt sätt tala om för de

olika användarna hur de skall trafikera gator
där spårvägen går. Vid trafikering i gatutrafik
kan spårvägsbanan även avgränsas med både
visuella och byggnadstekniska element såsom
målade markeringar, kantstenar som är
infällda eller upphöjda i gatubeläggningen,
upphöjning av banområdet och stolpar. Låga
stolpar typ smäckra pollare kan exempelvis
markera övergångsställen samt separera
biltrafik från spårvagnstrafik. (AB
Storstockholms Lokaltrafik 1997)

I blandtrafik i gatumiljö måste övriga motorfordon
lämna väjningsplikt för spårvagnen (Foto:
Bloodsworth J 1982)

Flera tekniska åtgärder kan minimera risker
för att oskyddade trafikanter skadas då de
vistas i närheten eller på spårvagnen. Ett
exempel på en sådan åtgärd är låggolvsvagn,
där plattform och vagn är i samma nivå. Det
underlättar vid på- och avstigning och på så

sätt minskar stressen för passagerare att
snubbla eller ramla. Denna säkerhets- och
bekvämlighetslösning är speciellt viktig för
små barn, äldre samt rullstolsbundna
personer.
Ytterligare två exempel på tekniska åtgärder
på spårvagnen är att dess front och akter är
utformade så att man på ett lättförståeligt sätt
förstår att den närmar eller fjärmar sig samt
att det finns en uppfångande anordning i
spårvagnens front så att man inte riskerar att
hamna under spårvagnen (Trafikkontoret i
Göteborgs stad 1995).

Bommar och ljussignaler som exempel på
säkerhetsårgärder där väg korsar spårväg (Foto:
Bell Jon, Maryland Department of Transportation
2003 )
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Hållplats i gatumiljö med säkerhetsrekommendationer

Erfarenheter från Göteborgs spårvägar
gällande bruk av spårväg och  olycksstatistik
visar på faktorer och åtgärder som kan bidra
till en “ideal” hållplatsmiljö för dubbla spår:

• Raksträcka på hållplats så att föraren
kan få god uppsikt över spårområdet

• Tillräckligt stort avstånd mellan
spårvagn och övergångsställe, från 5
m och uppåt

• Skyddsavstånd mellan vagnsida och
refugkant för att skydda väntande
passagerare vid övergångsställe

• Avskiljande mittrefug som delar upp
övergångsstället i två delar och riktar
in gående

• Tillräckligt bred plattform, minst 3 m
för väntande, så att de inte behöver
trängas mot kanten

• Plattformen bör vara fri från
siktskymmande föremål samt vara väl
belyst

• Avvikande material eller färg på
markbeläggningen vid
plattformskant, så att passagerare
väljer att vistas åtminstone ett steg
från kanten

(Trafikkontoret i Göteborgs stad 1995)
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Övriga faktorer
Trafiksäkerhet beror på dels hållplatsens
utformning och lokalisering, dels hur
gaturummet är utformat och disponerat för
olika trafikslag. Den mänskliga faktorn är ofta
avgörande vid spårvagnsolyckor, visar
statistiken i (Trafikkontoret i Göteborgs stad
1995). En klar och tydlig utformning av
hållplats och gaturum tillsammans med
riskmedvetna och uppmärksamma trafikanter
medför att riskerna för en olycka minimeras.
Viktigt är också att samtliga trafikslag ges
god framkomlighet trots att spårvägen har
företräde. Spårvagnens hastighet i blandtrafik
bör inte mer än 50 km/h, det vill säga samma
hastighetsbegränsning som för all
fordonstrafik inom tätbebyggt område
(Svenska kommunförbundet m fl 1999)

Planeringsriktlinjer Trafiksäkerhet
Säkerhetsavstånd och spårskyddsmått för
planförslagets plattformsutformning är
rekommendationer från AB Stor-Stockholms
Lokaltrafik och Trafikkontoret i Göteborg.
Hållplatsen och främst gång- och
cykelvägarna till den skall planeras utifrån ett
trafiksäkert och väl fungerande sätt, anpassad
till de trafikförhållanden som snabbspårvägen
ger. Några konkreta åtgärder för en säkrare
trafikmiljö vid och på väg till och från hållplats
är signalreglering, korta övergångsställen,

refuger, avskiljande staket eller murar,
annorlunda markbeläggning och höjd-
skillnader.

Trafiksäkerhet vid spårövergång
Då spårvägen färdas på separat banvall i eller
utanför tätort, används vanligen höga staket,
upphöjda banvallsslänter samt
varningsskyltar för att säkra övriga
trafikanter gentemot spårtrafikens framfart.
Spårövergångar för fordonstrafik bör
regleras med bommar samt ljud- och
ljussignaler. För fotgängares och cyklisters
passage bör planskild över- eller undergång
anordnas, allt för att undvika onödiga risker
som kan leda till olyckstillbud. Man brukar
ha ambitionen att reducera antalet
korsningspunkter på spårvägssträckan till de
absolut nödvändiga. Inne i tätorter med
blandtrafik i gatumiljö handlar det mer om
att göra övriga trafikanter uppmärksamma
på spårvägstrafiken genom en konsekvent
och tydlig utformning och skyltning vid
hållplatser och vägkorsningar. I anslutning
till hållplatser och övergångar är refuger,
gångtrafikfållor, räcken och skyltning att
rekommendera. (AB Storstockholms Lokal-
trafik 1997). En vanligt förekommande
lösning är ett så kallat kort övergångsställe,
vilket innebär att fotgängaren passerar gatan
i korta avsnitt, avdelade med refuger eller
upphöjda klackar. (Trafikkontoret i
Göteborgs stad 1997)



22

 Bakgrund och Metod

TRYGGHET

Att som människa kunna vistas i det
offentliga rummet och känna sig trygg är
starkt kopplat till den enskilda individens
personliga erfarenheter men också beroende
på vilket sätt den fysiska miljön används och
dess utformning. I samband med
användandet av kollektiva transporter finns
det ett flertal moment som kan upplevas som
otrygga av olika människor och vid olika
tillfällen på dygnet: Det gäller då man tar sig
till hållplats, vistas vid hållplats, åker med
kollektivt färdmedel, vid avstigning och när
man tar sig från hållplatsen.
Trygghet betecknas normalt som avsaknad
av rädsla, oro eller obehag. När man i detta
fall tar sig till eller från hållplats, eller åker
med kollektivt färdmedel kan otrygghet
faktiskt gälla rent trafiksäkerhetsmässiga
faktorer, men i än högre grad rädslan för att
bli förföljd, antastad eller överfallen. (Svenska
kommunförbundet m fl 1999). Känslan av
trygghet är något som inte är mätbart och
kan uppfattas olika från person till person.
Samtidigt som det mesta gällande
trafiksäkerhet går att generalisera och mäta.

Kollektivt resande och otrygghet
I skriften Tryggare Stad (Listerborn 2000)
illustreras tre fiktiva kvinnors regelbundna
färdväg i mörker med utgångspunkt i
trygghetstermer. En kvinna i övre tonåren,
en kvinna i 35-årsåldern samt en kvinna i
pensionsåldern berättar hur de upplever
känslor av otrygghet och rädsla när de går,
cyklar eller åker kollektivt på kvällstid i
Göteborg. Alla tre kvinnorna berättar om att
det är viktigt att det finns människor där man
är och att man har god överblick på
omgivningen, samtidigt som för mycket folk
på en plats och allt för öppna platser ge
känslor av otrygghet. De ger även uttryck
för hur de på grund av otrygga platser eller
passager ibland väljer att ta långa omvägar.
Till exempel så brukar de undvika skymda
skogspartier, slutna husfasadavsnitt eller
mörka gång- och cykeltunnlar.
Till exempel så väljer den yngsta kvinnan
olika färdvägar beroende på om hon går eller
cyklar. När hon går vill hon göra det på breda
gator där det finns trottoar eller cykelbana
på båda sidor av vägen så att hon har
möjlighet att byta sida, vid möte med icke
önskvärda personer.  Om hon cyklar
uppskattar hon att det finns öppna ytor på
båda sidor av vägen och gärna intill biltrafik.
Detta kan vägas mot trafiksäkerhetsaspekten,

där man fysiskt vill skydda mjuka trafikanter
från fordonstrafik.
I sin slutsats sammanfattar Listerborn platser
som kan ge en känsla av otrygghet hos många
människor: Det kan vara baksidor och
mellanrum som till exempel stora grön- eller
asfaltsytor, huskroppar vars fasader ger ett
slutet uttryck mot gatan eller trappor och
hissar med stora nivåskillnader. Bebyggelse
där det finns mycket dolda hörn, prång eller
nischer, kan också vara miljöer där man
upplever obehag vid passage. De
bostadsområden som ofta kan upplevas som
otrygga är alla de trafikseparerade
bostadsområden från tidigt 70-tal, som finns
i Sverige (så även i Höganässtråkets tätorter).
I dessa områden är gång- och cykelsystemet
ofta är helt åtskiljt från bilvägarna och man
tvingas ta sig igenom mörka gång- och
cykeltunnlar, där man inte ofta ser vad som
finns på andra sidan. Ett annat kännetecken
är att det finns stora impedimentytor och
skogsområden, där det är långt mellan
människor i rörelse. Passage över ödsliga
gräsytor och genom täta skogspartier kan
upplevas som otryggt för vissa människor,
framförallt under kvällstid. Listerborn menar
att ju glesare bebyggelse desto mer
impedimentytor och större risk för att
människor känner sig otrygga i det offentliga
rummet.
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Belysning är en inte bara en fråga om att det
ska finnas tillräckligt med stolparmaturer
utan också hur de lyser upp vägen och
omgivningen. En stark belysning är inte alltid
den mest effektiva, eftersom den kan blända.
Placeringen av belysningsarmaturer är också
viktiga, så att ljuset till exempel inte
absorberas av ett buskage eller en mörk vägg.
Hållplatsers placering påverkar hur man
använder kollektivtrafiken. Det kan vara så
att om vägen till hållplatsen passerar tomma,
dåligt upplysta och ödsliga platser, då
undviker många människor att åka kollektivt.
Turtäthet, trygghet på spårvagnar,
hållplatsernas utformning är andra faktorer
som påverkar folks resande på kvällstid.
Tydlig skyltning och vägmarkeringar ger
säkrare vägval så att inte tvekan behöver
uppstå över att man valt fel väg. Att känna
till alternativa vägar kan också upplevas som
tryggt i fall man till exempel passerar en
ödslig park eller möter en icke önskvärd
person.

Planeringsriktlinjer Trygghet
I samtliga tätorter i Höganässtråket finns en
stor del bostadsområden som är byggda på
1970-talet. Här gäller ofta trafikseparering
och det förekommer många impedimentytor,
vilka enligt Listerborn kan ge upphov till
otrygga vistelsemiljöer. Här är det extra
viktigt med god belysning på och omkring
färdvägar samt att hålla buskage tuktade och
mindre skogspartier genomsiktliga. En annan
trygghetsfrämjande åtgärd kan vara
bebyggelseförtätning, på öppna och ödsliga
platser där det är långt mellan husen. På så
sätt kommer fler människor att vistas utmed
färdvägen och förhoppningsvis även ge
snabbspårvägen ett stabilt och högt resande-

underlag.


