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Abstract  
 

In Örebro, the car traffic share does not tend to decrease. The crowdedness on some of the bus 

routes is high at times. Investigations show that the residents of Örebro want a city centre whose 

street environment is more restrictive of car traffic and better for pedestrians, cyclists and public 

transport. To decrease the car traffic share a rapid, convenient, clear, effective and environmental 

friendly public transport with high frequency and strong capacity in a short, direct and logical 

network is needed. A modern tramway fulfils these criteria. 
 

At first, this report describes factors that are important to take into consideration when planning a 

tramway. Thereafter it comes with – from analysis of, among other things, the population density 

and travel pattern – suggestions for tramway routes through Örebro. Where more than one 

conceivable route alternative has been identified, comparisons have been made to illustrate their 

pros and cons. A big part of the work has been devoted to – after considering the physical condition 

of the street space – showing problems and possibilities, and coming up with proposals for the 

design.  
  

These are some of the conclusions made by the report (-gatan = the… street, -vägen = the… road): 
 

 A good starting point would be “tramwayfication” of the bus routes 1 to 4 and their 

wickerwork structure. 

 To avoid a big demand of complementing bus service the mean value of the tramways stop 

spacing in Örebro should not be bigger than 700 meters.  

 To give Vivalla an effective and attractive tramway it has to go straight through the area. 

 A route that goes via the Hedgatan/Kryptongatan intersection, between Baronbackarna and 

Vivalla centre, would be better than a route passing next to the Vivalla school. This is 

dependent, however, on new buildings being concentrated to the Vivalla/Lundby passage 

and the development of Vallby into no more than a low-density residential area. 

 A route along Malmgatan and Järnvägsgatan would be better than a route along Västra 

Nobelgatan and Östra Nobelgatan or Kilsgatan and Olaigatan. 

 Hedgatan between Långgatan and Trängkårsvägen, Västra Nobelgatan between Västerplan 

and Hertig Karls Allé (including the intersection Västra Nobelgatan/Hertig Karls Allé), Västra 

Nobelgatan between Lövstagatan and Gustavsgatan, Rudbecksgatan between Trädgårds-

gatan and Mogatan, and Åstadalsvägen between Rundstigen and Barkvägen are places that 

can be tricky when it comes to the construction of a tramway and therefore require specific 

solutions.  

 For streets that could be subject to a future tramway, it would be more efficient and more 

cost effective to adjust the physical environment of the street – the sewage and drainage 

systems, for example – at the same time as any pre planned routine maintenance. 

 The housing areas along the current public transport passages should be made more 

concentrated; especially on those streets which could be subjected to a future tramway. 

 New constructions that could make the conditions worse for a future tramway should not be 

started. For example, the parking area in front of the main entrance to the hospital (USÖ) 

and the area immediately south of the roundabout next to the university should not be built 

on before plans for a future tramway have been finalised. 
 

Keywords: Public transport, Tramway, Route, Örebro 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

Referat 

I Örebro tycks biltrafikens andel inte vilja sjunka. Trängseln på en del busslinjer är tidvis stor. 

Undersökningar visar att örebroarna vill ha ett centrum vars gatumiljö är mer restriktiv mot biltrafik 

och bättre för gående, cyklister och kollektivtrafik. För att minska biltrafikens andel behövs en snabb, 

bekväm, tydlig, kapacitetsstark, effektiv och miljövänlig kollektivtrafik med hög turtäthet i ett gent 

och logiskt linjenät. Dessa kriterier uppfyller en modern spårväg. 

Denna rapport beskriver först de faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid planerandet av en 

spårväg. Därefter ger den, utifrån analys av bland annat befolkningstäthet och resemönster, förslag 

på spårvägssträckningar genom Örebro. Där flera tänkbara sträckningsalternativ identifierats har 

jämförelser dem emellan gjorts för att belysa deras för- och nackdelar. En betydande del av arbetet 

har ägnats åt att utifrån gaturummens fysiska förutsättningar påvisa problem och möjligheter samt 

ge förslag på utformning. 

Bland andra följande slutsatser görs i rapporten: 

 En ”spårvägifiering” av busslinjerna 1 till 4 och deras inbördes flätade struktur vore en bra 

utgångspunkt.  

 För att inte få ett stort behov av kompletterande busstrafik bör spårvägshållplatsmedel-

avståndet i Örebro inte överstiga 700 meter. 

 För att kunna erbjuda Vivalla en effektiv och attraktiv spårväg måste den gå centralt genom 

området. 

 Om ny bebyggelse koncentreras till det redan befintliga stråket Vivalla/Lundby och om Vallby 

tillåts att som mest få utvecklas till ett glest villaområde skulle, mellan Baronbackarna och 

Vivalla centrum, en sträckning via korsningen Hedgatan/Kryptongatan vara bättre än en 

sträckning förbi och strax väster om Vivallaskolan.  

 En sträckning längs Malmgatan och Järnvägsgatan skulle vara bättre än en sträckning längs 

Västra Nobelgatan och Östra Nobelgatan eller Kilsgatan och Olaigatan.  

 Hedgatan mellan Långgatan och Trängkårsvägen, Västra Nobelgatan mellan Västerplan och 

Hertig Karls Allé (inklusive korsningen Västra Nobelgatan/Hertig Karls Allé), Västra Nobel-

gatan mellan Lövstagatan och Gustavsgatan, Rudbecksgatan mellan Trädgårdsgatan och 

Mogatan samt Åstadalsvägen mellan Rundstigen och Barkvägen är ställen som vid 

anläggande av spårväg kan bli extra problematiska och tvinga fram speciallösningar. 

 Längs sträckor som kan tänkas bli aktuella för en framtida spårväg bör anpassningar av den 

fysiska miljön göras allteftersom lämpliga tillfällen ges (exempelvis vid förnyelse av lednings-

näten).  

 Bebyggelsen bör framför allt förtätas längs befintliga kollektivtrafikstråk; i synnerhet längs 

dem som kan tänkas komma att ”spårvägifieras”. 

 Ingen bebyggelse bör uppföras där den kan försämra förutsättningarna för en framtida 

spårväg. Exempelvis bör parkeringen framför USÖ:s huvudentré och marken söder om 

cirkulationsplatsen vid Universitetet inte bebyggas innan mark reserverats för en framtida 

gen spårväg. 

Nyckelord: Kollektivtrafik, Spårväg, Sträckning, Örebro  
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Definitioner   

 

BOStrab ”Verordnung über den Bau und Betrieb der Strasenbahnen” – Tysk 

förordning innehållande krav och bestämmelser på konstruktion och 

drift av spårvägar. 

CV-området Industriområde norr om USÖ där Statens Järnvägars Centralverkstad 

tidigare låg. Idag har bl.a. Euromaint verksamhet där. 

DUO-spårvagn Spårvagn som kan köra på både spårvägs- och järnvägsspår.  

Ekodukt  En ”grön” bro där djur kan ta sig över en väg på ett skyddat sätt. 

Exploateringstal Bebyggd yta (uttryckt som bruttoarea [summan av våningsplanens 

storlek]) delat med markytan (exempelvis fastighetsytan vilken då ger 

ett fastighetsexploateringstal) – d.v.s. ett mått på bebyggelsens täthet. 

Gatuområde  Trafikeringsområde (bl.a. vägbana [körbana och eventuella vägrenar], 

mittremsor och sidoremsor) och sidoområden (bl.a. slänter och 

säkerhetszon). 

Gaturum Gatuområde och eventuell mark mellan gatuområde och gaturummets 

”väggar”. 

Gummihjulsspårväg System med mellanformer mellan spårvagn och buss. De baseras på 

spårstyrda bussar. Emellertid marknadsförs de ofta som Tramway sur 

pneu, d.v.s. ”gummihjulsspårvägar”. 

Gångfartsområde  Område där trafiken sker på de gåendes villkor. Fordonen får i detta 

område inte framföras snabbare än gångfart och har väjningsplikt mot 

de gående. Vidare får parkering endast ske på anordnade parkerings-

platser. 

Kartometri  Mätning ur kartor. 

Låggolvsspårvägssystem Spårvägssystem där spårvagnarnas golv är helt eller nästan i höjd med 

plattformarna.  

Rondell Cirkelformat område i mitten av en cirkulationsplats runt vilken trafiken 

cirkulerar. 

Rälsförhöjning Rälsens lutning i sidled. 

Rälsöverkant  Referenspunkt vilken utgörs av översidan på rälerna. 

Samtrafik Samtrafiken i Örebro innebar att bussarna väntade in varandra vid 

Järntorget under lågtrafik. 
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S-bahn  Lokaltågssystem (pendeltåg). 

Spårmittsavstånd Avståndet från spårmitt till spårmitt – d.v.s. avståndet mellan mitten 

mellan rälerna i ett spår och mitten mellan rälerna i ett intilliggande 

spår. 

Stadslinje Konventionell stadsbusslinje. (I Örebro har de linjenummer 21, 22, 23 

o.s.v.).  

Stomlinje Tung linje med hög kapacitet. I Örebro har stombusslinjerna (med 

linjenummer 1, 2, 3 o.s.v.) ganska hög turtäthet och trafikeras oftast av 

ledbussar.  

Stråk  Långsträckt passage. 

Tillgänglighet Den bebyggda miljöns användbarhet (ofta i fråga om hur väl den kan 

användas av personer med funktionsnedsättning). Kan även avse 

användbarheten av en viss produkt eller service.   

USÖ Universitetssjukhuset i Örebro. 

Örebro Södra Järnvägsstation i höjd med de södra delarna av centrum.  

 

 

  



xix 
 

Sammanfattning 

Bakgrund 

I Örebro kommun ökar biltrafikens andel snabbt och busstrafikens andel endast måttligt vid ökad 

reslängd. Andelen som reser kollektivt är lägre än riksgenomsnittet. Däremot är andelen som cyklar 

och går mycket högre än riksgenomsnittet. Från 1990 fram till 2004 skedde knappt några 

förändringar beträffande biltrafikens och kollektivtrafikens respektive andelar.  

Stadsbusstrafiken genomgick 2010 en stor förändring innebärande ny bussflotta och nytt linjenät. De 

klagomål som följde denna förändring gällde bland annat dålig sittkomfort i de nya bussarna, 

förseningar, rörigt linjenät, omständliga byten och fortsatt trängsel.  

Undersökningar visar att örebroarna vill ha ett centrum vars gatumiljö är mer restriktiv mot biltrafik 

och bättre för gående, cyklister och kollektivtrafik. 

För att minska biltrafikens andel behövs en snabb, bekväm, tydlig, kapacitetsstark, effektiv och 

miljövänlig kollektivtrafik med hög turtäthet i ett gent och logiskt linjenät. Dessa kriterier uppfyller en 

modern spårväg. En sådan innebär ofta inskränkningar i biltrafiken vilket gör bilresandet mindre 

attraktivt varför ännu fler kommer föredra att åka kollektivt. Detta skapar i sin tur, tillsammans med 

förtätning av bebyggelsen längsmed kollektivtrafikstråken, bättre förutsättningar för en tät och 

effektiv kollektivtrafik.  

Anläggandet av en spårväg är ett bra tillfälle att även göra övriga delar av gaturummet säkrare, 

tryggare och vackrare. Härigenom förbättras förutsättningar för gående och cyklister. 

Metod 

En litteraturstudie har gjorts för att urskilja faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid planerandet 

av en spårväg. Därefter har viktiga kollektivtrafikstråk identifierats genom analys av bland annat 

befintlig befolkningstäthet, resemönster, viktiga målpunkter och kommunens framtidsplaner vad 

gäller exempelvis bostadsbyggande. Sedan har kartometriska studier och analyser gjorts för att finna 

möjliga och relevanta spårvägssträckningar inom de utvalda stråken. 

Där flera tänkbara sträckningsalternativ identifierats har jämförelser dem emellan gjorts för att 

belysa deras för- och nackdelar. 

Illustrationer har gjorts över diverse, ur planeringssynpunkt, intressanta ställen för att visa hur dessa 

skulle kunna utformas och för att kunna påvisa eventuella problem.  

Antaganden 

I detta arbete har en bussringlinje antagits finnas med som en viktig del i ett framtida kollektivtrafik-

system. Utan denna skulle förutsättningarna blivit annorlunda, framförallt i fråga om att kunna 

erbjuda Vallby och inre delarna av Almby en god kollektivtrafik. Vidare har i detta arbete antagits att 

länsbussarna, även med ett framtida spårvägsnät, fortsätter in till resecentrum.  
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Flätat trafikeringsmönster 

De kollektivtrafikstråk som i detta arbete valdes att studera vidare betjänas idag av linje 1, 2, 3 och 4. 

Dessa har ett ”flätat” trafikeringsmönster där den ena av två busslinjer, ifrån ett visst ytterområde, 

trafikerar resecentrum (norra centrum) och går vidare ut till ett annat ytterområde, medan den 

andra trafikerar Våghustorget (södra centrum) och går vidare ut till ett tredje ytterområde. Det vore 

lämpligt om ett nytt spårvägssystem utgår ifrån denna ”flätade” struktur i och med att den skapar 

bättre tillgänglighet då områdena dit en resenär kan åka utan att behöva göra något byte blir fler. 

Möjligen skulle dock en första spårvägslinje kunna komma att trafikera delar av de befintliga 

busslinjerna 1 till 4.  

Figur A och B visar förslag till ”spårvägifiering” av busslinjerna 1 till 4. 

  
Figur A: Förslag till ”spårvägifiering” av busslinje 1 (röd), 2 
(blå), 3 (grön) och 4 (gul). Streckade linjer visar alternativa 
sträckningar. 

Figur B: De olika grenarna med sträckningsalternativ 1a, 2c 
och 3c samt med en hållplats, istället för två, vid Baron-
backarna. De röda punkterna visar var hållplatser finns. Runt 
dessa har ringar med 500 meters radie ritats in. 

 

Spårvägssträckning 

Tillhandahållet material visande resemönstret i Örebro var dessvärre knappt och i en del fall felaktigt. 

En bättre resematris skulle kanske påvisat andra sträckningar som bättre lämpade för spårväg. En 

sträckning söderut till Sörbyängen och/eller Ladugårdsängen skulle måhända vara lämpligare än en 

sträckning till Mark. Detta beror dock även på hur utvecklingen för områdena kring det nedlagda och 

nu rivna pappersbruket kommer att se ut. Planer finns på att eventuellt bygga en ny stor och tät 

stadsdel där. Därigenom skulle underlaget för norra centrumgrenen öster om USÖ och Ormesta-

grenen förbättras oerhört. 
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Sträckningsalternativen 

Förmodligen skulle sträckningsalternativ 1b vara bättre än 1a (se fig. A) om Boglundsängen byggs ut 

och Vallby får tät bebyggelse. Om ny bebyggelse koncentreras till det redan befintliga stråket 

Vivalla/Lundby och Vallby eventuellt tillåts utvecklas till ett glest villaområde skulle istället alternativ 

1a vara att föredra. Med detta alternativ skulle resandeunderlaget för spårvägen bli bättre samtidigt 

som ingen ny busslinje genom Boglundsängen och ut till Vallby skulle behövas.  

Om resecentrum flyttas till Vasatorget skulle alternativ 2b vara bättre än 2a och 2c. Om resecentrum 

inte flyttas skulle istället alternativ 2c vara bäst. Med detta alternativ skulle den delvis smala och 

tättrafikerade Västra Nobelgatan undvikas samtidigt som nytillkomna spårvägslinjer i ett framtida 

utvidgat spårvägsnät i västra och södra Örebro, som trafikerar norra centrum, skulle kunna passera 

USÖ:s huvudentré. 

Sträckningsalternativ 3c är genare och har bättre täckningsgrad än 3a och 3b, men kommer tyvärr 

längre ifrån den viktiga målpunkten universitetet med dess knutpunkt. Möjligheterna till en framtida 

logisk spårvägsförlängning är dock mycket bättre med alternativ 3c, varför detta alternativ förordas.  

Spårvägens korsande av järnvägen 

En spårvägstunnel med station under järnvägen och resecentrumet skulle kunna bli komplicerad, 

men inte omöjlig, att åstadkomma. Fördjupade beräkningar kan resultera i andra lämpliga 

spårvägssträckningar förbi järnvägen. Om järnvägen inom överskådlig framtid ska fortsätta gå i ytläge 

såsom idag, bör alla framtida planer på en station i höjd med Vasatorget förkastas så att 

spårvägsplanerandet kan fortskrida utan ändrade förutsättningar. Därmed skulle anpassningar för en 

framtida spårväg genom norra centrum kunna göras allteftersom lämpliga tillfällen ges. 

Linjelängd, antalet hållplatser och hållplatsavstånd 
 

Tabell A: Linjelängd, antalet hållplatser och hållplatsavstånd – med sträckningsalternativ 1a, 2c och 3c samt med en 

hållplats, istället för två, vid Baronbackarna – för röd linje (Lundby – resecentrum – Mark), blå linje (Lundby – Våghustorget 

– Norra Bro), grön linje (Mellringe – resecentrum – Norra Bro), gul linje (Mellringe – Våghustorget – Mark) och hela 

linjenätet. 

 Linjelängd 
(km) 

Antalet 
hållplatser 

Hållplatsavstånd (m) 

Medel Median Min Max 

Röd linje 12,1 19 670,5 635 360 1060 

Blå linje 12,9 21 642,5 610 340 980 

Grön linje 12,0 21 599 515 360 1070 

Gul linje 10,4 19 575,6 515 340 1060 

Hela 
linjenätet 

24,4 39 591(1 565(2 340 1070 

1)
Summan av de fyra linjernas linjelängd dividerat med summan av varje linjes antal hållplatser subtraherat med ett.  

2)
Medianen av de fyra linjernas samtliga hållplatsavstånd.  

De flesta av hållplatsavstånden är gemensamma för två av linjerna, vilket alltså inte beaktats vid beräknandet av medel- 
och medianvärdet för hela linjenätet. 

 

För att inte få ett stort behov av kompletterande busstrafik bör spårvägshållplatsmedelavståndet i 

Örebro inte överstiga 700 meter. De framgångsrika franska moderna spårvägslinjerna har ofta ett 

hållplatsmedelavstånd som ”bara” är ungefär 500 meter. De i detta arbete framarbetade spårvägs-

linjerna har hållplatsmedelavstånd och hållplatsmedianavstånd vilka tycks vara rimliga då de är något 

större än hållplatsmedelavståndet för de franska moderna spårvägslinjerna och något mindre än det 
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hållplatsavstånd som i ”Handledning för spårvägsplanering i Skåne” anses optimalt ur ett viktat 

restidsperspektiv.  

Depå 

Depån bör placeras så nära spårvägssystemets mittpunkt som möjligt för att undvika långa 

tomkörningar mellan den och linjerna. I Örebro skulle det därför ligga nära tillhands att placera 

depån vid CV-området norr om USÖ eller någonstans på den industrimark som finns väster och öster 

om Bygärdesgatan.   

Gaturumsutformning 

Längs Hedgatans 18 meter smala passage mellan Trängkårsvägen och Långgatan tycks blandtrafik 

med signalreglering som prioriterar spårvagnarna vara en oundviklig, men ändå godtagbar, lösning 

om gång- och cykeltrafiken ska få god standard. Två andra problematiska ställen är Västra 

Nobelgatan mellan Västerplan och Hertig Karls Allé samt mellan Lövstagatan och Gustavsgatan. Där 

är gaturummet på stora delar endast 18 meter brett samtidigt som en nyutformning av gatan borde 

inkludera nya gång- och cykelbanor av hög standard. Detta tillsammans med svårigheten att utforma 

korsningen Västra Nobelgatan/Hertig Karls Allé på ett tillfredsställande sätt gör sträckningsalternativ 

2a till ett ur gaturumsutformningssynpunkt dåligt alternativ. Rudbecksgatan mellan Trädgårdsgatan 

och Mogatan samt Åstadalsvägen mellan Rundstigen och Barkvägen är andra ställen som kan bli 

problematiska och tvinga fram speciallösningar. 

Busstrafik på spårvägsutrymmet bör på grund av ökat slitage och negativ påverkan på spårvägs-

trafiken undvikas. Vid vissa hållplatser kan dock undantag behöva göras. 

Anpassningar av den fysiska miljön för en framtida spårväg bör göras allteftersom lämpliga tillfällen 

ges (exempelvis vid förnyelse av ledningsnäten). Därigenom skulle kostnaderna bli mer utspridda i 

tiden. 

Bebyggelse 

Förtätning av bebyggelsen längs kollektivtrafikstråken ökar resandeunderlaget vilket ger förbättrad 

ekonomi och/eller högre turtäthet vilket i sin tur lockar fler till att bosätta sig eller förlägga sina 

verksamheter vid kollektivtrafikstråken och resa kollektivt. Förtätningen får dock inte försämra 

förutsättningarna för en framtida spårvägsetablering. De ställen där inga byggnationer bör ske innan 

mark reserverats för en framtida spårväg är norra Vivalla kring den plats där spårvägen planeras 

korsa Vivallaringen, korsningen Ekersvägen/Västra Ringleden, vid Universitetet (söder om 

cirkulationsplatsen), parkeringen framför USÖ:s huvudentré och där det skulle kunna bli aktuellt med 

framtida linjeförlängningar. 

Där framtida spårvägshållplatser kan tänkas ligga, speciellt vid knutpunkter, bör bebyggelsen vara 

som tätast. Dit bör i synnerhet skolor, vård- och omsorgsinrättningar samt servicebaserade 

institutioner och företag koncentreras.  

För att skapa en attraktiv och effektiv kollektivtrafik genom Vivalla måste en framtida spårväg gå 

rakt, gent och centralt genom området (något som busstrafiken inte gör idag). 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Enligt en resvaneundersökning som gjordes i Örebro kommun under september 2000 avtar gång- och 

cykeltrafikens respektive andelar snabbt med ökad reslängd. Samtidigt ökar biltrafikens andel snabbt 

med ökad reslängd. Busstrafikens andel ökar dock endast måttligt vid motsvarande ökad reslängd.1 

 
Figur 1: Färdmedelsval, vid resor till/från skola och arbete samt tjänsteresor, med avseende på reslängd.
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I resvaneundersökningen definieras innerstaden som kommundelarna Nikolai, Olaus Petri, Mikael 

och Vasa, ytterstaden som övriga delar av Örebro tätort och landsbygden som Örebro kommun 

exklusive Örebro tätort.3 I och med att de flesta resorna sker till och från centrum kan stapeln som 

representerar en reslängd på 0 - 3,5 km i tabellen ovan sägas beskriva hur färdmedelsvalet ser ut 

bland dem som bor i innerstaden. Enligt samma resonemang kan stapeln som representerar en 

reslängd på 3,6 - 6,0 km sägas beskriva hur motsvarande val ser ut bland dem som bor i ytterstaden. 

 

Vid en jämförelse mellan Örebro kommun och 

hela landet framgår det att andelen som reser 

kollektivt är lägre än riksgenomsnittet. Däremot 

är andelen som cyklar och går mycket högre än 

riksgenomsnittet.4 Detta beror säkerligen på att 

det bor många studenter i staden och att den är 

relativt cykelvänlig med små höjdskillnader. 

 

 

 
Figur 2: Färdmedelsval år 2000 i Örebro kommun  
(hela riket inom parantes).
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1
 Örebro kommun, Resvaneundersökning – Örebro kommun, 2000, s. 7. 

2
 ibid. 

3
 ibid., s. 3. 

4
 ibid., s. 16. 

5
 ibid., s. 16. 
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Om en jämförelse görs hur färdmedelsvalen såg ut år 2000 och år 1990 för innerstaden respektive 

ytterstaden framgår det att inga större förändringar skett.6 
 

                
Figur 3: Färdmedelsval i Örebro innerstad år 2000  
(1990 inom parantes).
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Figur 4: Färdmedelsval i Örebro ytterstad år 2000  
(1990 inom parantes).
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Vid en jämförelse med en annan resvane-

undersökning från 2004, där färdmedelsval för 

hela kommunen redovisas, framgår det att 

biltrafikens och kollektivtrafikens respektive 

andelar fortfarande är i stort sett oförändrade 

jämfört med 2000 och 1990.9 

 
Figur 5: Färdmedelsval i Örebro kommun 2004  
(2000 och 1990 inom parantes).
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Resandet med stadsbussarna tycks dock ha ökat något mellan åren 1998 och 2010.11 

 

 
Figur 6: Antal resor per år med stadsbussarna i Örebro.
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Figur 7: Årlig förändring av antalet resor med stadsbussarna.
13

 

Önskvärt hade varit om stadsbusstrafikens ökning hade motsvarats av en minskning av biltrafiken. 

Tyvärr verkar det alltså inte förhålla sig så enligt de tidigare nämnda resvaneundersökningarna. 

                                                           
6
 Örebro kommun, Resvaneundersökning – Örebro kommun, 2000, s. 17. 

7
 ibid. 

8
 ibid. 

9
 Örebro kommun, Resvaneundersökning – Örebro kommun, 2000, s. 17-18 och Jan Hammarström, Petra 

Ahlström, Linnea Viklund, Andreas Allström och Trivector Traffic, Attityd- och resvaneundersökning RVU 04 – 
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I ett försök att göra kollektivtrafiken i Örebro mer attraktiv, och därmed förhoppningsvis lyckas 

åstadkomma en minskning av biltrafiken, genomfördes 2010 en stor omdaning av stadsbusstrafiken 

vilken bland annat innebar en ny bussflotta bestående av biogasbussar samt nytt busslinjenät med en 

uppdelning i stomlinjer och stadslinjer.14 Tidigare trafikerade alla linjer Järntorget och under lågtrafik 

gällde samtrafik.15 Nu fungerar bland annat Resecentrum, USÖ och Våghustorget som viktiga bytes-

punkter. Samtrafiken försvann men återkom senare på de största linjerna.16 

 
Figur 8: Det gamla stadsbusslinjenätet.

17
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 Charlotta Hedberg Tideman, ”Så blir nya bussnätet – Nya nummer och nya linjer från 1 april”, Nerikes 
Allehanda, 2010-02-25, hämtat 2011-04-04 från http://na.se/nyheter/1.746852-sa-blir-nya-bussnatet.  
15

 Örebro kommun, Nulägesbeskrivning och problemanalys av linjenätet – Delrapport 2: Översyn av 
stadsbussarnas linjenät, Kollektivtrafik i Örebro 2010 (KollÖr), Örebro, 2006, s. 28.  
16

 Länstrafiken, Tidtabell – Örebro stadsbuss (för perioden 3 oktober 2010 – 16 april 2011), Länstrafiken Örebro, 
Box 8013, 700 08 Örebro; Christian Eriksson, ”Ris och ros för nya bussturer”, Nerikes Allehanda, 2010-03-26, 
hämtat 2011-04-05 från http://na.se/nyheter/orebro/1.774248-ris-och-ros-for-nya-bussturer och Nyheter P4 
Örebro, ”Samtrafiken återinförs”, Sveriges Radio, 2011-05-19, lyssnat 2012-06-05 på 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=4513091. 
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 Örebro kommun. 
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Figur 9: Det nya stadsbusslinjenätet 2010. Vissa mindre justeringar har dock gjorts (jämför med figur 10).

18
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Figur 10: Det nya stadsbusslinjenätet.

19
 

Den nya stadsbusstrafiken har dock fått utstå en hel del negativ kritik, vilket kanske inte var oväntat, 

ty det tar säkerligen ett tag innan folk vant sig vid den och innan smärre problem med exempelvis 

tidtabeller lösts. Hursomhelst handlar klagomålen bland annat om att det är för dålig sittkomfort i de 

nya bussarna och att trafiken inte har fungerat särskilt bra under vintern med många förseningar och 

en del inställda turer, vilka av många anses bero på för tajt tidtabell, bristande snöröjning och 

                                                           
19

 Länstrafiken, Örebro stadsbuss – fr.o.m. 2 oktober 2011, version 6.8. 
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avsaknad av vinterdäck på bussarna.20 Dessutom är många missnöjda över det nya linjenätet och 

tycker att det är rörigt.21 Många ogillar även att samtrafiken försvunnit (återkom dock senare; men 

bara på de största linjerna). Bussbytena anses nu (åtminstone under lågtrafik) kännas mer 

omständliga. Somliga menar också att otryggheten ökat då kompisar numera många gånger är 

tvungna att skiljas från varandra istället för att som vid fullständig samtrafik kunna göra varandra 

sällskap tills alla bussarna kommit.22 Sist men inte minst handlar den negativa kritiken även om att 

det fortfarande stundtals råder stor trängsel på vissa busslinjer, trots någorlunda hög turtäthet.23 

Denna trängsel kommer, om inget görs, bli ännu värre i takt med att örebroarna blir fler. 

 

 
Figur 11: Invånarantalet i Örebro kommun 2008 samt prognos för hur utvecklingen kan se ut fram till 2050.

24
 

Vid trafikplanering måste en avvägning göras mellan bland annat bilisters tillgänglighet och bil-

trafikens konsekvenser för övriga trafikantgrupper. Det är viktigt att en sådan avvägning stöds av 

invånarna. Samtidigt måste beaktas att det finns få anledningar för en enskild att exempelvis börja 

minska användandet av bil i syfte att skapa en bättre miljö om det inte finns några garantier att 

andra kommer att göra likadant.25   

                                                           
20

 Nyheter P4 Örebro, ”Byt tillbaka de gamla bussarna”, Sveriges Radio, 2009-10-08, lyssnat 2011-04-05 på 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=3153848; Markus Lutteman, ”Buss i diket i 
Hovsta”, Nerikes Allehanda, 2010-01-07, hämtat 2011-04-09 från http://na.se/nyheter/orebro/1.699111-buss-
i-diket-i-hovsta; Marina T. Nilsson, ”All stadsbusstrafik ställs in”, Nerikes Allehanda, 2010-11-09, hämtat 2011-
04-09 från http://na.se/nyheter/orebro/1.1005866-all-stadsbusstrafik-stalls-in; Lennart Almqvist, ”Inför 
vinterdäck på bussarna”, Nerikes Allehanda, 2010-11-11, hämtat 2011-04-09 från 
http://na.se/nyheter/orebro/1.1008169--infor-vinterdack-pa-bussarna och Charlotta Hedberg Tideman, ”Folk 
kan säga: ’Jävla idiot, var har du varit!’”, Nerikes Allehanda, 2011-01-23, hämtat 2011-04-09 från 
http://na.se/nyheter/orebro/1.1077023--folk-kan-saga-javla-idiot-var-har-du-varit  
21

 Charlotta Hedberg Tideman, ”Storbron öppnar för busstrafik”, Nerikes Allehanda, 2010-09-02, hämtat 2011-
04-09 från http://na.se/nyheter/orebro/1.938098-storbron-oppnar-for-busstrafik och Anders Erkman, ”Saknas: 
buss 24 på Drottninggatan”, Nerikes Allehanda, 2010-12-02, hämtat 2011-04-09 från 
http://na.se/stadsliv/1.1027830-saknas-buss-24-pa-drottninggatan  
22

 Charlotta Hedberg Tideman, ”Kaos att vänta i nattrafiken”, Nerikes Allehanda, 2010-03-20, hämtat 2011-04-
09 från http://na.se/nyheter/orebro/1.768833-kaos-att-vanta-i-nattrafiken  
23

 Marina T. Nilsson, ”Överfulla bussar i Örebro”, Nerikes Allehanda, 2010-10-05, hämtat 2011-04-09 från 
http://na.se/nyheter/orebro/1.971162-overfulla-bussar-i-orebro   
24

 Anne Pettersson, Anita Iversen, Lars Edenskär och Elisabeth Olsson, Boendeplanering i Örebro kommun till 
2019 - med utblick mot 2035, Örebro kommun, Stadsbyggnad, 2010, s. 9. 
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 Tomas Svensson och Mattias Haraldsson, Invånarna i Örebro och trafiken i innerstaden – Resultat från en 
enkätundersökning, VTI notat 15-2005, s. 3. 
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Under hösten 2004 gjordes en enkätundersökning i Örebro kommun där intervjupersonerna fick välja 

mellan tre olika framtidsbilder. De skulle välja den framtidsbild som de ansåg stämma bäst överens 

med hur de själva skulle vilja att Örebro centrum blev. Resultatet blev följande:26 

 Ungefär 17 % anser att centrum ska bli mer bilvänligt med bland annat mer utrymme åt 

biltrafiken och lägre parkeringsavgifter. Detta skulle medföra ökad biltrafik och försämrad 

framkomlighet för gående och cyklister.  

 Nästan 30 % anser att centrum inte ska vara upplåtet för genomfartstrafik och besökande 

bilar. Dock skulle varutransporter och servicefordon som bussar och taxi få köra där. De 

boende i centrum skulle tillåtas få köra på vissa gator till och från sina fastigheter. Besökande 

skulle hänvisas till parkeringsplatser utanför centrum. Vidare skulle trottoarer tas bort 

samtidigt som hela gatuutrymmet öppnas för gående och cyklister. Det skulle också bli fler 

gågator, cykelbanor och cykelparkeringar. Bussarna skulle få egna busskörfält och gångfart 

skulle gälla inom hela centrum. 

 En majoritet – 54 % – anser dock att gatorna i centrum som idag är öppna för biltrafik ska 

fortsätta vara det. Men gatuutrymmet som bilarna nyttjar ska bli mindre och antalet 

parkeringsplatser längsmed gatorna ska bli färre. Därmed skulle utrymmet för gående, 

cyklister, uteserveringar med mera bli större samtidigt som bilarnas hastighet sänks. Detta 

skulle innebära en bättre framkomlighet för gående och cyklister. Bussarna skulle få egna 

busskörfält.  

Örebroarna vill med andra ord ha ett centrum vars gatumiljö är mer restriktiv mot biltrafik samtidigt 

som förutsättningarna för gående, cyklister och kollektivtrafik är bättre jämfört med hur det är idag. 

Detta framgår även i den vision för hur Örebro centrum önskas se ut 2016 som Örebro kommun, i 

bred dialog med sina invånare, fastställt. Denna vision, kallad Stadsliv Örebro, uttrycker nämligen 

bland annat en önskan om införande av gångfartsområden, fler säkra och trygga gång- och 

cykelbanor, fler centrumgator som är avstängda för biltrafik, ett centrum som bara trafikeras av de 

bilister som verkligen har ett ärende dit och fler samutnyttjade parkeringsplatser i anslutning till 

centrum (dvs. parkeringsplatser som är lediga för allmänheten då inte företag och boende använder 

dem). Dessutom ska resecentrumet vara bättre sammanknutet med stadskärnan och kollektiv-

trafiken ska vara attraktiv bland annat tack vare hög turtäthet.27 

 De problem, visioner och önskemål som nämnts ovan är alltså sammanfattningsvis följande: 

 Biltrafikens andel ökar snabbt med ökad reslängd. Busstrafikens andel ökar dock endast 

måttligt vid motsvarande ökad reslängd.  

 Biltrafikens andel tycks inte vilja minska. 

 Visst missnöje finns med den nuvarande busstrafiken. Exempelvis är trängseln tidvis 

fortfarande stor trots täta bussturer. Om inget görs kommer den att bli ännu större i takt 

med att Örebro växer. 

 Önskan finns om att göra gatumiljön i centrum mer restriktiv mot biltrafik. 

 Önskan finns om att skapa bättre förutsättningar för gående, cyklister och kollektivtrafik. 

                                                           
26

 Tomas Svensson & Mattias Haraldsson, Invånarna i Örebro och trafiken i innerstaden – Resultat från en 
enkätundersökning, VTI notat 15-2005, s. 12. 
27

 Örebro kommun, Stadsliv Örebro – En vision om hur Örebro stadskärna skulle kunna se ut i framtiden, 
Programnämnd Samhällsbyggnad, 2008, s. 2, 4, 15 och 17. 
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En viktig pusselbit för att kunna minska biltrafikens andel är att skapa en attraktiv kollektivtrafik som 

är snabb, bekväm, tydlig, kapacitetsstark (ingen trängsel), effektiv och miljövänlig. Den ska även ha 

täta turer och ett gent och logiskt linjenät. Dessa attraktivitetskriterier stämmer bra överens med vad 

en modern spårväg har att erbjuda.  

För att kunna göra kollektivtrafiken mer attraktiv krävs dock ofta inskränkningar i biltrafiken; vilket är 

vanligt i städer med moderna spårvägar.  Detta gör bilresandet mindre attraktivt varför ännu fler 

kommer föredra att åka kollektivt; vilket i sin tur, tillsammans med förtätning av bebyggelsen 

längsmed kollektivtrafikstråken, skapar bättre förutsättningar för en tät och effektiv kollektivtrafik.  

Förövrigt innebär anläggandet av en spårväg ett bra tillfälle att även göra övriga delar av gaturummet 

säkrare, tryggare och vackrare. Ofta skapas här bättre förutsättningar för gående och cyklister. 

Därmed skulle stora delar i visionen ”Stadsliv Örebro” och många av örebroarnas önskemål kunna 

tillgodoses. 

1.2  Projektmotivering 
Arbetet ”Införande av spårvägar i Örebro – Förslag till spårvägssträckning” motiveras av de problem, 

önskemål och visioner som beskrivits i kapitlet ovan – Bakgrund – samt den renässans spårvägarna 

fått tack vare den utveckling som skett och som lett fram till de egenskaper hos moderna 

spårvägssystem som kommit att tillfredsställa många av de krav och önskemål om hur en attraktiv 

kollektivtrafik ska vara.  

Nu börjar även flera städer i Sverige planera för nya spårvägar. Genom att samarbeta kommuner 

emellan, likt så som nu sker i Skåne, torde kostnader för bland annat planering och inköp av 

infrastruktur och övrig teknik kunna pressas. I Örebro har diskussioner då och då förts kring en 

eventuell framtida satsning på spårvägar. Dessa diskussioner tycks ha accentuerats på senare tid. 

Viktigt är då att diskussionerna grundar sig på aktuell kunskap och att de inte låser in sig på en viss 

lösning. Genom mitt arbete kommer jag att bidra med ytterligare idéer och funderingar som 

förhoppningsvis hjälper till att hindra de som diskuterar, planerar och beslutar från att fastna i ett 

visst tankemönster.   

Även om ett eventuellt införande av spårvägar i Örebro skulle ligga många år fram i tiden finns det all 

anledning att redan nu fundera på framtida möjliga spårvägssträckningar för att framtidssäkra och 

redan nu börja anpassa den fysiska miljön. Med en sådan framförhållning reduceras framtida 

anläggningskostnader.  

Vilka är då de framtida möjliga spårvägssträckningarna? Vilka för- och nackdelar finns med dessa? 

Vilka sträckningar är att föredra framför andra? Det är frågor som dessa detta examensarbete 

kommer att fokusera på.  
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1.3  Syfte 
Till att börja med ska arbetet: 

 lyfta fram goda exempel på moderna spårvägar och vad som kännetecknar dem 

 beskriva planeringen av spårvägar (hållplatsavstånd, hållplatsplacering, täckningsgrad, 

restidskvot, sträckningsprinciper med mera) 

 belysa viktiga faktorer som måste observeras vid införande av spårvägar (lutningar, svep-

areor med mera). 

Därefter ska arbetet: 

 studera och analysera bland annat resmönster, befolkningstäthet och målpunkter för att 

viktiga kollektivtrafikstråk ska kunna definieras 

 utifrån kartometriska studier och analyser samt inventeringar gjorda under exkursioner 

definiera tänkbara sträckningar inom stråken  

 jämföra eventuella sträckningsalternativ (vad gäller bland annat täckningsgrad och närhet till 

målpunkter) för att belysa deras för- och nackdelar. 

Slutligen ska arbetet: 

 utifrån analysen presentera de sträckningar som enligt detta arbete tycks vara bäst lämpade 

att börja arbeta med  

 rekommendera vilka åtgärder som bör vidtas och hur det fortsatta planeringsarbetet bör 

fortskrida. 

1.4  Avgränsningar 
Arbetet kommer att avgränsas såtillvida att det inte kommer att behandla: 

 DUO-spårvägar  

 ”gummihjulsspårvägar” (eller rättare sagt spårstyrda bussar) 

 hur själva anläggandet av en spårväg går till 

 omlopps- och tidtabellsplanering 

 samhällsekonomiska beräkningar. 

1.5  Antaganden 
I detta arbete har en bussringlinje antagits finnas med som en viktig del i ett framtida kollektiv-

trafiksystem. Vidare har antagits att länsbussarna, även med ett framtida spårvägsnät, fortsätter in 

till resecentrum.  
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1.6  Metod 
En litteraturstudie kommer göras för att identifiera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid 

planerandet av en spårväg. Kunskapen som insamlas genom denna kommer sedan beaktas och 

tillämpas i arbetet med att finna lämpliga spårvägssträckningar.    

Viktiga kollektivtrafikstråk kommer identifieras genom analys av bland annat befintlig befolknings-

täthet, resemönster, viktiga målpunkter och kommunens framtidsplaner vad gäller exempelvis 

bostadsbyggande. 

Kartometriska studier och analyser kommer göras för att finna möjliga och relevanta spårvägs-

sträckningar, inom de utvalda stråken, som uppfyller viktiga kriterier såsom genhet och 

eftersträvansvärda hållplatsavstånd.   

Där flera tänkbara sträckningsalternativ identifierats kommer jämförelser dem emellan göras för att 

belysa deras för- och nackdelar. 

Vidare kommer exkursioner med tillhörande inventeringar göras för att inhämta olika platsers fysiska 

och sociala karakteristika. Dessa tjänar sedan som inspirationskälla för hur spårvägen skulle kunna 

dras genom de aktuella områdena och hur gaturummen skulle kunna gestaltas.  

Illustrationer kommer göras över diverse, ur planeringssynpunkt, intressanta ställen för att visa hur 

dessa skulle kunna utformas och för att kunna påvisa eventuella problem.  
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2  Moderna spårvägar 

2.1  Historisk tillbakablick 
Under 1950- och 1960-talen valde många städer främst i Storbritannien, Frankrike och USA att 

ersätta sin spårvägstrafik med bussar. I Tyskland, Schweiz och Nederländerna var det dock många 

städer som istället valde att modernisera de befintliga spårvägarna. Under den perioden 1986 – 1996 

kan i dessa städer en ökande kollektivreseandel noteras, något som inte går att se i de städer vars 

trafik baseras på bussar.28 

Sedan slutet av 1970-talet sker det en åter- och nyetablering av spårvägssystem i USA. Detsamma 

gäller sedan 1985 i Frankrike. Även i Storbritannien har utbyggnaderna satt fart. Speciellt i Frankrike 

har utvecklingen varit intensiv.29 Runt om i världen öppnades mellan åren 1978 och 2000 ungefär 45 

nya spårvägssystem. Under samma period inleddes byggnation av ett tiotal samt planering för 

ytterligare 30 sådana.30 

2.2  Varför är spårvägar populära? 
Frågan huruvida det finns en så kallad ”spårfaktor” som påverkar spårvägarnas popularitet kan 

diskuteras i och med att det i samband med anläggandet av spårvägar ofta görs ett flertal åtgärder 

för att skapa en attraktivare kollektivtrafik. Det kan handla om införande av högre turtäthet, nya 

moderna och bekväma spårvagnar samt bättre hållplatsutrustning med exempelvis väderskydd och 

realtidsinformation.31 Dessutom görs ofta stora ansträngningar för att spårvägstrafiken ska störas så 

lite som möjligt av övrig trafik, ofta med hjälp av restriktioner mot biltrafiken.  Signalprioritering, 

reserverade körfält och spårväg på egen banvall bidrar till en spårvägstrafik där spårvagnarna i 

idealfallet endast stannar på hållplatserna.32 I spårvägsstäder har också många gånger bilfria gator 

och zoner införts till förmån för gång-, cykel- och spårvägstrafik.33 

Linjestrukturen hos en spårväg är tydlig och stabil samtidigt som trafiken är koncentrerad. Detta får 

spårvägen att verka som en strukturerande kraft på den omkringliggande miljön. Den visar var 

kollektivtrafik finns även då inget fordon är i sikte.34 Nya moderna spårvägar används numera som 

medel för att inte bara öka kollektivtrafikanvändningen, utan även för att genomföra stadsmiljö-

förbättringar i form av restriktioner mot biltrafik och skapande av trivsamma gaturum som är väl 

anpassade för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.35 

                                                           
28

 Thomas Johansson, Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar respektive 
bussar, VTI meddelande 948-2004, ISSN: 0347-6049, VTI, Linköping, 2004, s. 70. 
29

 ibid. 
30

 ibid., s. 71. 
31

 ibid., s. 30. 
32

 Ragnar Hedström (Red.), Attraktiv och effektiv spårvägstrafik – Den moderna spårvägens egenskaper, 
funktioner och potential för urbana och regionala persontransporter, VTI rapport 504-2004, ISSN: 0347-6049, 
VTI, Linköping, 2004, s. 27 och South Yorkshire Passenger Transport Executive, Comparative Performance Data 
From French Tramways Systems, Egis Semaly Ltd och FaberMaunsell, 2003, s. 21. 
33

 Thomas Johansson, Konkurrensegenskaper hos kollektivtrafiksystem baserade på spårvagnar respektive 
bussar, VTI meddelande 948-2004, ISSN: 0347-6049, VTI, Linköping, 2004, s. 70. 
34

 ibid., s. 15. 
35

 ibid., s. 17, 71 och 72. 
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2.3  Franska erfarenheter och framgångsfaktorer 
Frankrike har blivit känt för sin framgång vad gäller lyckade moderna spårvägsutbyggnader. Nantes 

var först ut. Där öppnades 1985 Frankrikes sedan andra världskriget första spårvägssystem. Mellan 

1984 och 1998 ökade resandet med kollektivtrafik i Nantes med hela 65 %.36 År 1987 öppnades i 

Grenoble världens första fullständiga låggolvsspårvägssystem. Där ökade andelen som åker med 

kollektivtrafik från 11 % till 20 %.37 Strasbourg, vars spårvägssystem öppnades 1994, brukar vara ett 

populärt studieobjekt vid planerandet av nya spårvägar. Den tog nämligen de goda erfarenheterna 

från Grenoble och vidareförädlade dem till en, vad många menar, nästintill perfektion. Spårvägen 

byggdes inte bara för att förmå fler att åka kollektivt, utan var även en viktig del i det övergripande 

urbana förnyelsearbetet. Mellan 1993 och 1997 ökade resandet med kollektivtrafik i Strasbourg med 

43 %.  I centrum ökade gångtrafiken med 20 % samtidigt som biltrafiken minskade med 17 %.38 

Utöver de tre ovan nämnda städerna har även ett flertal andra franska städer infört nya spårvägs-

system med mycket goda resultat. Därför kan det vara klokt att studera just de franska spårvägs-

systemens framgångsfaktorer. 

2.3.1  Politik och policy 
I franska städer finns starka band mellan, å ena sidan, deras kollektivtrafik och, å andra sidan, deras 

politik, miljöfrågor och stadsplanering. Dessa band tycks underlätta spårvägsbyggandet.39 Kriterierna 

för de franska spårvägarna är att de ska vara tillförlitliga, ha god prestanda, medföra lägre kapital-

kostnader än tunnelbanesystem, ha högre kapacitet än bussar, trafikeras med utsläppsfria fordon 

och ses som något positivt av allmänheten.40  

 

En av de viktigaste faktorerna bakom den franska framgången är kanske införandet av ”versement 

transport” vilken är en transportskatt vars intäkter är öronmärkta för kollektivtrafik. En annan viktig 

faktor är det stöd de lokala myndigheterna får från politiskt håll. Ett förslag om en första spårvägs-

linje möts i stort sett alltid av stora invändningar. Därför behövs en lokal ledare som kan bära 

ansvaret för spårvägsprojektet. I Frankrike är denne ledare stadens borgmästare. Denne kan kämpa 

för en spårväg genom att ha som vallöfte att vid en eventuell seger låta bygga en sådan. Därefter 

beslutar sig väljarna för om de vill ha denne borgmästare och hans eller hennes spårvägslöfte.41 

2.3.2  Det urbana förnyelsearbetet 
I Frankrike utgör spårvägsutbyggnaderna en viktig del i det urbana förnyelsearbetet. Många gat-

utrymmen som upptagits av privatbilism överlåts till spårväg, fotgängare och cyklister. Gaturummen 

får en uppfräschning samt görs säkrare och tryggare. Samtidigt byggs spårvägarna så att deras fordon 

kan framföras på reserverat utrymme i gata, på spår omgivet av gräsmatta eller på egen banvall. 

                                                           
36
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Detta tillsammans med en progressiv signalprioritering i gatukorsningar skapar en tillförlitlig, smidig 

och snabb spårvägstrafik.42 

 
Figur 12: Grässpår i Valenciennes. Foto: Thomas Johansson. 

 
Figur 13: Grässpår i Lyon. Foto: Thomas Johansson. 

 
Vid franska spårvägsutbyggnader har även stor 

hänsyn tagits till markanvändningspolicy och 

samordning med övriga transportmedel. Det lokala 

vägnätet och dess hierarki omstruktureras. 

Samtidigt ändras bussnätet så att det inte 

konkurrerar med spårvägen. Det ska istället stödja 

den. Spårvägarna byggs inte i dold avskildhet. 

Istället lyfts de fram och anläggs längs gator vilka 

byggs om för att främja gång- och kollektivtrafik. 

Vidare byggs de i korridorer med redan hög 

efterfrågan på kollektivtrafik för att på så sätt 

kunna tillfredsställa denna med bättre komfort och 

högre kapacitet på ett kostnadseffektivare sätt.  

 

 
Figur 14: Stadsgata i Lyon där spårvägen fått eget 
utrymme på biltrafikens bekostnad.  
Foto: Per Gunnar Andersson. 

Biltrafiken trängs undan och förvisas i högre grad till gator och ringleder utanför centrum. På detta 

sätt tillförsäkras spårvägarna att förbli i det offentliga gaturummet och i allmänhetens synfält.43 
 

2.3.3  Tillgänglighet 
God tillgänglighet är viktigt. Därför skär de franska spårvägarna ofta rakt igenom de befolknings-

tätaste delarna av städerna och de flesta av dem har 400 till 500 meters hållplatsavstånd.44 

Spårvagnars genomsnittshastighet påverkas i hög grad av hållplatsavstånden. Genomsnitts-

hastigheten för franska spårvagnar är 17 till 20 km/h (inklusive hållplatsstopp) vilket kan jämföras 

med stadsbussars typiska genomsnittshastighet på 12 till 20 km/h.45 I rapporten ”Comparative 

Performance Data From French Tramways Systems”46, där franska och brittiska moderna spårvägar 

jämförs, framgår det att Frankrike i mycket högre grad har prioriterat god tillgänglighet framför hög 

                                                           
42

 South Yorkshire Passenger Transport Executive, Comparative Performance Data From French Tramways 
Systems, Egis Semaly Ltd och FaberMaunsell, 2003, s. 5-6. 
43
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AH 2173 vårterminen 2009, kap. 5. 
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medelhastighet än vad Storbritannien har gjort. Huruvida de franska spårvägarnas hållplatsavstånd är 

optimala kan diskuteras, men utifrån rapporten kan i alla fall konstateras att de franska spårvägs-

systemen blivit mer lyckade än de brittiska. 

 
Figur 15: Genomsnittligt hållplatsavstånd i meter för några spårvägar i Frankrike (blått), Irland (grönt) och Storbritannien 
(rött). IDF är den franska regionen Île-de-France vilken till större delen består av "Storparis". (IDF 2, liksom de flesta av de 
brittiska spårvägarna, går längsmed tidigare järnvägskorridorer).

47
  

 
Figur 16: Antalet boende per spårvägskilometer som bor inom en 400-metersradie från en hållplats.

48 
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Figur 17: Franska, brittiska och irländska spårvägslinjers hållplatsavstånd och genomsnittshastighet. Som synes ökar 
genomsnittshastigheten med ungefär 3 km/h vid en ökning av det genomsnittliga hållplatsavståndet med 100 meter.

49 

Turtätheten hos de franska spårvägarna är relativt hög. I rusningstid har många av spårvägslinjerna 

treminuterstrafik eller ännu tätare och ingen har glesare än tiominuterstrafik. Fordonen har oftast 

100 % låggolv och breda dörrar för att åstadkomma snabb på- och avstigning och för att underlätta 

för rörelsehindrade personer. De har god komfort med klimatanläggning, ljud- och vibrationsisolering 

samt tilltalande interiör. Även exteriören är omsorgsfullt designad för att ytterligare höja spår-

vagnarnas status över bussarna. Detta anses vara avgörande för att förmå bilister att istället åka 

kollektivt.50 

 
Figur 18: Antalet resor (i tusental) per dag och spårvägskilometer för olika spårvägslinjer i förhållande till deras turtäthet 
i rusningstid.

51 

Med en enkelbiljett kan resenärerna göra ett obegränsat antal byten mellan buss, spårvagn och 

eventuell tunnelbana (med undantag för Paris) inom en viss bestämd tidsperiod. Priset för en 

enkelbiljett varierar från € 1,10 i Strasbourg och Montpellier till € 1,40 i Lyon.52 
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2.3.4  Resandet 
De franska spårvägarna har blivit en succé med ett stort antal resande. När antalet resor per dag och 

spårvägskilometer beräknas fås en mer rättvis jämförelse mellan de olika spårvägslinjerna. På de 

flesta av de franska spårvägslinjerna görs åtminstone 4000 dagliga resor per spårvägskilometer.53  

 
Figur 19: Antalet resor (i tusental) per dag och spårvägskilometer för olika spårvägslinjer i Frankrike (blått) och 
Storbritannien (rött).

54
 

 

Då resandet för respektive spårväg jämförs med investeringskostnaderna för desamma fås en bild av 

deras kostnadseffektivitet. Trots att de franska spårvägarna byggts rakt igenom de befolkningstätaste 

områdena och inneburit stora ombyggnationer av gatumiljöerna, medan de brittiska ofta byggts 

längsmed tidigare järnvägskorridorer, har de franska generellt sett varit mer kostnadseffektiva än de 

brittiska.55 
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Figur 20: Investeringskostnaderna (i tusentals brittiska pund i 2003 års penningvärde) per resa ett vardagsmedeldygn för 
några spårvägar i Frankrike (blått) och Storbritannien (rött).

56 

I franska städer som infört moderna spårvägar har resandet med kollektivtrafik i genomsnitt ökat 
med 26 %.57 

Tabell 1: Ökningen av antalet resor med buss och spårvagn i städer som fått spårväg.
58

 

 
Stad 

Året då den första 
spårvägslinjen 

öppnades 

Antalet resor (i miljoner) per år 
med buss och spårvagn 

Procentuell 
ökning av  

antalet resor Innan (år) Efter (år) 

Nantes 1985 51,1 (1984) 64,7 (1986) +26,7% 

Grenoble 1987 35,4 (1986) 42,9 (1988) +21,3% 

Rouen 1994 25,7 (1993) 32,8 (1995) +27,7% 

Montpellier 2000 28,8 (1999) 39,3 (2001) +36,3% 

Orléans 2001 16,0 (2000) 18,8 (2001) +17,8% 

Genomsnitt    +26,0% 

 

Vid en jämförelse mellan Frankrikes största städer (exklusive Paris), vad gäller antalet resor per år 

och invånare under perioden 1990 – 1999, framkommer det att samtliga städer som under den 

aktuella tidsperioden hade ett spårbundet kollektivtrafiksystem också hade ett ökat resande med 

kollektivtrafik. Övriga städer (utom Toulon) hade ett minskat resande. Framförallt två städer 

utmärker sig extra mycket, nämligen Strasbourg och Rouen vilka uppvisade en resandeökning i 

kollektivtrafiken med hela 46,7 % respektive 56,9 %! Dessa bägge städer var även de städer som 

under den aktuella tidsperioden införde nya spårvägssystem. Lyon, vars kollektivtrafik hade en 
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resandeökning med 23,1 %, hade under samma period låtit göra betydande utbyggnader av sitt 

tunnelbanenät.59 

Tabell 2: Förändringen av antalet resor per person och år med kollektivtrafik under perioden 1990 – 1999.
60

 

Stad Invånare 
1999 

Förändring 
sedan 1990 

Resor med kollektivtrafik 1999 
räknat per år och invånare 

Förändring 
sedan 1990 

Lyon 1 167 532 +2,9 % 219 +23,1 % 

Lille 1 091 438 +2,3 % 92 +3,7 % 

Marseille 798 430 -0,3 % 172 -15,2 % 

Toulouse 701 976 +13, 0 % 107 -1,7 % 

Bordeaux 659 998 +5,7 % 98 -9,4 % 

Nantes 548 741 +11,5 % 150 +8,3 % 

Strasbourg 454 513 +6,5 % 139 +46,7 % 

Rouen 390 283 +1,2 % 100 +56,9 % 

Grenoble 374 922 +2,2 % 138 +2,7 % 

Rennes 357 920 +17,3 % 93 -22,3 % 

Nice 342 738 +0,1 % 108 -8,8 % 

Valenciennes 333 001 +0,2 % 62 -8,0 % 

Montpellier 320 523 +13,6 % 90 -8,0 % 

Toulon 299 741 +0,4 % 75 +0,3 % 

Saint-Etienne 288 385 -8,0 % 135 -15,7 % 

Tours 281 114 +4,7 % 91 -2,3 % 

Orléans 264 464 +9,5 % 61 -15,7 % 

Angers 259 957 +18,8 % 94 -6,3 % 

Nancy 258 268 +0,7 % 78 -28,1 % 

 

2.3.5  Socioekonomiska effekter 
De socioekonomiska effekter som uppstår i och med tillkomsten av en ny spårväg är många gånger 

svåra att isolera. Exempelvis är fastighetsvärden relaterade till många olika variabler, såsom 

ekonomisk tillväxt inom särskilda stadsdelar, förändringar i livsstil och attityder samt mark-

användningspolicy. Med detta i beaktande kan dock hursomhelst konstateras att sedan 1985 då 

Nantes fick sitt spårvägssystem har 25 % av alla kontorsetableringar och 25 % av allt bostads-

byggande i staden skett längsmed spårvägarna. De bostäder som byggts längsmed dessa har till 

största delen utgjorts av flerfamiljshus. I Grenoble, som fick sitt spårvägssystem 1987, märks tydligt 

hur servicebaserade institutioner och företag, såsom läkarmottagningar och advokatbyråer, har valt 

att lokalisera sina verksamheter längsmed spårvägarna. Vidare märktes hur bostadspriserna höjdes 

under de tre till fyra första åren för att sedan stabiliseras. Däremot tycks inte hyrorna ha höjts. I 

Strasbourg, som fick sitt spårvägssystem 1994, har detaljhandeln i stadens centrum vuxit. Där har 

även hyrorna höjts. Inom områden med god kollektivtrafik har bostadspriserna höjts med 7 %. 

Spårvägarnas påverkan på kontorsetableringar har dock varit liten.61 
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3  Spårvägsplanering 

3.1  Transportpolitiska mål 
Det övergripande transportpolitiska målet ska enligt propositionen Moderna transporter62 vara att 

säkra en långsiktigt hållbar och samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning. Detta mål är i sin 

tur uppdelat i sex delmål: 

 Ett tillgängligt transportsystem så att det grundläggande transportbehovet kan tillgodoses 

och där kollektivtrafiken är tillgänglig för funktionshindrade 

 Hög transportkvalité där transportsystemets trygghet, tillförlitlighet, bekvämlighet, fram-

komlighet, flexibilitet och tillgång till information ständigt blir bättre 

 Säker trafik där antalet dödade och allvarligt skadade kontinuerligt minskar 

 En god miljö vilken bland annat innebär minskade koldioxidutsläpp och minskat antal 

människor som utsätts för buller överstigande fastlagda gränsvärden  

 Regional utveckling med hållbar regionförstoring där transportsystemet bidrar till mål-

uppfyllelse av den regionala utvecklingspolitiken 

 Ett jämställt transportsystem som tillgodoser både kvinnors och mäns transportbehov 

3.2  Trafik och bebyggelse 
Bebyggelsens lokalisering inverkar på transportsystemet och vice versa. En gles stad genererar mer 

trafik än en tät stad. I glesa städer är dessutom bilanvändandet större än i täta städer, där resor med 

cykel och kollektivtrafik är vanligare.63  

I propositionen ”Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem” förespråkas en ökad 

integration i planeringen för att kunna nå uppsatta transport- och miljöpolitiska mål. Den fysiska 

planeringen och samhällsbyggandet uppmanas att utgå ifrån program och strategier för hur ett 

varierat utbud av arbetsplatser, bostäder, service och kultur kan skapas för att främja minskad 

bilanvändning och möjligheterna till miljöanpassade transporter. Dessa program och strategier skulle 

med fördel kunna finnas med i kommunernas översiktsplaner för att på så sätt precisera de 

långsiktiga sambanden mellan deras struktur och transportsystem.64  

I rapporten ”TRANSLAND – Integration of Transport and Land Use Planning”65 ges följande slutsatser 

och rekommendationer kring hur en integrerad stads- och trafikplanering bör bedrivas för att förmå 

de urbana transportsystemen att utvecklas i den riktning som de aktuella transport- och 

miljöpolitiska målen anger: 
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 Åtgärder som gör bilresandet mindre attraktivt är effektiva när det gäller att minska de lokala 

och regionala resornas längd samt andelen resor som görs med bil. De positiva effekterna är 

dock avhängiga av att stadens lokaliseringsmönster inte är alltför utspritt. Därtill medför en 

starkt diversifierad arbetsmarknad och hushåll med flera förvärvsarbetande svårigheter att 

samordna arbetsplatser och bostäder för att på så sätt minska pendlingsresornas totala 

längd. 

 Etablerandet av externa köpcentrum leder till längre bilresor och en större andel resor som 

görs med bil. En restriktiv planering vad gäller sådana etableringar är mer effektiv än en 

planering för en tätare och mer funktionsblandad stad.  

 Det finns inga exempel som visar på att en innerstads attraktivitet och bärkraft påverkas 

negativt då tillgängligheten för biltrafik i detta område begränsas. Undantaget är de fall då 

externt belägen detaljhandel tillåtits etablera under samma tidsperiod.  Däremot finns flera 

fall där utökade restriktioner för biltrafik varit väldigt positiva för innerstadens ekonomi.  

 Åtgärder för att öka kollektivtrafikens attraktivitet har tyvärr ofta inte lett till någon 

omfattande minskning av biltrafikens andel av det totala transportarbetet. Därför bör 

satsningar som görs för att åstadkomma en konkurrenskraftigare kollektivtrafik samtidigt 

förstärkas av åtgärder som gör bilresandet mindre attraktivt. 

 Viktigt är att hela tiden arbeta för en stadsstruktur som innebär minskat transportarbete och 

minskat bilberoende. Här krävs att staden förtätas och att den planeras för ett varierat utbud 

av arbetsplatser, bostäder, service och kultur. 

I rapporten ”Mer effektive institusjoner og bedre planlegging”66 som tagits fram inom ramen för det 

norska forskningsprojektet LOKTRA (Lokal transport- og arealpolitikk) ges följande slutsatser kring 

vilka åtgärder inom den lokala transport- och markanvändningspolitiken som bör användas eller 

förändras:  

 Det bör finnas starka restriktioner mot utspridning av stadsbebyggelse samt yttre gränser för 

hur mycket bebyggelsen ska tillåtas få breda ut sig. Vidare bör förtätning av befintlig 

bebyggelse prioriteras framför exploatering av natur-, lantbruks- och rekreationsområden. 

 Verksamheter som är i behov av nya lokaler bör först och främst försöka ordna detta i 

centrala lägen. De verksamheter som är ytkrävande och transportintensiva förläggs dock 

lämpligast intill transportknutpunkter utanför centrum- och bostadsbebyggelsen. 

 Mindre resurser bör läggas på huvudvägar och kapacitetsutbyggnader i det lokala 

vägtransportsystemet, samtidigt som mer resurser läggs på kollektivtrafik, gång- och 

cykeltrafik, trafiksäkerhet samt miljö. Detta ger bättre måluppfyllelse och samhällsekonomisk 

avkastning. 

 Biltrafiken bör göras mindre attraktiv med hjälp av exempelvis trafiksaneringar, 

parkeringsregleringar, hastighetsregleringar, vägavgifter, drivmedelsavgifter och skatter. 

 Åtgärder som gör kollektivtrafiken mer attraktiv bör kombineras med åtgärder som gör 

biltrafiken mindre attraktiv och vice versa. Det är genom att använda både ”piska” och 

”morot”, istället för enskilda och ickekoordinerade åtgärder, som måluppfyllelserna blir som 

allra bäst. 
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Stadens form har stor betydelse för möjligheten att kunna skapa en effektiv 

kollektivtrafik.  I en stad där bebyggelsen ligger koncentrerad i inte alltför 

breda stråk finns förutsättningar för att skapa en effektiv kollektivtrafik som 

har både hög turtäthet och god ekonomi.67 Optimal ur kollektivtrafiksynpunkt 

anses en stad med fingerstruktur vara. En sådan kräver dock god kapacitet på 

de centralare delarna av kollektivtrafiksystemet.68  
Figur 21: Fingerstruktur 

I första hand bör staden bebyggas genom förtätningar längsmed befintliga linjer. Därmed behöver 

inte befintlig infrastruktur byggas ut nämnvärt. Vidare ökar resandeunderlaget vilket kan motivera en 

ökad turtäthet. Samtidigt kan fler få kortare gångavstånd till kollektivtrafiken. Dessutom kan fler 

boende i närheten av en hållplats ge ökad trygghetskänsla. Ett täthetsmått som ofta används är antal 

boende och arbetande per hektar. Ett annat mått, som dessutom mer direkt tar hänsyn till det 

potentiella underlaget för kollektivtrafiken, är antal boende och arbetande (till exempel 400 meter 

från en hållplats) per linjekilometer.69 

Eventuell exploatering av områden som idag inte besörjs av kollektivtrafik kräver mycket noggranna 

utredningar av hur sådan kan ordnas. De nya områdena bör då lokaliseras så att de befintliga linjerna 

kan förlängas utan problem. Vid ny- och ombyggnation av bostads- och arbetsplatsområden är det 

viktigt att kollektivtrafiken dras gent genom dem. Viktiga målpunkter som affärer, vårdcentraler och 

skolor ligger ofta centralt i bostadsområdena varför en linje som dras genom området bidrar till en 

mer attraktiv kollektivtrafik än en linje som dras runt det. Dessutom kan en gen och centralt dragen 

linje betjäna hela området med färre hållplatser vilket minskar restiden. Detta tillsammans med 

kortare körsträcka, som även det (nästan alltid) ger kortare restid, innebär en mer kostnadseffektiv 

kollektivtrafik.70 

 
Figur 22: En linje som dras gent genom ett bostads- eller arbetsplatsområde ger en mer attraktiv och kostnadseffektiv 
kollektivtrafik än en linje som dras runt ett bostads- eller arbetsplatsområde. 
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3.3  Kollektivtrafikens resenärer 
Av den svenska befolkningen har 36 % inget körkort och/eller ingen bil i hushållet. Av dem som har 

körkort och där det samtidigt finns bil i hushållet är det många som inte använder den på grund av 

att någon annan i familjen är mer beroende av den. I de fall då avstånden är för långa för att resorna 

ska kunna göras till fots eller med cykel är många därför helt beroende av en fungerande 

kollektivtrafik. Framförallt är det kvinnor, ungdomar och äldre som åker kollektivt. Därför har 

arbetsplatser med stor andel kvinnliga arbetare (exempelvis vårdinrättningar) och skolor högt 

kollektivtrafikresande.71 

Syftet med en resa påverkar färdmedelsvalet. Kollektivtrafiksandelen är större vid resor till och från 

skola och arbete än vid resor till och från fritidsaktiviteter. De som reser kollektivt har olika krav och 

önskemål. Den som arbetspendlar vill att restiden ska vara kort. För äldre eller funktionshindrade är 

istället en hög tillgänglighet och bra service extra viktigt. Många har dessutom delmål innan 

slutmålet.72 Detta ställer krav på ett väl genomtänkt linjenät.   

3.4  Linjenätsplaneringen 

3.4.1  Kör-, hållplats- och stopptid 
En snabb kollektivtrafik ställer krav på god framkomlighet vilken i sin tur kan beskrivas med hjälp av 

körtid, hållplatstid och stopptid. Körtiden är den tid då fordonet förflyttas, hållplatstiden är den tid då 

fordonet befinner sig vid en hållplats och stopptiden är den tid då fordonet står stilla någonstans 

mellan hållplatserna. För en buss utgör körtiden i normala fall 50-80 % av restiden. Motsvarande 

andelar för hållplatstiden och stopptiden är 15-25 % respektive 3-16 %. I rusningstid är dock hållplats-

tidens och stopptidens respektive andelar större.73 

Körtiden kan minskas genom att planera för raka och gena linjer. Med egna körfält och gator för 

kollektivtrafiken kan både kör- och stopptiden minskas. Sådana ger inte bara restidsbesparingar, utan 

även färre olyckor. Kör- och stopptiden kan även minskas med hjälp av signalprioritering. Vad gäller 

hållplatstiden kan denna minskas genom smidigare på- och avstigning (exempelvis genom på- och 

avstigning genom fler dörrar) och genom att planera för färre hållplatsstopp (vilket gör att den totala 

hållplatstiden minskas).74 

3.4.2 Viktad restid 

För att få en bild av en resas kvalitet och hur den upplevs utifrån de resandes värderingar kan de 

olika tidsförbrukande delarna av en resa viktas med diverse värden. En resa från dörr till dörr kan då 

beskrivas och viktas med hjälp av följande värden:75 

 Tid till hållplats (access time, ta): 1,5-2 

 Väntetid (waiting time, tw): 1,5-2 
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 Tid i fordon (in vehicle time [on-line travel time], to): 1,0 

 Eventuell bytestid (transfer time, tf): 2-3 

 Tid från hållplats (egress time, te): 1,5-2 

Den totala viktade restiden skulle därmed kunna bli:76  

Restiden, Tod (Travel time from origin to destination) = ta + tw + to + tf + to + te 

Tidsåtgången till/från hållplatsen beräknas utifrån det verkliga gångavståndet (eller fågelvägs-

avståndet multiplicerat med 1,3) och genomsnittlig gångfart, 80 m/min.77 Det är dock viktigt att ha i 

åtanke att gångfarten varierar mycket från individ till individ, till exempel på grund av ålder. Hur 

promenaden upplevs till/från hållplatsen och hur lång tid den tar beror självklart mycket på 

gångvägens utformning. Den ska vara trygg, säker, gen och inte alltför kuperad. Ibland kan det vara 

lämpligt att använda en lutningskorrektion för att få en uppskattning på hur höjdskillnaderna 

inverkar på det upplevda gångavståndet.78 Yngre personer på väg till jobbet och de som sällan åker 

kollektivt till jobbet upplever gångtiden som längre än den vane och lite äldre resenären som ofta 

åker kollektivt till jobbet. Dessutom tycks de som reser långt acceptera ett längre gångavstånd. En 

viktig egenskap hos kollektivtrafiken som påverkar upplevelsen av gångvägen och gångtiden är 

turtätheten. Då kollektivtrafiken har täta och regelbundna turer accepterar resenärerna att gå längre 

till/från hållplats.79 

Väntetiden kan, vid hög turtäthet, sägas vara halva turintervallet. Men ju glesare trafiken är, desto 

fler kommer kolla tidtabellen innan de går mot hållplatsen. Därmed kommer väntetiden att utgöra en 

allt mindre del av turintervallet. ”Gömd” väntetid är den tid som en resenär får utstå då denne inte 

kan åka vid önskad tidpunkt och därför dröjer kvar exempelvis hemma innan promenaden till 

hållplatsen. Detta är extra viktigt att tänka på vid stora arbetsplatser med skiftarbete. För att 

kollektivtrafiken ska vara attraktiv måste dess tidtabell passa arbetstiderna.80 

Bytestiden rekommenderas av TRÅD att beräknas som halva turintervallet plus tre minuter. De tre 

adderade minuterna är ett ”straff” för besväret att överhuvudtaget behöva göra bytet. Genom att 

försöka koordinera de olika linjernas tidtabeller på ett bra sätt i viktiga bytespunkter i linjenätet samt 

erbjuda korta och bekväma avstånd mellan linjerna i dessa bytespunkter (exempelvis genom 

”överplattformsbyten”) kan bytet upplevas mindre besvärande varför värdet med vilken bytestiden 

viktas med kan minskas något.81 

Den totala viktade restiden inom en stad bör enligt TRÅD vara mindre än 30 minuter för att räknas 

som grön (d.v.s. god) standard.82   
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3.4.3  Restidskvot 
Tillgängligheten till olika målpunkter i staden kan mätas med restiden till dessa, vilka beror på 

avståndet och framkomligheten till dessa. På de ställen där tillgängligheten med kollektivtrafik är 

extra god bör det planeras för besöksintensiva verksamheter och tät bostadsbebyggelse. Intressant 

att veta är hur lång tid det tar att ta sig, från dörr till dörr, till olika målpunkter i staden med 

kollektivtrafik jämfört med bil. Kvoten mellan dessa kallas restidskvot och bör, åtminstone enligt 

Västtrafiks målsättning, vara 1,5 eller mindre för att kollektivtrafiken överhuvudtaget ska förmå 

konkurera med bilen. Med direktförbindelser till olika delar av staden kan tillgängligheten ökas och 

därmed göra kollektivtrafiken till ett alternativ för allt fler resor. Men om resandeunderlaget är litet 

är direktförbindelser inte ekonomiskt möjliga, varför resenärerna måste göra byten mellan olika 

linjer; något som upplevs som negativt. Resenären accepterar lite längre restid om det innebär att 

han/hon slipper göra ett byte.83 

3.4.4  Hållplatsplacering och hållplatsavstånd 
Handboken TRÅD från 1996 anger 400 meter som maximalt gångavstånd till hållplats för grön (d.v.s. 

god) standard. Ofta åskådliggörs avstånden till hållplatserna med hjälp av cirklar runt dem. Detta ger 

dock fågelvägsavstånden, varför de riktiga avstånden är längre beroende på vägarnas utformning.84 

Vidare rekommenderar TRÅD att minst 90 % av de boende i ett bostadsområde ska ha maximalt 400 

meter till en hållplats. 400-metersgränsen är dock diskutabel, ty då kollektivtrafiken är snabb 

och/eller har hög turtäthet accepterar resenärerna ett längre avstånd till hållplatsen. Likaså kan ett 

längre avstånd accepteras om det möjliggör samlokalisering av hållplatsen med exempelvis vård- och 

omsorgsinrättning, skola eller stadsdelscentrum. Även då kollektivtrafiken ska besörja ett villa-

område accepteras längre avstånd till hållplatsen. Kortare avstånd kan dock vara önskvärt om 

gångvägarna till den har lutningar som överstiger 4 % eller om en stor del av dem som kan tänkas 

vilja resa med kollektivtrafiken är gamla eller funktionshindrade, speciellt om ingen servicelinje 

trafikerar området.85 

Vid arbetspendling har avståndet mellan arbetsplats och hållplats större betydelse för valet mellan 

bil och kollektivtrafik än vad avståndet mellan bostad och hållplats har.86 

För att göra kollektivtrafiken till ett attraktivare val för de som bor långtifrån den, kan så kallad ”park 

and ride” (P&R) införas, vilket innebär bilresa till pendlarparkering varifrån bra kollektivtrafik-

förbindelser med övriga delar av staden finns.87 För att en satsning på P&R ska bli lyckad krävs att 

följande beaktas:88 

o Infartsledernas trängselsituation  

o Kollektivtrafikens snabbhet och turtäthet 
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o Parkeringssituationen vid slutmålen 

o Större pendlingsmönster 

o Pendlarparkeringens beläggningsgrad 

o Att pendlarparkeringen ligger nära vägvalspunkt 

o Att pendlarparkeringen ligger strax innan där köbildning vanligtvis börjar 

Den exakta placeringen av en hållplats bestäms slutligen utifrån de lokala förutsättningarna (såsom 

trafikflöde, kapacitet, eventuella lutningar samt gång- och cykeltrafik [möjlighet att ordna bra gång- 

och cykelförbindelser till och förbi hållplatsen]) så att den blir säker, trygg och lättillgänglig. 

Exempelvis bör den förläggas till en plats dit många ”naturliga” gångstråk sammanstrålar. För att den 

inte ska kännas otrygg bör den inte placeras invid parker och stora parkeringsplatser, utan istället där 

bostäder finns och människor rör sig. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att speciellt kvinnor ofta 

finner gångtunnlar och andra slutna rum otrygga.89 

Avstånden mellan hållplatserna påverkar den totala viktade restiden från dörr till dörr enligt figur 23. 

 
Figur 23: Det principiella sambandet mellan genomsnittligt hållplatsavstånd och viktad restid från dörr till dörr.

90
 

Som synes finns ett ur restidssynpunkt optimalt hållplatsavstånd. Vidare ser vi att restiden är 

känsligare mot kortare hållplatsavstånd än längre sådana. Det optimala hållplatsavståndet varierar 

beroende på lokala förutsättningar, men är oftast, enligt ”Handledning för spårvägsplanering i 

Skåne”, 500-800 meter.91 För Göteborgs spårvägar har det optimala hållplatsavståndet beräknats till 

just detta värde.92 I Norrköping byggdes dock spårvägsförlängningen ut till Ringdansen med ett 

hållplatsmedelavstånd på cirka 460 meter.93 I Frankrike har de nya moderna spårvägarna ett 

hållplatsmedelavstånd på ungefär 500 meter. I innerstaden, där de viktiga målpunkterna är desto 

fler, står hållplatserna tätare; medan de i ytterstaden står glesare. Hållplatsmedelavståndet är starkt 

beroende av stadsstrukturen. Vid en jämförelse mellan olika spårvägslinjer i Frankrike sticker linje 1 i 
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Orléans och linje T2 i Paris ut med sina hållplatsmedelavstånd på 780 respektive 940 meter. Dessa 

förklaras av Orléans stadsstruktur (som har fria ytor mellan stadens centrum och de södra 

förorterna) samt användandet av en gammal järnvägskorridor för linje T2 i Paris längsmed vilken 

områden ännu inte bebyggts.94 I Storbritannien har de moderna spårvägarna ett hållplatsmedel-

avstånd på 900 meter.95 Där har spårvägarna inte alls blivit lika framgångsrika som i Frankrike. 

Huruvida det beror på de långa hållplatsavstånden torde dock vara svårt att säga. Det kan dock 

konstateras att spårvägarna i Frankrike blivit väldigt lyckade trots ett kortare hållplatsmedelavstånd 

(500 m) än vad som hos somliga anses vara det för det mesta optimala (500-800 m). 

3.4.5  Linjenätet 
Som tidigare nämnts ska linjerna vara raka och gena samt gå rakt igenom bostads- och 

arbetsområden. Detta ger en effektiv och attraktiv kollektivtrafik med relativt låg restidskvot. För att 

ytterligare minska restidskvoten bör närliggande linjer med låg turtäthet slås ihop och skapa en linje 

med högre turtäthet.96  

 
Figur 24: Två närliggande linjer som vardera går två gånger i timmen ersatt av en linje som går fyra gånger i timmen. 

För att öka tillgängligheten till olika delar av staden kan direktlinjer och tvärgående linjer införas. Det 

blir dock en avvägning mellan att ha få linjer med hög turtäthet eller att ha många linjer med låg 

turtäthet. Men om en linje på en tättrafikerad sträcka omvandlas till två nya linjer där båda går 

samma väg in till centrum (så att turtätheten förblir densamma) och sen delar sig, så att den ena går 

ut till ett ytterområde och den andra till ett annat, kommer de resenärer som ska in till centrum inte 

att påverkas medan de som ska vidare (till en plats som besörjs av en av de två ovannämnda nya 

linjerna) kan välja de turer som går direkt. Förvisso kan linjenätet upplevas som något rörigare. 

Samtidigt blir turtätheten för respektive direktlinje hälften av vad den ursprungliga linjen hade; men 

resenärerna får möjlighet att slippa ett besvärande byte.97  

 
Figur 25: Ett enkelt linjenät där varje gren besörjs av en linje, jämfört med ett linjenät där varje gren besörjs av två 
direktlinjer. 
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Vid linjenätsplanering ska beaktas att linjerna bör vara genomgående (d.v.s. ingen linje som bara går 

mellan ett ytterområde och centrum) och ha en så jämn belastning i båda riktningarna som möjligt.98   

För att tillmötesgå äldres och funktionshindrades behov bör stomlinjerna kompletteras med 

exempelvis servicelinjer. Här är korta gångavstånd viktigare än hög turtäthet. Det är även viktigt att 

servicelinjerna integreras med det övriga linjenätet på ett bra sätt med bekväma och tidtabells-

synkroniserade bytespunkter. Sådana välgenomtänkta bytespunkter är självklart viktiga att ha även 

mellan andra linjer.99 I ett regionalt perspektiv är det viktigt att tåg och länsbussar har god anslutning 

till den lokala kollektivtrafiken.100 

3.5  Zürich – staden med lyckad linjenätsplanering 
En stad som lyckats bra med att få folk att åka kollektivt är Zürich. Där görs 560 resor per person och 

år med kollektivtrafiken. Motsvarande siffra för Stockholm är 259. I Zürich förkastades planerna på 

ett tunnelbanesystem till förmån för en utveckling av den existerande kollektivtrafiken i gatunivå 

som medger god tillgänglighet till bostäder, kontor och affärer. Ett avancerat trafikkontrollsystem 

tillsammans med ett avancerat signalprioriteringssystem har givit ett högvärdigt kollektivtrafiksystem 

till cirka en tiondels kostnad mot vad ett motsvarande tunnelbanesystem skulle ha kostat. Regional- 

och lokaltågstrafiken har länkats samman samtidigt som S-bahn med hög turtäthet införts. Stor vikt 

har lagts på att länka samman dessa med stadens spårvägssystem vilket minskat behovet av byten. 

Dessa förbättringar av kollektivtrafiksnätet har, tillsammans med restriktioner mot biltrafiken 

(exempelvis minskat upplåtande av gatuutrymme för bilar), lett till att Zürich är den stad i Europa 

som har störst andel som reser kollektivt, nämligen en andel på hela 80 %!101 

3.6  Spårvagn eller buss? 
På frågan huruvida spårvägs- eller busstrafik är lämpligast skulle tumregeln kunna vara att om det 

handlar om en längre sträcka med stort trafikunderlag är spårvagn att föredra; men om det handlar 

om en kortare sträcka och där resandeströmmarna snabbt förgrenas är buss att föredra. Även då 

inga större anläggningskostnader medges eller om lönekostnaderna är av underordnad betydelse 

ligger en satsning på bussbaserad kollektivtrafik närmare tillhands. Men om det finns starka 

ambitioner att arbeta för ökad kollektivtrafikanvändning, minskad bilism, förbättrade villkor för 

fotgängare och cyklister samt säkrare, tryggare och vackrare gaturum; då är en satsning på spårvagn 

att föredra, mycket tack vare att spårvägsutbyggnader numera ofta även ses som en viktig del i det 

urbana förnyelsearbetet.102  
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4 Väg- och gatuutformning 
 

Vid utformning av väg- och gaturummet eftersträvas hög trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet, 

orienterbarhet och god gestaltning. Det är viktigt att på ett genomtänkt och konsekvent sätt använda 

olika markmaterial, samordna trafikrummets utrustning både med hänsyn till form och till placering 

samt vara tydlig med var olika trafikanter ska gå/färdas.103  

Vidare är det viktigt att följande beaktas:104 

 Transportpolitiska mål 

 Gatans/vägens funktion i det övergripande trafiknätet  

 Behov av körfält, vägrenar, gång- och cykelbanor m.m. 

 Eventuell uppställning av fordon 

 Trafiktekniska krav 

 Sidoområde 

 Vegetation, såsom trädplanteringar 

 Gatumöbler samt väg- och gatuutrustning 

 Snöröjning 

 Övrig infrastruktur, såsom vatten-, gas- och elledningar 

 Anläggnings-, drifts- och underhållskostnader  

 Miljöstörningar  

 Omgivningens karaktär 

 Kulturhistoriska värden 

 Omgivningens krav på god livsmiljö 

4.1  Gatans karaktär 
En gata kan dominera över korsande gator, underordna sig korsande gator eller vara jämbördig med 

övriga gator. Exempel på det förstnämnda kan vara en gata i det övergripande huvudnätet, en allé 

eller en esplanad. Förhållandet mellan gatubredden och höjden på husen längsmed gatan påverkar 

huruvida gaturummet känns öppet eller intimt och ombonat. Det påverkar också huruvida 

gaturummet upplevs ha bilen eller människan som utgångspunkt. Med hjälp av vegetation kan 

gaturummen delas in i mindre rum med andra proportioner.105 

4.2  Utrymmesbehov 
Många gånger råder stor konkurrens om gatuutrymmet mellan biltrafik, kollektivtrafik, gång- och 

cykeltrafik, varuleveranser, parkering och så vidare. Allt önskvärt kan inte alltid få plats, varför 

prioriteringar måste göras. Numera prioriteras ofta gång-, cykel- och kollektivtrafik. För att beräkna 

vad som kan få plats i gaturummet finns diverse fastlagda måttuppgifter att utgå ifrån. 
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4.2.1  Fria rummet 
Det minsta utrymme som behövs för att fordon 

ska kunna framföras säkert och effektivt på en 

bana kallas det fria rummet. Den fria bredden är 

den minsta bredden mellan fasta hinder och 

utgörs av banbredd plus hinderfri bredd. Den 

sistnämnda är den minsta bredd mellan bankant 

och hinder som inte påverkar trafikanternas 

fordonsplacering i sidled. Den fria höjden är den 

höjd som behövs för att passage under ett 

föremål ska kunna ske på ett säkert sätt.106 

 

 
Figur 26: Fria rummet.

107
 

Tabell 3: Minsta hinderfria bredd. V = vägrensbredd. Dock görs ingen reduktion för vägrenen om den har dimensionerats 
för att kunna användas i normala trafiksituationer (d.v.s. då streckad kantlinje finns). Men om gång- och cykelbanor finns 
i anslutning till vägbanan ingår de i vägbanans hinderfria bredd.

108
 

 

4.2.2  Mått på typfordon, gående och cyklister 
I följande tabell redovisas de mått och beteckningar för diverse typfordon, gående och cyklister som 

anges i Vägutformning 94. 
 

Tabell 4: Mått och beteckningar för diverse typfordon, gående och cyklister.
109

 

 Beteckning Längd Bredd Höjd 

     

Personbil P 5 m 1,8 m 1,5 m 

Minibuss och liten lastbil LBm 7 m 2,2 m 2,0 m 

Tung lastbil (2 – 4 axlar) 
LBn 

vanligtvis < 12 m 2,6 m 4,5 m 

Normalbuss (stadsbuss) 12 m 2,6 m 3,2 m 

Boggibuss Bb 14,5 m 2,6 m 3,2 m 

Ledbuss Bl Cirka 18 m 2,6 m 3,2 m 

Lastbil med påhängsvagn eller släpvagn Lps 16 m 2,6 m 4,5 m 

Skogsbil Ls 23,8 m 2,6 m 4,5 m 

Lastbil med släpvagn av modultyp Lm 25,25 m 2,6 m 4,5 m 

     

Gående 

C 

- 0,7 m - 

Gående med barnvagn 1,7 m 0,7 m - 

Gående med ledsagare/ledhund - 1,2 m - 

Rullstol 1,1 m 0,9 m - 

     

Cyklist C 2 m 0,75 m 1,9 m 
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Ofta skrivs bara L för lastbil och B för buss då ingen precisering anses nödvändig. Vidare görs en 

distinktion mellan stillastående fordon och sådana som är i rörelse genom att deras beteckning skrivs 

med en gemen då de är stillastående. Det vill säga, en personbil i rörelse betecknas med ett ”P” 

medan en stillastående personbil betecknas med ett ”p”. 

4.2.3  Utrymmesklass 
Det finns tre utrymmesklasser – klass A, B och C. I klass A finns tillräckligt med utrymme för att 

biltrafikens körareor inte ska behöva inkräkta på med- eller motriktade körfält, vägrenar, trafiköar, 

skiljeremsor samt gång- och cykelbanor. Vidare behöver inte gående och cyklister på gångbana, 

cykelbana samt gemensam gång- och cykelbana anpassa sig till varandra. Denna utrymmesklass 

anses ge god säkerhet, trygghet och komfort. I klass B kan biltrafikens körarea behöva inkräkta med 

upp till en meter in på motriktat körfält vid omkörning av cyklist; och vid möten mellan bilar krävs 

hastighetsminskning. Mellan gående och cyklister krävs en viss anpassning. Denna utrymmesklass 

anses ge mindre god körkomfort, men fortsatt god säkerhet och trygghet förutsatt att trafikanterna 

anpassar hastigheten. I klass C inkräktar biltrafikens körarea på motriktat körfält vid omkörning av 

cyklist; och vid möten mellan bilar krävs väldigt låg hastighet. Denna utrymmesklass anses ge låg 

körkomfort, men fortsatt god säkerhet förutsatt att trafikanterna håller låg hastighet.110 

4.2.4  Sidoavstånd 

 
Figur 27: Sidoavståndsdefinitioner.
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Tabell 5: Sidoavståndsmått för olika referenshastigheter (VR) och utrymmesklasser.
112

 

 

Tabell 6: Sidoavståndsmått för gående och cyklister. Erforderligt avstånd mellan motorfordon och gående/cyklister 
redovisas dock i den föregående tabellen. De måtten gäller även mellan fordon på vägbana och trafikanter på 
angränsande gång- och/eller cykelbana om den sistnämnda inte är avskild med skiljeremsa eller räcke. Det mått som blir 
dimensionerande vid sådana fall är det mått (exempelvis a-C/P eller v-P + v-samtliga) som är störst.

113
 

 

4.2.5  Trafikseparering 
Följande två tabeller ger en fingervisning om när gång- och cykeltrafik kan anses vara olämplig 

tillsammans med biltrafik. Dock bör även trafikflödet beaktas. 

Tabell 7: Kvalitetsnivåer för gång- och cykeltrafik samt biluppställning på gator i biltrafikshuvudnätet. En förutsättning 
för att dessa ska gälla är att hänsyn tagits till fotgängarnas och cyklisternas utrymmesbehov.

114
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Tabell 8: Kvalitetsnivåer för gång- och cykeltrafik samt åtkomlighet på gator i det lokala biltrafiksnätet. En förutsättning 
för att dessa ska gälla är att trafikanternas utrymmesbehov beaktats.

115
 

 

Generellt kan sägas att gående och cyklister bör separeras från motorfordon vars hastighet är högre 

än 30 km/h. Vidare bör eftersträvas att gående och cyklister separeras ifrån varandra.116 

4.2.6  Gång- och cykelbanebredd 
Vid nybyggnation rekommenderas att gångytan är två meter bred. I redan bebyggd miljö 

rekommenderas att den är minst 1,75 meter. Ner till 1,2 meter kan dock tillåtas. Gång- och 

cykelbanor där gång- och cykeltrafiken inte separerats och där cykeltrafiken är dubbelriktad 

rekommenderas att ha en bredd på tre meter om cykelflödet är litet och fyra meter om cykelflödet är 

stort*.  Om gång- och cykeltrafiken separerats rekommenderas att gångbanan är 1,8 meter bred och 

cykelbanan 2,25 meter bred vid litet cykelflöde och över 2,5 meter bred vid stort cykelflöde. Om 

cykeltrafiken är enkelriktad rekommenderas att cykelbanan är 1,6 meter bred vid litet cykelflöde och 

två meter bred vid stort cykelflöde.117 Bredden på gång- och cykelbanorna kan självklart behövas 

göra ännu större om den dimensionerande trafiksituationen kräver det. 

*Stort cykelflöde: >300/maxtim eller 2000-3000/d för dubbelriktad cykeltrafik och >200/maxtim eller 1500-2000/d för 
enkelriktad cykeltrafik.  

4.2.7  Säkerhetszon 
Utanför körbanan ska en säkerhetszon finnas där inga oeftergivliga objekt får förekomma, såvida det 

inte finns ett vägräcke eller motsvarande som skyddar mot påkörning av dessa. Detta krav gäller dock 

inte gator som har utformats så att de flesta trafikanterna inte kör snabbare än 30 km/h.118 

Tabell 9: Rekommenderad säkerhetszon vid olika typer av gator med referenshastigheten 50 km/h.
119
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4.2.8  Skiljeremsor 
Skiljeremsor, det vill säga mittremsor (mellan motriktade körbanor) och sidoremsor (exempelvis 

mellan vägbana och cykelbana), ska bidra till tydlighet, säkerhet och trygghet. De ska även ge plats 

för snöupplag, eventuellt bullerskydd, vegetation, drift och underhåll samt väg- och gatumöblering. 

Gräsbevuxna skiljeremsor bör vara minst två meter breda med tanke på drift och underhåll. 

Sidoremsa mellan uppställningsfält och gång- och/eller cykelbana bör vara minst en meter bred för 

att inte de oskyddade trafikanterna ska skadas eller hindras av bildörrar.120 Om kantstensparkering 

inte finns går det bra med en halv meter bred sidoremsa. Eventuella vägmärken bör då placeras längs 

husfasad.121 

4.2.9  Träd 
Vanliga träd bör ej planteras närmare än sju meter från fasad. Om de beskärs regelbundet kan det 

dock räcka med ett 5,5 meters avstånd. För smalkroniga träd rekommenderas minst fyra meters 

avstånd till fasad; dock minst tre meter om de beskärs regelbundet. Avståndet mellan träd och 

kantstöd bör vara så pass stort att snöupplag får plats. Om gatan saltas bör trädet inte stå närmare 

än två meter från kantstödet.122 

 
Figur 28: Behovet av yta för olika trädvolymer.
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4.2.10 Parkering 
Parkering på gata påverkar stadsbilden och komplicerar trafiksituationen varför den, bland annat 

med tanke på trafiksäkerhet och tillgänglighet, ofta bör undvikas. Åtminstone bör arbets- och 

boendeparkering lösas på något annat sätt.124 

4.2.11  Trafiköar 
Trafiköar är ytor som är avgränsade av kantlinjerna hos de omgivande körfälten och finns för att 

skydda och styra trafikströmmarna i korsningar. Vanligtvis fylls de med spärrmarkering; men de kan 

också helt eller delvis fyllas med refug för att skydda bland annat vägmärken, trafiksignaler, 

fotgängare och cyklister. Refugerna förhindrar även trafikanterna från att köra i trafikön. Beroende 

på deras placering och funktion indelas refugerna i mittrefug, sidorefug och riktningsgivande refug.125 
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Figur 29: Standardmått på refug.
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Vid övergångsställen och/eller cykelöverfarter bör bredden på refugen vara minst två meter.127 

4.2.12  Korsningar 
Korsningar där fotgängare och/eller cyklister korsar en körbana bör med hjälp av hastighetssäkrade 

åtgärder utformas för referenshastigheten 30 km/h.128 

Då körbanan delats med hjälp av en refug (≥2 m bred) bör kanalbredden på var sida om refugen vara 

tre meter. Även då körbanan är avsmalnad och möte mellan bilar inte ska tillåtas bör kanalbredden 

vara tre meter (dock eventuellt 3,5 meter om god standard för biltrafiken önskas). Men om möte ska 

tillåtas bör kanalbredden väljas utifrån lämplig dimensionerande trafiksituation (DTS) enligt tabell 10 

nedan.129 

Tabell 10: Kanalbredden för olika dimensionerande trafiksituationer (DTS).
130

 

DTS Kanalbredd (m) 

(LBn + LBn) 6,0 
(LBn + P) 5,0 
(P + P) 4,25 

 

I de flesta fall bör dimensionering för när två personbilar möts (P + P) användas, vilken ger en 

kanalbredd på 4,25 meter. På gator i huvudnätet där det förekommer en hel del tung trafik kan 

dimensionering för när en lastbil möter en personbil väljas. I undantagsfall kan dimensionering för 

när två lastbilar möts bli aktuellt.131 

I det lokala biltrafiksnätet där lokalgatorna har små biltrafikflöden bör låg hastighet och minskad 

biltrafik eftersträvas i och med svårigheterna att samla konflikterna mellan oskyddade trafikanter och 

biltrafik till enskilda hastighetssäkrade gång- och cykelkorsningar.132 

I biltrafikshuvudnätet där gatorna har stora trafikflöden krävs vanligtvis åtminstone övergångsställen 

och/eller cykelöverfarter på strategiska ställen. I somliga fall kan signalreglering av dessa vara 

nödvändig för att öka tillgängligheten. Obevakade övergångsställen bör ej förekomma där fler än ett 

körfält i vardera riktningen finns.133 
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I gatukorsning mellan primärgata och sekundärgata bör övergångstället på sekundärgatan placeras 

sex meter från primärgatans körbanekant så att högersvängande bilar från primärgatan som släpper 

över gående inte behöver hindra trafiken som ska rakt fram. Med denna placering av övergångs-

stället riskerar dessutom inte högersvängande bilar på sekundärgatan att blockera övergångsstället 

då de stannat för att lämna företräde för trafiken på primärgatan. Motsvarande placering av 

övergångsstället på primärgatan görs utifrån korsningens dimensionerande trafiksituation.134 

Övergångsställets bredd bör vara minst 2,5 meter. Övergångsställe plus cykelöverfart bör vara minst 

fyra meter bred (vid utrymmesbrist minst 3,5 m). Övergångsställe och cykelöverfart som överstiger 

åtta meters längd bör delas upp med hjälp av två meter bred refug, minskas genom avsmalning av 

körbanan eller signalregleras.135 

Det finns tre utformningsprinciper för cykelöverfart. Den ena är att placera den högst en meter från 

den parallella körbanekanten. Denna utformning ger goda samspelsmöjligheter mellan cyklister och 

bilister. Tyvärr hindras genomgående trafik på primärgatan av dem som ska svänga höger och som 

samtidigt måste släppa fram cyklister. Dessutom får bilister på sekundärgatan, som väntar före 

cykelöverfarten, det svårare att överblicka trafiken. De riskerar även att sedan blockera cykel-

överfarten. Den andra utformningsprincipen är snarlik den första och innebär att cykelbanan leds ner 

till körbanans nivå och övergår till cykelfält. Detta bör då göras minst 30 meter innan korsningen. Den 

tredje utformningsprincipen innebär att cykelöverfarten placeras 6 meter in från primärgatans 

körbanekant. Denna utformning kan användas för både enkel- och dubbelriktade cykelbanor. Dess 

fördel är analog med det tidigare nämnda övergångsstället som är indraget sex meter från 

primärgatans körbanekant. Bilisterna får det även, tack vare korsningsvinkeln, lättare att observera 

cyklisterna. Dessutom blir utrymmet större för signalstolpar samt väntande gående och cyklister.136 

 
Figur 30: Cykelöverfart placerad max 1 m respektive 6 m från parallell körbanekant.
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I de ovannämnda fallen där de högersvängande fordonen skulle riskera att hindra den genomgående 

trafiken skulle dock ett alternativ vara, om plats finns, att ha ett eget körfält för dem. 
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5 Spårvägsutformning 

I ”Handledning för spårvägsplanering i Skåne” definieras de utformningsmässiga ramarna för de 

kommande skånska spårvägssystemen med hjälp av begreppen ”riktvärden” och ”gränsvärden”. 

Riktvärdena ger god standard, medan gränsvärdena ger acceptabel standard. Avvikelser från 

gränsvärdena kan medföra allvarliga konsekvenser vad gäller exempelvis restid, tillgänglighet eller 

trafiksäkerhet, vilka därför måste utredas och vägas mot alternativa lösningar och effekter av 

desamma. Det finns ingen svensk spårvägsstandard varför värdena har bestämts utifrån vilka värden 

befintliga svenska spårvägssystem har och den i BOStrab definierade tyska spårvägsstandarden. Även 

svenska och internationella erfarenheter har, med beaktande av skånska förhållanden, legat till 

grund för bestämmandet av rikt- och gränsvärdena.138 Dessa värden torde i mångt och mycket vara 

gångbara även i Örebro. 

5.1  Spårvagnarna 
Många av de äldre spårvägssystemen i Europa har, på grund av trånga gator, besvärliga passager och 

andra lokala problem, trafikerats med ganska smala spårvagnar; och gör så i många fall fortfarande 

då ombyggnation av befintlig infrastruktur ofta är både svår och dyr. Moderna spårvägars 

standardbredd är dock 2,4 eller 2,65 meter. Därmed finns plats för 2+2-sittning. Den bredare 

bredden är att föredra då mittgången kan göras bredare och sittkomforten förbättras. Med den 

större bredden blir det ännu viktigare att markera spårvagnens utrymmesbehov i gaturummet.139 

Moderna spårvagnar har allt oftare elektroniska backspeglar (kameror) istället för konventionella 

sådana. Maximalt tillåten spårvagnsbredd, inklusive backspeglar, är dock satt till 2,95 meter varför 

upp till 0,15 meter på vardera sidan utstickande backspeglar medges.140 

De spårvagnar som finns tillgängliga på 

marknaden är, med nedfälld strömavtagare, 

maximalt fyra meter höga (mätt från räls-

överkant). Strömavtagarens funktionshöjd bör 

omfatta intervallet 4,2 till 6,5 meter (mätt från 

rälsöverkant) för att kontaktledningen ska kunna 

anpassas till broar och stadsmiljön i övrigt. 

Spårvägssystemet bör planeras för spårvagnar 

som har dörrarna 0,30 till 0,32 meter över 

rälsöverkant.141 
 

Figur 31: Spårvagnens bredd (exklusive eventuella 
konventionella backspeglar), strömavtagarens 
funktionshöjd och dörrarnas placering i höjdled.
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Längden på spårvagnståget påverkar i allra högsta grad spårvägssystemets kapacitet. Med en 29-32 

meter lång spårvagn (så kallad 30-metersvagn) erhålls en nästan dubbelt så stor kapacitet som för en 

18 meter lång ledbuss. Med en 40-43 meter lång spårvagn (så kallad 40-metersvagn) blir kapaciteten 

nästan tre gånger så stor som för en vanlig ledbuss. Spårvägssystemet bör därför planeras för 30-45 

meter långa spårvagnar och 65 meter långa spårvagnståg (två 30-metersvagnar).143 

Ju tyngre en spårvagn är desto mer buller och vibrationer genererar den. Likaså ökar dess 

energianvändning och slitage på spår med ökad tyngd. Därför bör riktvärdet vara maximalt två ton 

per meter spårvagn (inklusive passagerare). Gränsvärdet är satt till 2,5 ton/m. Motsvarande 

resonemang gäller även för axeltrycket där riktvärdet är satt till max 10 ton och gränsvärdet till max 

12 ton.144 

Enligt BOStrab krävs ett signalsystem av järnvägstyp då spårvagnarna ska framföras i hastigheter över 

70 km/h. För lägre hastigheter anses det gå bra att köra på sikt. Därför bör spårvägssystemet 

planeras för en maxhastighet på 70 km/h för att undvika dyra signalsystem. Vad gäller värdet på 

acceleration är det en kompromiss mellan restid och komfort. Ofta har spårvagnarna en acceleration 

på 1,2 m/s2. Rycket är av ännu större vikt för komforten än accelerationen. VGU använder 0,5 m/s3 

som maxvärde för ryck i längdled vid mjukt körsätt. Vid inbromsningar brukar driftbromsen ge en 

retardation på 1 m/s2, men bör kunna åstadkomma en högre retardation för att kunna kompensera 

för utförsbackar. Då spåret är plant och nödbromsen används ska spårvagnen, enligt BOStrab, klara 

av att stanna inom 17 meter vid en utgångshastighet på 30 km/h. Motsvarande maximala 

stoppsträckor ska för utgångshastigheterna 50 km/h och 70 km/h vara 39 respektive 69 meter.145  

Spårvagnarna bör klara av horisontalradier på ned till 25 meter och vertikalradier på ned till 625 

meter.146 

Med tvåriktningsvagnar behövs inga vändslingor samtidigt som störningskänsligheten minskas då 

spårvagnarna kan vända överallt där växelförbindelse med det andra spåret finns. Nackdelen med 

tvåriktningsvagnar är att sittplatskapaciteten blir sämre i och med att de har dörrar på båda sidor och 

förarhytter i bägge ändarna. Fördelarna anses dock ändå överväga nackdelarna.147  

 

5.2  Fria rummet 
Om det bildas små ojämnheter i spåret kan spårvagnen gunga lite i sidled varför en 0,15 meter stor 

vingelmån på vardera sidan adderas till den maximala spårvagnsbredden (inklusive backspeglar). Den 

fria bredden blir därmed 3,25 meter. Spårmittsavståndet bör dock vara 3,3 meter. Därmed blir 

avståndet mellan två spårvagnar som möts, räknat från vagnssida till vagnssida, 0,65 meter stort.148  

Längsmed spårvägen bör ett 0,7 meter brett (från vagnssidan räknat) säkerhetsområde finnas där det 

ska vara säkert att vistas vid exempelvis en eventuell evakuering. Inom detta område får ingen annan 

trafik än gångtrafik förekomma. Gränsvärdet vad gäller avståndet mellan spårmitt och vägkant är 
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alltså minst 2,025 meter (2,65/2+0,7); men om marginal för snövallar ska finnas bör riktvärdet vara 

2,4 meter. Gångbanor kan dock, i och med att gångtrafik är acceptabel inom säkerhetsområdet, 

delvis överlappa detta. För dessa utgör istället spårvagnens fria rum begränsningen.149  

Avståndet mellan spårvagnssidan och ett fast hinder som sträcker sig längsmed spårvägen kortare än 

en meter ska vara minst 0,45 meter. Om hindret sträcker sig en meter eller längre längsmed 

spårvägen ska avståndet istället vara 0,7 meter (d.v.s. som bredden på säkerhetsområdet). Dessa två 

sistnämnda avstånd gäller dock inte mellan spåren utmed dubbelspår. Där utgör istället det fria 

rummet begränsningen.150 

 
Figur 32: Minimimått för rak dubbelspårig spårväg (utan mittplacerade kontaktledningsstolpar).

151
 

 

På grund av spårvagnarnas svep 

i kurvor måste det fria rummet 

utökas på dessa platser. Svepet 

kan approximeras med 12,5/R 

där R är kurvans radie. Om 

kurvradien är 25 meter kommer 

det fria rummet ökas med 0,5 

meter på vardera sidan.152  

 

 
Figur 33: Breddökningen av det fria rummet på respektive vagnssida i 
förhållande till kurvradien.
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5.3  Banteknik 
Spårvägen ska vara normalspårig (1435 mm) så att det i framtiden är möjligt med duospårvägstrafik 

om så önskas och så att fördelar vad gäller exempelvis verkstadssamordning kan tillvaratas. Vidare 

ska, som tidigare nämnts, spårvägssystemet planeras för en maxhastighet på 70 km/h för att undvika 

dyra signalsystem. Tidigare nämndes även att spårvagnarna ska klara av kurvradier ner till 25 meter. 

Vilken som är spårvägens minsta godtagbara kurvradie avgörs dock sedan av den högsta accepterade 

sidoaccelerationen, vilken i sin tur främst är en fråga om komfort. Sidoaccelerationer uppåt 1 m/s2 

accepteras av de flesta; men för god komfort bör den ej överstiga 0,65 m/s2, vilket får utgöra 

riktvärdet. Gränsvärdet är satt till 0,98 m/s2, som är den sidoacceleration som Trafikverket har som 

gränsvärde för fordon typ B (järnvägsfordon som har gångdynamiskt gynnsamma egenskaper). Med 

hjälp av rälsförhöjning kan hastigheten genom kurvan höjas utan att sidoaccelerationen ökar. 

Vanligtvis används inte större rälsförhöjning än 150 mm. På de ställen där spårvägen går helt avskild 

från övrig trafik går det bra att ha rälsförhöjning, men gatuspår antas inte ha någon sådan. Tabell 11 

nedan visar kurvradiernas riktvärden och gränsvärden för kurvor med och utan rälsförhöjning (150 

mm) vid olika hastigheter. En liten kurvradie ger, förutom lägre hastighet och sämre komfort, upphov 

till ökat slitage och högre buller.154  

För att hålla nere rycket anläggs övergångskurvor mellan rakspår och kurvor, vars längd bestäms av 

riktvärdet respektive gränsvärdet för det maximala sidorycket (0,4 m/s3 – då gående passagerare kan 

börja känna obehag, respektive 0,67 m/s3 – dimensionerande värdet enligt BOStrab). Tabell 11 visar 

riktvärden och gränsvärden för övergångskurvornas längd vid olika hastigheter. Då kurvan har 

rälsförhöjning anläggs en ramp som är lika lång som övergångskurvan. Övergångskurvan är klotoid-

formad (del av spiral) eller korgbågeformad (kurvsegment sammansatta i ökande/minskande 

radiestorleksordning). Tidigt i planeringen då spårvägen skissas i stora drag utan övergångskurvor är 

det viktigt att ha dessa i åtanke. En utrymmesmarginal i sidled på uppåt en meter brukar vara 

tillräcklig även för relativt tvära kurvor.155 

Tabell 11: Kurvradier och längd på övergångskurvor för olika hastigheter.
156

 

Hastighet Radie Längd på övergångskurva 

 Ingen rälsförhöjning 150 mm rälsförhöjning   

 Riktvärde Gränsvärde Riktvärde Gränsvärde Riktvärde Gränsvärde 

15 km/h 30 m 25 m 25 m 25 m 11 m 7 m 

20 km/h 50 m 35 m 25 m 25 m 14 m 9 m 

30 km/h 110 m 75 m 45 m 35 m 21 m 13 m 

40 km/h 190 m 130 m 80 m 65 m 28 m 17 m 

50 km/h 300 m 200 m 120 m 100 m 34 m 21 m 

60 km/h 450 m 300 m 170 m 150 m 41 m 25 m 

70 km/h 600 m 400 m 250 m 200 m 48 m 29 m 

Växlar bör placeras i rakspår för då kan en standardtyp användas och underhållsbehovet minimeras. 

Där växlar finns bör övrig trafik undvikas då det kan skapa driftsproblem, speciellt på vintern. I och 

med att växlarna fjärrstyrs direkt från spårvagnarna bör de ej placeras direkt efter hållplatser då de, i 

de fall då två spårvagnar står inne vid hållplatsen samtidigt, av misstag kan läggas om av bakom-

varande spårvagn. Detta problem kan dock undvikas genom att växlarna låses, men då kan inte två 
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vagnar stå inne vid hållplatsen samtidigt. En fördel med låsta växlar är dock att dessa får passeras i 

högre hastighet.157 

En vanlig spårvagn klarar normalt sett lutningar på upp till 6 %. Ibland går det bra med lutningar på 

upp till 9 %, men då måste eventuella skarpa kurvor, träd längsmed spåren (som kan bidra till 

lövhalka), korsningar med annan trafik (som kan påverka spårvagnens framkomlighet) och siktsträcka 

beaktas. Vad gäller siktsträckan måste denna vara längre i nedförsbackarna med tanke på de längre 

bromssträckorna. Vid kraftiga lutningar bör spårvägen vara skild från övrig trafik.158  

Där spårvagnarna går helt avskild från övrig trafik är gränsvärdet för vertikalradien minst 3500 meter. 

På övriga ställen är gränsvärdet 3500 meter vid 70 km/h och 1300 meter vid 50 km/h. Riktvärdet är 

5000 meter vid 70 km/h och 1500 meter vid 50 km/h.159 

För att inte utbudet av spårvagnar ska begränsas nämnvärt på grund av deras vikt ska spårvägens 

bärighet åtminstone klara av spårvagnar som väger två ton per meter och som har 12 tons axeltryck. 

Detta torde i normala fall motsvaras av gator som har bärighetsklass 1. För broar bör dock speciella 

lastfallsberäkningar göras. Även om spårvägen ska klara av de ovan angivna gränsvärdena är det 

fördelaktigt med lättare fordon med tanke på energiförbrukning, vibrationer, buller och slitage.160 

Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter bör kontaktledningshöjden inte understiga fem meter. Om den 

gör det måste det finnas varningsmarkering och speciell skyltning. Det övre gränsvärdet är sex meter 

och har bestämts utifrån strömavtagarens funktionshöjd och marginal för god driftsäkerhet. 

Riktvärdet är satt till 5,5 meter. Under viadukter kan kontaktledningshöjden vara som lägst 4,2 

meter. Med en 0,2-0,3 meters konstruktionshöjd (där kontaktledningen hålls uppe) innebär det en 

minsta höjd mellan rälsöverkant och viadukt på 4,4 meter.161 Utrymmesbehovet för olika 

kontaktledningsupphängningslösningar åskådliggörs i figur 34. 

Då spårvägen ska dras fram längsmed befintliga gator måste ledningar (VA-, el-, gasledningar m.fl.) 

som ligger för ytligt flyttas. Även ledningar som ligger längsmed och rakt under den planerade 

spårvägen måste flyttas för att säkerställa god tillgänglighet till dem utan att spårvägstrafiken 

påverkas. Korsande ledningar (som inte ligger för ytligt) tillåts dock vanligtvis få ligga kvar. Flytt av 

ledningar är kostsamt. I de fall då en stor del av spårvägen byggs längsmed befintliga gator kan 

kostnaden för flytt av ledningar utgöra upp till 10 % av den totala budgeten. Andra uppgifter gör dock 

gällande att kostnaden kan uppgå till hela 20-25 % av den totala budgeten. Förvisso bör 

förhandlingar med ledningsägaren göras med målsättningen att denne betalar för den nytta 

(exempelvis förlängd livslängd på anläggningen) som denne erhåller genom ledningsflytten. 

Hursomhelst är det av stor vikt att så tidigt som möjligt tänka på ledningsproblematiken inför 

framtida spårvägsutbyggnader.162 
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Figur 34: Olika principer för kontaktledningsupphängning och deras utrymmesbehov. (Överst t.v. visas väggupphängd 
kontaktledning).
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5.4  Spårvägen i gaturummet 

5.4.1  Spårvägens placering 
Spårvägen kan placeras i mitten av gatan (mittförlagd), vid ena sidan av gatan (sidoförlagd) eller med 

ett spår längs vardera gatkanten med biltrafiken mellan spåren. Den sistnämnda varianten bör dock 

undvikas då den är mer utrymmeskrävande och innebär försämrad tillgänglighet till fastigheter längs 

bägge gatsidor.164 Den torde även medföra större driftstörningsrisker för spårvägen då fordon 

försöker komma nära fastigheterna för i- och urlastning samt avlämning och upphämtning. På nästa 

sida listas för- och nackdelar med mittförlagd respektive sidoförlagd spårväg. 

                                                           
163

 Joel Hansson, PG Andersson, Malena Möller och Björn Petersson, Handledning för spårvägsplanering i 
Skåne, Serienummer: 2010:09, Projektnummer: 10006, Trivector Traffic AB, 2011, s. 28. 
164

 ibid., s. 15. 



43 
 

Mittförlagd spårväg165 

Fördelar: 

+ Gaturummet blir symetriskt vilket förhöjer det stadsmässiga intrycket 

+ Tillgängligheten till fastigheterna förblir god 

+ Trafiksituationen vid korsningar blir tydligare 

+ Utformandet av säkra hållplatser underlättas då det finns möjlighet att förskjuta körbanan i 

sidled och på så sätt få en hastighetsreduktion 

+ Övergångarna för fotgängarna blir kortare 

+ Större flexibilitet erhålls när det gäller trädplantering och lokalisering av parkeringsplatser 

Nackdelar: 

- Sämre flexibilitet då biltrafiken inte kan utnyttja motriktat körfält vid tillfälliga stopp 

Sidoförlagd spårväg166 

Fördelar: 

+ Bättre flexibilitet då biltrafiken kan utnyttja motriktat körfält vid tillfälliga stopp 

+ Om målpunkterna ligger på samma sida om gatan som spårvägen behöver resande med 

spårvagn ej korsa bilkörfält 

+ Om anslutande gator inte ligger på samma sida som spårvägen behöver trafikanter på dessa 

ej korsa spårvägen 

Nackdelar: 

- Gaturummet blir asymmetriskt 

- Tillgängligheten till fastigheterna på samma sida om gatan som spårvägen blir sämre (vilket 

skapar problem, inte minst för räddningstjänsten) 

- Spårvägens närhet till fastigheter ökar risken för störande buller och vibrationer 

- Kontaktledningar som hamnar nära hus kan bli ett problem för räddningstjänsten 

- Kantstensparkering närmast spårvägen blir mer utrymmeskrävande då den inte kan 

samordnas med någon trottoar (extra skiljeremsa behövs) 

Som synes är en mittförlagd spårväg oftast att föredra. 

 
Figur 35: Gatusektion med mittförlagd spårväg och mittplacerad kontaktledningsstolpe. Enfiliga körbanor bör göras fyra 
meter breda för att omkörning av havererad personbil ska vara möjlig utan att spårområdet inkräktas.

167
 

                                                           
165

 Joel Hansson, PG Andersson, Malena Möller och Björn Petersson, Handledning för spårvägsplanering i 
Skåne, Serienummer: 2010:09, Projektnummer: 10006, Trivector Traffic AB, 2011, s. 16. 
166

 ibid., s. 16-17. 
167

 ibid., s. 16. 



44 
 

 
Figur 36: Gatusektion med sidoförlagd spårväg och mittplacerad kontaktledningsstolpe.
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Övergång mellan mitt- och sidoförlagd spårväg bör ske där den svänger in på en annan gata enligt 

figur 37 nedan. På så sätt störs inte övrig trafik onödigt mycket.169 

 
Figur 37: Övergång mellan mitt- och sidoförlagd spårväg. Illustration: Thomas Johansson. 

Spårvägen ska dras så rakt som möjligt. Då valet står mellan att antingen flytta spårvägen eller 

körfälten i sidled ska det sistnämnda eftersträvas. Vid cirkulationsplatser dras spårvägen rakt igenom 

rondellen. Dessa utformningsprinciper gör trafikmiljön tydlig och lättförståelig.170 Även ett symetriskt 

gaturum bidrar till detta.  

5.4.2  Blandtrafik 
Spårvagnarna bör i så stor utsträckning som möjligt fram-

föras på reserverat utrymme så att deras framkomlighet 

inte påverkas så mycket av övrig trafik. Möjligtvis kan dock 

blandtrafik få förekomma om det rör sig om mycket ringa 

trafik till och från fastigheter längsmed gatan. För att i 

dessa fall förhindra genomfartstrafik kan biltrafiken enkel-

riktas åt ena hållet en eller ett par kvarter för att sedan 

enkelriktas åt andra hållet en bit.171  
Figur 38: Blandtrafik i Stockholm (Gröndal) 
med stor risk för driftsstörningar p.g.a. bilköer 
och felparkerade bilar. Foto: Per G. Andersson. 
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5.4.3  Busstrafik på spårväg 
Somliga anser det vara en fördel om även bussar kan trafikera spårvägarna, bland annat för att 

minimera antalet byten. Det finns emellertid flera nackdelar med detta förfarande, varför principen i 

Frankrike är att aldrig tillåta detta. Istället omorganiseras befintlig busstrafik till att fungera som 

matarlinjer samtidigt som den busskapacitet som därmed blir över används till att förbättra den 

anslutande busstrafiken till/från förorter som inte har någon spårväg.172  

Nackdelarna med busstrafik på spårvägar är bland andra följande:173 

 Parallell busstrafik medför att spårvägens kapacitet inte utnyttjas till fullo.  

 Busstrafiken ger med tiden tydliga nedbrytningseffekter (gatumarken runt rälerna deform-

eras och sjunker) vilket ger högre underhållskostnader. Alternativt byggs anläggningen extra 

motståndskraftig vilket dock fördyrar den.  

 Grässpår är inte möjliga att ha. 

 Möjligheten att ha gatsten som slityta försämras då sådan är svår att göra tillräckligt 

motståndskraftig samt bidrar till buller och dålig komfort för bussresenärerna.  

 Större körfältsbredd krävs (p.g.a. bussarnas vingelmån). 

5.4.4  Grässpår 
Ett ytskikt som med fördel kan användas där inga andra fordon ska få framföras är gräs. Med 

grässpår får staden ett välkommet tillskott av grönska samtidigt som gaturummet kan bli mer 

ombonat och estetiskt tilltalande. Grässpår har dessutom en viss bullerdämpande effekt.174  

5.4.5  Hållplatser 
Hållplats i kurva ger större avstånd mellan plattform och spårvagn samt sämre överblick över på- och 

avstigande för spårvagnsföraren. Därför bör hållplats i kurva undvikas. Om ingen annan utformning 

anses möjlig bör kurvradien vara så stor som möjlig. Enligt internationell standard är minimiradien 

för kurva vid hållplats 250 meter. Kurva bör heller inte förekomma en vagnslängd före och efter 

hållplatsen med tanke på spårvagnarnas svep. Gränsvärdet är dock satt till 15 meter. Med tanke på 

problem vid halt väglag bör eventuell lutning vid hållplats ej vara större än 2 %, dock maximalt 3 %.175 

I och med att spårvagnsdörrarnas höjd över rälsöverkant har gränsvärdet 30-32 cm bör plattforms-

höjden vara 28 cm för att steg ned i spårvagnen inte ska behöva uppstå annat än i undantagsfall då 

spårvagnen är tungt lastad och har nedslitna hjul.176 Plattformen ska åtminstone vara 35 meter lång 

så att den är tillräcklig för vanliga 30-metersvagnar. Eftersträvansvärt är dock att den redan från 
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början är 45 meter lång så att den är tillräcklig för 40-metersvagnar. Utöver denna längd bör det 

finnas marginal för en eventuell framtida plattformsförlängning så att i alla fall två 30-metersvagnar 

kan få plats.177 Bredden på plattformarna bör ej understiga 3,5 meter (inklusive hållplatsutrustning 

såsom väderskydd). Gränsvärdet är dock satt till 2,25 meter (exklusive hållplatsutrustning).178  

 
Figur 39: Hållplats med mittplacerad kontaktledningsstolpe och sidoplattformar med rekommenderad minsta bredd.

179
  

Med mittplattform kan viss hållplatsutrustning sparas in. Den totala hållplatsbredden kan dessutom 

göras någon meter smalare. Det sistnämnda är dock en sanning med modifikation, ty ofta går det att 

integrera sidoplattformarna med trottoarerna. Det totala utrymmesbehovet för mittplattform blir för 

övrigt större då s-kurvor ofta måste anläggas innan och efter plattformen. Dessa s-kurvor innebär 

också sämre komfort för resenärerna och ökad olycksrisk för de som reser sig för att kliva av och för 

de som håller på att sätta sig ner efter att ha klivit på.180 

Hållplatser med gångpassage i mitten bör ur säkerhetssynpunkt ha plattformarna placerade innan 

denna så att en spårvagn ståendes vid hållplatsen i ena riktningen inte skymmer sikten över 

gångpassagen för spårvagnsföraren på en ankommande spårvagn i andra riktningen. Dessutom blir 

kollisionshastigheten vid gångpassagen lägre med denna lösning (såvida inte spårvagnen passerat 

hållplatsen utan att stanna). Då plattformarna ligger mitt för varandra bör hållplatslägena placeras 

lite omlott så att en spårvagn ståendes längs den ena plattformen inte skymmer sikten för 

spårvagnsföraren på spårvagn ståendes längs den andra plattformen.181  

I Frankrike har spårområdet längs hållplatserna oftast en hård yta av exempelvis gatsten. Detta gäller 

även i de fall då spårvägen har grässpår innan och efter hållplatsen. Strävan efter så små barriär-

effekter som möjligt har dessutom medfört att det sällan finns staket och dylikt mellan spåren.182  
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Följande två figurer visar olika utformningsmöjligheter med mittförlagd spårväg. 

 
Figur 40: Mittförlagd spårväg med trädrader i det utrymme som vid hållplatserna upptas av plattformarna.
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Figur 41: Mittförlagd spårväg där körbanorna förskjutits i sidled före och efter hållplatsen för att möjliggöra 
kantstensparkering. Sidoförskjutningen av körbanorna har för övrigt en hastighetsdämpande effekt.

184
 

Då utrymmesbrist vid mittförlagd spårväg ej medger tillräckligt breda refuger kan en dynamisk 

hållplats vara ett alternativ. Denna lösning innebär att biltrafiken stoppas innan hållplatsen då en 

spårvagn närmar sig den. Därmed kan på- och avstigande passera körfältet mellan spårvagn och 

väntutrymmet/trottoaren någorlunda säkert. Om körbanan höjs upp kan plant insteg åstad-

kommas.185 Upphöjning kan också utformas så att den verkar hastighetsdämpande.   

 
Figur 42: Dynamisk hållplats. Biltrafiken stoppas innan hållplatsen när en spårvagn närmar sig densamma.  
Illustration: Thomas Johansson 
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I de fall då utrymmesbrist tvingar fram en lösning där samma hållplatsläge ska kunna användas av 

både spårvagn och buss uppstår problem på grund av de båda fordonens olika instegshöjd. Antingen 

måste plattformen delas in i två delar där den ena är anpassad efter spårvagnens instegshöjd (28 cm) 

och den andra efter bussens instegshöjd (≈ 17 cm) eller så måste specialutformade kantstenar 

användas.186  

Önskvärt är att byte mellan buss och spårvagn kan ske med bara några få steg tvärsöver samma 

plattform. Vanligt är att matarbussar från förorter utan spårvägsförbindelse ankommer en spårvägs 

ändhållplats varvid passagerarna kliver av och sen direkt på en väntande spårvagn för vidare färd in 

mot centrum. Resan i motsatt riktning sker enligt samma princip.187 

 
Figur 43: Smidigt "överplattformsbyte" mellan buss och spårvagn.
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5.4.6  Trafiksäkerhet 
Det är viktigt att gatumiljön har en tydlig och självförklarande utformning. Spårvägsutrymmet ska 

klart framgå. För att tydliggöra spårvägen i gatan kan heldragna linjer och/eller annan mark-

beläggning användas. Den kan även höjas upp något i förhållande till övriga körfält. På så sätt 

minskas även risken för oönskade u-svängar. Vidare är det viktigt att utformningen är konsekvent. En 

trafiksituation som är återkommande och förutsägbar minskar nämligen risken för olyckor.189 

Blandtrafik bör undvikas, inte bara ur ett driftsäkerhetsperspektiv, utan också ur ett trafiksäkerhets-

perspektiv. Även vänstersvängande fordon över spår försämrar trafiksäkerheten och bör därför 

undvikas. Där detta anses vara oundvikligt bör korsningen signalregleras. I cirkulationsplatser dras 

spårvägen rakt igenom rondellen. För att underlätta trafiksituationen i dessa cirkulationsplatser är 

det eftersträvansvärt att bara ha ett körfält i samtliga riktningar.190 

För cyklister innebär cyklandet i spårområdet en ökad risk att cykla omkull i och med att cykelhjulen 

kan fastna i gaturälerna. Därför bör det finnas cykelbanor längsmed spårvägen och/eller alternativa 

cykelstråk. Vidare bör dessa helst korsa spårvägen rätvinkligt.191 

Spårvagnar har företräde framför fotgängare på obevakade övergångsställen. Därför ska dessa inte 

förekomma över spårvägsspår. Istället ska gångpassager utan zebramarkering användas för att 
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tydligare visa att det är de gående som ska lämna företräde. Vid ställen där spårvagnarna kommer 

med hög hastighet kan z-formade gångpassager användas så att de gående tvingas att vända sig mot 

spårvagnstrafiken.192 

Beroende på trafikintensiteten och fordonens hastighet kan det vara nödvändigt att ha staket och 

räcken som förhindrar spring över gata och spårområde. Dessa är dock inte särskilt stadsmässiga och 

skapar tråkiga barriärer varför de bör om möjligt undvikas. Om gaturummet får tydliga visuella 

avgränsningar, med hjälp av exempelvis olika ytskikt, gatubeläggningar och gatumarkeringar, minskar 

behovet av staket och räcken. Vidare kan staket ofta ersättas av, eller åtminstone samordnas med, 

träd och buskar/häckar.193 

5.4.7  Depå 
Nya spårvägssystem inleds oftast med en runt 10 km lång linje genom staden och en fordonspark på 

ungefär 20 stycken 30-metersvagnar. Dessa fordon måste ha en plats där de kan ställas upp, städas, 

underhållas, renoveras och så vidare. Denna plats utgörs av en depåanläggning vilken bör placeras så 

nära spårvägssystemets mittpunkt som möjligt för att undvika långa tomkörningar mellan depå-

anläggningen och linjerna. Problemet är att spårvägssystemets mittpunkt ofta sammanfaller med 

stadens centrum där det sällan finns en lämplig plats för en depåanläggning. Därför placeras den i 

praktiken oftast i industriområden eller på ännu inte exploaterad mark. Viktigt är att depå-

anläggningens expansionsmöjligheter beaktas.194 Utifrån flygbilder över Grenoble och dess spårvägs-

system tycks depåanläggningarna i Eybens och Gières vara 200x200 meter vardera, grovt räknat. 

 

5.5  Sammanfattande mått 

                 Tabell 12: Måttuppgifter för spårvagnar.
195

 

 Riktvärde Gränsvärde 

Spårvagnar   
Bredd exklusive backspeglar 2,65 m max 2,65 m 
Bredd inklusive backspeglar  max 2,95 m 
Höjd med nedfälld strömavtagare  max 4 m 
Strömavtagarens funktionshöjd  4,2 – 6,5 m 
Dörrarnas höjd över rälsöverkant  0,30 – 0,32 m 
Längd 30 – 45 m max 65 m (2*32 m) 
Vikt max 2 ton/m max 2,5 ton/m 
Axeltryck max 10 ton

 
max 12 ton

 

Tvåriktningsvagnar  Ja 
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Tabell 13: Måttuppgifter för fria rummet.
196

 

 Riktvärde Gränsvärde 

Fria rummet   
Fri bredd  min 3,25 m 
Spårmittavstånd  min 3,3 m 
Avstånd mellan spårmitt och plattform  1,375 m  
Avstånd mellan spårmitt och vägkant  min 2,4 m min 2,025 m 
Avstånd mellan spårmitt och fast hinder kortare än 1 m  min 1,775 m 
Avstånd mellan spårmitt och fast hinder längre än 1 m  min 2,4 m min 2,025 m 
Breddökning i kurvor på respektive sida av ett spår  min 12,5/R [m] där R är 

radien i meter 

 

 
Tabell 14: Måttuppgifter för banteknik.
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 Riktvärde Gränsvärde Undantagsfall 

Banteknik    
Spårvidd 1,435 m   
Maxhastighet 70 km/h   
Horisontalradie för kurva vid 70km/h (på banvall) 
med 150 mm rälsförhöjning 

min 250 m min 200 m min 25 m 

Horisontalradie för kurva vid 50 km/h (på 
gatuspår) utan rälsförhöjning 

min 300 m min 200 m min 25 m 

Horisontalradie för kurva vid 30 km/h (på 
gatuspår) utan rälsförhöjning 

min 110 m min 75 m min 25 m 

Ryck vid övergångskurva max 0,4 m/s
3 

max 0,67 m/s
3 

 
Lutning  max 6 % max 9 % 
Vertikalradie för spårväg (på banvall) vid 70 – 120 
km/h 

min 5000 m min 3500 m  min 1500 m 

Vertikalradie för gatuspår vid 50/h min 1500 m min 1300 m  min 625 m 
Bärighet, last per meter  min 2,5 ton/m  
Bärighet, axeltryck  min 12 ton

 
 

 

 
Tabell 15: Måttuppgifter för spårvägsutformning.
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 Riktvärde Gränsvärde Undantagsfall 

Spårvägsutformning    
Horisontalradie för hållplats  Rakspår min 250 m 
Lutning vid hållplats 2 % 3 %  
Hållplatsavstånd 500 – 800 m min 400 m Efter lokala 

förutsättningar 
Plattformshöjd 0,28 m   
Plattformslängd (en linje) 45 m 35 m  
Plattformslängd (flera linjer) 65 m 35 m  
Plattformsbredd Min 3,5 m (inklusive 

hållplatsutrustning)
 

Min 2,25 m (exklusive 
hållplatsutrustning)
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6 Analys 

I analysen förekommer namn på vägar, gator och platser utan någon närmare förklaring till var dessa ligger.  

För den icke initierade läsaren finns i Bilaga 1 kartor med de flesta av dessa utmärkta. Dessutom finns i Bilaga 2 

diverse bilder från exkursionerna. 

6.1  Identifiering av viktiga kollektivtrafikstråk 
Kartan nedan visar fysiska möjligheter i form av stråk och knutpunkter som av Örebro kommun anses 

viktiga för den framtida kollektivtrafiken och därför måste beaktas i den fysiska planeringen. 

 
Figur 44: Fysiska möjligheter för framtida kollektivtrafik. Röda linjer visar viktiga gator/stråk för kollektivtrafik. Turkosa 
streckade linjer visar fysiska möjligheter för framtida tvärförbindelser för kollektivtrafik som är viktiga att beakta. Röda 
ringar visar viktiga knutpunkter. Blå ovaler visar mark reserverad för pendeltågsstationer.
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Av kartan framgår att det finns planer för framtida pendeltågstrafik varför en spårvägslinje parallellt 

med järnvägen inte skulle vara bra då spårvägens (och pendeltågstrafikens) kapacitet inte skulle 

kunna utnyttjas till fullo.  

Spårvagn är att föredra om det handlar om en längre sträcka med stort trafikunderlag medan buss är 

att föredra om det handlar om en kortare sträcka och där resandeströmmarna snabbt förgrenas. 

Vidare byggs spårvägar företrädesvis i korridorer som redan har hög efterfrågan på kollektivtrafik. 

Kartan nedan är från 2007 och visar därför hur resandet såg ut i det gamla busslinjenätet. Bilden av 

vilka grenar som har störst resandeunderlag torde dock inte ha förändrats nämnvärt efter det att det 

nya linjenätet introducerades 2010.  Som synes har grenen mot Vivalla stort resandeunderlag. Likaså 

grenen mot Brickebacken.  

 

 
Figur 45: Resandet 2007 (gamla busslinjenätet). Ju tjockare linje, desto fler resande.
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Figur 46: Antalet påstigande per hållplats och dag 2005 (gamla busslinjenätet).
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Kartan på föregående sida visar tydligt hur de västra och nordvästra stadsdelarna ligger bakom en 

stor del av det totala resandet med stadsbussarna. Även de sydöstra delarna av staden (Brickebacken 

och universitetet) genererar en hel del kollektivtrafikresor. En första spårvägslinje som går i 

nordvästlig/sydostlig riktning ligger därför nära tillhands.  

Även om nya spårvägar i första hand byggs i korridorer med redan högt kollektivtrafikresande är det 

viktigt att studera antalet boende och anställda per ytenhet för att få en bild av det befintliga 

potentiella resandeunderlaget.  

 
Figur 47: Befolkningstäthet. De små rutorna är 250x250 meter. Siffrorna visar det totala antalet boende                                 
i respektive ruta 2003-12-31.

202
  

De största befolkningskoncentrationerna återfinns i centrum och dess intilliggande bostadsområden 

på Norr, Öster, Söder och Väster samt i stadsdelarna Vivalla, Baronbackarna, Varberga, Markbacken, 

Västhaga, Oxhagen, Rosta , Brickebacken, Tybble och Pettersberg/Norrby. För åldersgruppen 16-19 
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år uppvisas samma mönster. Personer äldre än 65 år tycks dock vara mer koncentrerade till de 

centralare delarna av Örebro.203 I stadsdelar med stor andel enfamiljshus (exempelvis Lillån och 

Adolfsberg) är attraktiv kollektivtrafik svår att åstadkomma. Med beaktande av detta tycks inga 

områden med anmärkningsvärt lågt kollektivtrafikresande finnas.    

 
Figur 48: Dagbefolkningstäthet. Siffrorna visar antalet förvärvsarbetande personer (fr.o.m. 16 års ålder)                        
inom respektive område 2003.
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De största dagbefolkningskoncentrationerna återfinns i centrum och sjukhusområdet. Pilängen/Bista 

tycks ha förhållandevis lågt kollektivtrafikresande i jämförelse med deras någorlunda höga 

dagbefolkningstäthet. Förvisso torde arbetsplatserna i dessa industriområden vara ganska 

mansdominerade (män är sämre än kvinnor på att åka kollektivt). Frågan är dock om inte det faktiska 

resandeunderlaget är lite väl lågt i förhållande till det befintliga potentiella resandeunderlaget. 
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En annan viktig faktor att beakta i denna analys är det framtida potentiella resandeunderlaget. På 

kartan nedan redovisas kommunens planerade markanvändning vad gäller bostäder. 

 
Figur 49: Bostadskarta. Gult = utbyggnadsområde bostäder. Randigt (på diagonalen) = utbyggnadsområde blandat. 
Linjerat (vågrätt) = bostäder, övrigt ställningstagande.
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Av kartan framgår att staden förtätas samtidigt som dess satellitområden knyts samman med staden 

och därigenom förlänger fingrarna i den ur kollektivtrafiksynpunkt eftersträvansvärda finger-

strukturen. Exempel på det sistnämnda syns tydligt söder om Brickebacken och sydost om Almby. Då 

bostadsbyggnadsplanerna studeras närmare framgår det att stora utbyggnader kommer att ske på 

Rynningeåsen, i Näsby, vid universitetet, i Ladugårdsängen och i Sörbyängen. Förövrigt förs 
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diskussioner kring vad som ska hända med pappersbruksområdet (mellan Svartån och Näsby)nu när 

bruket lagts ner. Där skulle eventuellt en ny stor stadsdel kunna växa fram.  

 

 

 
Figur 50: Planerade bostäder.
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På kartan nedan redovisas kommunens planerade markanvändning vad gäller näringsliv. 

 
Figur 51: Näringslivskarta. Brunt = utbyggnadsområde handel. Blått = utbyggnadsområde verksamheter. Rödbrunt (nät) = 
utbyggnadsområde universitetsanknutna verksamheter. Blått (linjerat) = verksamheter, övrigt ställningstagande.
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En viktig iakttagelse gäller de universitetsanknutna verksamheterna som byggs ut vid sjukhuset (USÖ) 

samt mellan USÖ och universitetet. Detta ställer krav på goda förbindelser mellan USÖ och 

universitetet. USÖ och universitetet utgör dessutom två av de större målpunkterna i Örebro. Andra 

viktiga målpunkter är bland andra Järntorget, Stortorget, Våghustorget, resecentrum, de stora 

gymnasieskolorna, Mariebergs köpcentrum, vårdcentralerna och de större stadsdelscentrena. 
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Figur 52: Viktiga målpunkter. Rött kors = sjukhus/vårdcentral. Gult = stadsdelscenter. Blått = stor gymnasieskola. Rosa = 
universitetet. Grönt = fritid. Svart = viktig bytespunkt.  

Med hjälp av en resematris åskådliggörs resemönstret i staden och därmed huruvida det finns 

områden som bör täckas in av samma kollektivtrafiklinje så att behovet av byten minimeras. 



60 
 

Tabell 16: Resematris som visar antalet personer (20-64 år) som pendlar mellan ett visst bostadsområde och 
arbetsplatsområde (årtal okänt). Data från ”Planeringsunderlag och förutsättningar för stadstrafiken – Delrapport 1”.

208
 

(Summan längst ner till höger var dock fel i källmaterialet och har korrigerats). 

Bostadsomr.
Arbetsplatsomr. Pilängen Örnsro Aspholmen AtlasC. Holmen USÖ Centrum Bettorp Marieberg ∑ 

Haga 138 154 186 74 93 240 790 52 65 1792 

Varberga/Mellringe 115 117 149 42 80 171 663 53 53 1443 

Lillån 47 74 69 35 29 138 362 68 9 831 

Norr 102 128 215 96 117 445 977 133 69 2282 

Väster 211 293 358 150 192 519 847 121 166 2857 

Rosta 111 91 121 37 42 136 505 38 49 1130 

Centrum 117 156 180 99 67 325 - 71 87 1102 

Öster 63 84 104 46 24 282 - 41 56 700 

Almby/Tybble 112 154 198 137 76 434 1033 59 78 2281 

Brickebacken 66 55 65 45 27 103 364 29 46 800 

Ladugårdsängen 28 25 40 32 17 50 252 14 13 471 

Adolfsberg 96 139 229 92 55 315 887 42 76 1931 

Hovsta 91 47 68 30 31 144 313 46 14 784 

Marieberg/Mosås 35 29 68 25 20 71 180 9 33 470 

Vivalla/Lundby 107 101 138 67 104 188 637 71 40 1453 

∑ 1439 1647 2188 1007 974 3561 7810 847 854 20327 

 

Resematrisen, vars värden kommer från en tabell i rapporten ”Planeringsunderlag och 

förutsättningar för kollektivtrafiken”, visar att de flesta har sin arbetsplats i centrum följt av USÖ. Av 

litteraturstudien framgick att avståndet mellan hållplats och arbetsplats är viktigare än avståndet 

mellan hållplats och bostad. Därför är det extra viktigt att en första spårvägslinje i Örebro servar 

dessa två områden på ett bra sätt. Resematrisen visar också att den största enskilda gruppen som 

arbetar i Pilängen bor på Väster. Detsamma gäller för arbetsplatsområdena Örnsro, Aspholmen, 

AtlasCopco, Holmen, USÖ och Marieberg. De som arbetar i centrum bor dock framförallt i 

Almby/Tybble (med reservation för saknad data för relationerna centrum – centrum och Öster – 

centrum) och de som arbetar i Bettorp bor främst på Norr. Tyvärr inkluderar värdena i matrisen bara 

de personer som är 20 till 64 år, varför bland annat bidraget från det stora antalet gymnasieelever 

inte syns. Vidare är resematrisen inte så detaljerad att den visar den genomgående pendlingen 

mellan exempelvis den nordvästra och den sydöstra delen av staden.  

I samma rapport som den ovan nämnda finns ytterligare en tabell med värden vilka räknats fram 

genom att utpendlingen från respektive bostadsområde dividerats med dess antal boende (i åldern 

20-64 år). På så sätt fås en bild av de olika arbetsplatsområdenas betydelse för respektive 

bostadsområde. Dock visade sig tabellen tyvärr vara behäftat med flertalet fel varför inga slutsatser 

av den kunde göras.  

Utifrån hur resandet ser ut idag, viktiga mål- och bytespunkter samt de aktuella markanvändnings-

planerna väljs följande kollektivtrafikstråk ut för det fortsatta arbetet: 

 Lundby – Vivalla – centrum 

 Mellringe – Varberga – centrum 

 centrum – universitetet – Brickebacken (– Norra Bro) 

 centrum – Näsby – Ormesta (– universitetet/Mark) 

 

                                                           
208

 Örebro kommun, Planeringsunderlag och förutsättningar för stadstrafiken – Delrapport 1, Översyn av 
stadsbussarnas linjenät, Kollektivtrafik i Örebro 2010 (KollÖr), Örebro, 2006, s. 23. 
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6.2  Identifiering, beskrivning och analys av tänkbara sträckningar 
De kollektivtrafikstråk som valts att studera vidare betjänas idag i det nya busslinjenätet av följande 

fyra linjer: 

 Linje 1: Lundby – Vivalla – resecentrum – Järntorget – USÖ – Näsby – universitetet  

 Linje 2: Lundby – Vivalla – Våghustorget – universitetet – Brickebacken  

 Linje 3: Mellringe – resecentrum – Järntorget – USÖ – universitetet – Brickebacken  

 Linje 4: Mellringe – Våghustorget – Almby – universitetet  

Den ena av två busslinjer, ifrån ett visst ytterområde, trafikerar alltså resecentrum (norra centrum) 

och går vidare ut till ett annat ytterområde, medan den andra trafikerar Våghustorget (södra 

centrum) och går vidare ut till ett tredje ytterområde. Denna ”flätade” struktur skapar bättre 

tillgänglighet i och med att områdena dit en resenär kan åka utan att behöva göra något byte blir fler. 

Därför skulle det vara lämpligt om ett nytt spårvägssystem utgår ifrån denna struktur. Möjligtvis kan 

en första spårvägslinje komma att trafikera delar av de befintliga busslinjerna 1 till 4; men den 

långsiktiga målsättningen borde vara ett trafikeringsmönster likt det nuvarande.  

 
Figur 53: Busslinjerna 1, 2, 3 och 4 vilka med deras ”flätade” struktur borde ligga till grund för ett nytt spårvägssystem. 



62 
 

I den fortsatta analysen har antagits att en bussringlinje kommer att finnas och att länsbussarna – även med 
ett framtida spårvägsnät – kommer att trafikera resecentrum. För övrigt har mätfunktionen i Eniros karttjänst 
använts för att på ett enkelt och icke tidsödande sätt få fram måttuppgifter på exempelvis gaturummens 
bredder. Vidare har illustrationerna i detta arbete skapats utifrån de riktlinjer och rekommendationer som finns 
i VGU och ”Spårvägshandledningsboken”. Exempelvis har spårvägsplattformarna gjorts 45 m långa. 

Utrymmesbehov, närhet till målpunkter, god linjeföring med mera, innebär säkert att en framtida 

spårväg på vissa ställen anläggs på gator där det idag inte går några bussar. Kartan nedan visar hur 

ett framtida spårvägssystem som ersätter busslinjerna 1 till 4 skulle kunna se ut. De streckade 

linjerna visar alternativa sträckningar.    

 
Figur 54: Förslag till ”spårvägifiering” av busslinjerna 1 till 4. Streckade linjer visar alternativa sträckningar. 

De största skillnaderna mellan dagens busslinjenät och dess föreslagna ”spårvägifierade” variant är 

att den sistnämnda sträcker sig genom centrala Vivalla, får en ny genare och rakare sträckning genom 

norra centrum samt låter linje 4 få samma sträckning genom Näsby, östra Almby och Ormesta som 

linje 1 för att förbättra tillgängligheten i stråket Mellringe – Våghustorget (södra centrum) – Ormesta.  
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Härnäst beskrivs och analyseras de tänkbara spårvägssträckningarna indelade i följande grenar: 

 Lundbygrenen: Västra Nobelgatan – Vivalla – Lundby  

 Mellringegrenen: Västerplan – Varberga – Mellringe  

 Norra centrumgrenen: Västerplan – resecentrum – USÖ – Almbyplan  

 Södra centrumgrenen: Västra Nobelgatan – Örebro Södra – Våghustorget – Almbyplan 

 Ormestagrenen: Rudbecksgatan – Näsby – Ormesta (– universitetet/Mark)   

 Brickebackengrenen: Almbyplan – universitetet – Brickebacken – Norra Bro 

6.2.1  Lundbygrenen 
Gaturummet längs Hertig Karls Allé är mestadels 38 meter brett. På vissa ställen är det bredare, 

exempelvis norr om Västra Nobelgatan. Dock blir gaturummet smalare – ner mot 30 meter – strax 

innan Ullavigatan och förblir så fram till en bit innan Lövstagatans anslutning.  

Följande två figurer visar förslag på utformning av 38 meter brett respektive 30 meter brett gaturum.  

 

Figur 55: Förslag på utformning av 38 meter brett gaturum (exempelvis Hertig Karls Allé söder om Västra Nobelgatan). 

Ett 38 meter brett gaturum ger goda möjligheter till att erbjuda samtliga trafikslag utrymme utan 

några besvärande kompromisser. Till och med två trädrader får plats. Utifrån mätningar i flygbilder 

över Norrköping tycks ett realistiskt värde för avstånd mellan någorlunda stora träd och spårmitt 

vara cirka fem meter. Avståndet mellan träd och vägbana bör vara minst två meter om vägen saltas, 

vilket Hertig Karls Allé kan tänkas göras då den är en stor och viktig trafikled. Idag tycks dock detta 

avstånd på sina ställen vara mindre än så. Även i gatusektionen ovan är detta avstånd något mindre 

än det rekommenderade för att ganska stora träd ska kunna få plats utan att avståndet mellan träd 

och spårmitt blir för litet.  

I gatusektionen ovan är cykelbanorna enkelriktade. Med dessa erhålls en säkrare trafikmiljö i 

korsningar då samspelet mellan gående, cyklister och bilister blir enklare än om cykelbanan skulle 

vara dubbelriktad. Nackdelen med enkelriktade cykelbanor är att gatan kan behöva korsas för att 

cyklisten ska kunna cykla åt önskat håll.  
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Figur 56: Förslag på utformning av 30 meter brett gaturum (exempelvis Hertig Karls Allé norr om Ullavigatan). 

Längs Hertig Karls Allé norr om Ullavigatan är bredden på gaturummet ner mot 30 meter. Då 

balkonger med mera på sina ställen sticker ut en bit finns, i gatusektionen ovan, ytor längs fasaderna 

(”övrigt”) som vid behov kan tas i anspråk. Dessa ytor har blivit över efter att nödvändigt utrymme 

för de olika trafikantslagen beaktats. 

Platsen mellan Lövstagatan och Trängkårsvägen lämpar sig bra för en hållplats då den bjuder på gott 

om utrymme samtidigt som flera gator sammanstrålar där. 

Efter Hertig Karls Allé tar Hedgatan vid. Fram till i höjd med Långgatan är denna endast 18 meter 

bred. Av flygbilder att döma skulle en breddning av gatan vara svår att åstadkomma utan alltför 

negativa konsekvenser för längsmed gatan liggande fastigheter. 

 
Figur 57: Hedgatans 18 meter smala passage. Flygfoto: Lantmäteriet. 
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Om spårvägen placeras i mitten av gaturummet finns inte mycket utrymme kvar till övriga trafikslag. 

Vägbanan på bägge sidor om spårvägen bör vara fyra meter breda för att havererade stillastående 

bilar ska kunna passeras utan att spårvägen behöver inkräktas. Tyvärr finns inte tillräckligt med plats 

för en sådan utformning av Hedgatans smala passage. Om spårvägen istället byggs utan avskiljande 

kantstöd på bägge sidor om den (se figur 58) och beläggs med ett avvikande material, exempelvis 

gatsten, samtidigt som den markeras med tydliga vägmarkeringar torde spårvägens framkomlighet 

inte påverkas nämnvärt samtidigt som omkörning vid nödfall underlättas. Därmed kan vägbanan 

göras smalare. Tyvärr blir utrymmet för gående och cyklister fortsatt oacceptabelt litet.     

 

Figur 58: Förslag på utformning av 18 meter brett gaturum (exempelvis Hedgatans smala passage) där spårvägen är 
mittförlagd. 

Om sidoförlagd spårvägslösning istället tillämpas kan utrymmena för gående och cyklister förbättras 

något; men inte tillräckligt. Dessutom blir trafiksituationen mer svårtolkad. 

 

 

Figur 59: Förslag på utformning av 18 meter brett gaturum (exempelvis Hedgatans smala passage) där spårvägen är 
sidoförlagd. 
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Den lösning som återstår, såvida ingen inkräktning på omkringliggande fastigheter tillåts, är en 

lösning där spårvagnarna får gå i blandtrafik. (Lämpliga alternativa vägar för biltrafiken finns ej). Med 

signalreglering som ger spårvagnarna full prioritet in genom Hedgatans smala passage borde 

spårvagnarnas framkomlighet, utifrån de givna förutsättningarna, bli acceptabel. Om gaturummet 

utformas så som figur 60 nedan visar får gång- och cykeltrafiken en väldigt god standard. 

 

 

Figur 60: Förslag på utformning av 18 meter brett gaturum (exempelvis Hedgatans smala passage) där spårvagnarna går i 
blandtrafik. 

 

 

Norr om Barongatan/Långgatan bjuder Hedgatans gaturum på gott om utrymme. En hållplats 

placeras förslagsvis i höjd med Mikaeli vårdcentral och Mikaelskolan strax söder om Baronbackarnas 

centrum. En annan hållplats skulle kunna placeras i höjd med Lars Wivallius väg. Ett alternativ skulle 

kanske kunna vara att istället för dessa två hållplatser bara ha en hållplats i höjd med 

Stångjärnsgatan och Baronbackarnas centrum. Därefter finns två alternativa sträckningar fram till 

Vivalla centrum. Alternativ 1a följer Hedgatan fram till cirkulationsplatsen där Kryptongatan ansluter 

varvid spårvägen viker av västerut för att sedan via Poesigatan nå fram till Vivalla centrum.  I 

alternativ 1b viker spårvägen av åt nordväst, korsar motorvägen och fortsätter västerut längs 

Vivallaringen. I höjd med Vivallaskolan svänger spårvägen av norrut och fortsätter fram till Vivalla 

centrum.  

Alternativ som innebär angöring av Vivalla centrum genom ett skaft, så som sker idag, har inte 

studerats då det skulle ge en ineffektiv och tidsödande trafikering. Även alternativ som innebär 

spårvägsdragning runt Vivalla längs Vivallaringen norr om Poesigatan har inte studerats då en sådan 

skulle ge dålig täckningsgrad och strida mot principen om gen och central linjeföring. 
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Figur 61: Sträckningsalternativ 1a (blå linje). Streckad blå linje = alternativa sträckningar förbi Vivalla centrum. Grå linje = 
sträckningsalternativ 1b. Röd linje = framtida bussringlinje. Grön cirkel = 400 m från hållplats. Oreange cirkel = 600 m från 
hållplats. Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 

 

I alternativ 1a skulle en hållplats förslagsvis kunna placeras mellan Kryptongatan och Boglundsgatan. 

Detta innebär att en större del av handels- och industriområdet Boglundsängen får en ganska god 

åtkomst till spårvägen. Dock blir avståndet till den besöksintensiva halvexterna stormarknaden ICA 

Maxi fortsatt besvärande. Inne i Vivalla kan spårvägen antingen dras norr eller söder om Vivalla 

centrum. Om den dras norr därom blir sträckningen cirka 150 meter kortare. Tyvärr blir gång-

avståndet till hållplats för de som bor i sydöstra Vivalla lite väl långt. Om spårvägen istället dras söder 

om Vivalla centrum ger en längsmed denna placerad hållplats bättre täckningsgrad.  
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Figur 62: Sträckningsalternativ 1b (blå linje). Grå linje = sträckningsalternativ 1a. Röd linje = framtida bussringlinje. Brun 
linje = busslinje. Grön cirkel = 400 m från spårvägshållplats. Oreange cirkel = 600 m från spårvägshållplats. Svart cirkel = 
400 m från busshållplats. Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 

Det finns önskemål om att knyta samman Vivalla och Baronbackarna bättre exempelvis genom 

överdäckning av motorvägen och/eller anläggande av ekodukt.209 Här finns potential för förtätning. 

Vidare är i översiktsplanen (se fig. 49 s. 56) en lång remsa längs norra, västra och södra delen av 

Vivallaringen markerad som utbyggnadsområde för bostäder. Om idéerna realiserades skulle 

sträckningsalternativ 1b kunna ha en hållplats i sydöstra änden av Vivalla, invid den nyöppnade, 

besöksintensiva och halvexterna stormarknaden City Gross. Därmed skulle södra Vivalla få bättre 

kollektivtrafikbesörjning än vad alternativ 1a medger och vad som är fallet idag.  

Längsmed södra delen av Vivallaringen finns gott om utrymme för att kunna dra spårvägen på sådant 

sätt att flytt av eventuella ledningar ej behöver göras. Genom Vivalla är det viktigt att spårvägen 

planeras så att den kan samexistera med befintligt grönområde på ett bra sätt. Som litteraturstudien 

visat finns goda utformningsprinciper att anamma som gör att spårvägen anpassas till befintlig miljö 

på ett berikande sätt. En hållplats placeras förslagsvis strax väster om Vivalla centrum där flera 

gångvägar sammanstrålar. 

                                                           
209

Örebro kommun, Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar, beslutat av kommunstyrelsen 2009-
09-22. 
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I översiktsplanen är ett område i västra Boglundsängen och ett stort område norr om Boglundsängen 

(Vallby) markerat som utbyggnadsområde för blandat. Mellan västligaste delen av Vivalla/Lundby 

och östligaste delen av Boglundsängen och det framtida Vallby är det ungefär två kilometer, vilket är 

för brett för att betjänas av en enda linje. Möjligtvis skulle en framtida bussringlinje kunna täcka in 

vissa av områdena som inte kan täckas in av vare sig sträckningsalternativ 1a eller 1b, men det bästa 

kanske vore om en busslinje (exempelvis dagens busslinje 26 till Hjärsta) fortsätter norrut genom 

Holmens industriområde, över motorvägen och genom Boglundsängen för att sedan fortsätta upp 

genom ett framtida Vallby. Med denna lösning skulle resenärer i Vallby, Boglundsängen och Holmen 

få direktförbindelse med centrum utan jobbiga byten och/eller långa gångavstånd. Med en sådan 

busslinje kan en hållplats placeras i nära anslutning till stormarknaden ICA Maxi. Om denna busslinje 

förverkligas skulle alternativ 1a förlora i betydelse. 

Å ena sidan går alternativ 1a, till skillnad från 1b, nästan helt och hållet i befintlig gatumiljö vilket 

torde ge större anläggningskostnader på grund av ledningsflytt och anpassning till övrig trafik. Å 

andra sidan kräver alternativ 1b att en bro byggs över motorvägen, till skillnad mot alternativ 1a som 

borde kunna dras över på befintlig bro. Men om motorvägen ändå är tänkt att däckas över eller få en 

ekodukt över sig kan nog spårvägen dra nytta av detta så att ingen särskild spårvägsbro behöver 

anläggas.   

Sträckningsalternativ 1b är knappt 150 meter kortare än sträckningsalternativ 1a (räknat på om den 

sistnämnda dras norr om Vivalla centrum). Vidare har alternativ 1b en mjukare linjeföring än 1a. 

Alternativ 1b har nämligen färre och slankare kurvor än 1a. Därför torde driftskostnaderna för 

spårvägen bli lägre med alternativ 1b. Detta alternativ kräver dock en busslösning till 

Boglundsängen/Vallby varför de totala driftskostnaderna kan bli högre än med alternativ 1a.   

Tabell 17: Jämförelse mellan sträckningsalternativ 1a och 1b där det sistnämnda alternativet kompletterats med en 
busslinje genom Boglundsängen (brun linje i figur 62). Varje kategori har för respektive alternativ fått ett värde mellan 0 
och 5 där ett högre värde är mer positivt. Färgkod: 0-1 = rött, 2-3 = gult och 4-5 = grönt. Observera att ingen viktning av 
kategorierna har gjorts! Observera även att flera av kategorierna påverkar varandra! 

 Alternativ 1a 
med sträckning 
NORR om Vivalla 
centrum 

Alternativ 1a 
med sträckning 
SÖDER om Vivalla 
centrum 

Alternativ 1b  
MED busslinje genom 
Boglundsängen 

Täckningsgrad  
 

2 3 5 

Närhet till målpunkter 
  

2 3 5 

Linjeföring (kurvor 

och deras radier) 
3 3 4 

Genhet  
(spårvägslängd) 

3 2 5 

Restid 
(med spårvagn) 

3 2 5 

Restidskvot 
  

1 2 4 

Anläggning 
(svårighet/kostnad) 

3 3 4 

Drift & underhåll 
(svårighet/kostnad) 

4 4 1 

Trafikmiljö (framkomlighet, 

säkerhet, gestaltning) 
4 4 5 

Summa 25 26 38 
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Då alternativ 1b har både kortare sträckning och slankare kurvor kommer restiden med spårvagn bli 

kortare med detta alternativ än med alternativ 1a. (Både 1a och 1b har lika många hållplatser varför 

den totala hållplatstiden troligen är densamma för dem båda). Skillnaden i restidskvot är däremot, 

om den tar hänsyn till turtätheten, svårare att göra en uppskattning kring. För spårvägen borde 

turtätheten vara tät och därför inte påverka restidskvoten särskilt negativt men för busslinjen kan 

den mycket väl vara ganska gles och svår att förutbestämma. I och med att täckningsgraden samt 

närheten till målpunkter är bättre i alternativ 1b än i 1a torde även restidskvoten vara bättre i 1b än i 

1a förutsatt att busslinjens turtäthet inte blir alltför gles. Då alternativ 1a innebär spårväg i befintlig 

gatumiljö har detta antagits medföra sämre trafiksäkerhet än med alternativ 1b. Denna skillnad 

skulle dock kunna bli obefintlig beroende på hur alternativ 1a gestaltas och hur den fysiska miljön 

utformas längs alternativ 1b.    

En objektiv och adekvat jämförelse mellan sträckningsalternativ 1a och 1b är svår att göra. Flera av 

faktorerna påverkar varandra, samtidigt som de kan anses vara olika viktiga i jämförelsen. Troligen 

skulle alternativ 1b vara att föredra om ambitionen är att bygga ut Boglundsängen samt skapa en ny 

stadsdel (Vallby) med tät bebyggelse. Om ambitionen istället är att förtäta Boglundsängen samt 

koncentrera ny bebyggelse till det redan befintliga stråket Vivalla/Lundby och eventuellt låta Vallby 

utvecklas till ett glest villaområde torde alternativ 1a vara att föredra. Ty med endast gles bebyggelse 

i Vallby skulle det nog räcka med att en framtida bussringlinje besörjde området. Å ena sidan skulle 

detta många gånger innebära ett extra byte för de boende i Vallby. Å andra sidan skulle 

resandeunderlaget för spårvägen öka samtidigt som kollektivtrafiken skulle bli billigare då ingen 

busslinje genom Boglundsängen och ut till Vallby skulle behövas.  

Från Vivalla centrum fortsätter spårvägen upp till norra delen av Vivallaringen där en framtida 

bussringlinje förutsätts gå. Därför bör en hållplats med goda bytesmöjligheter mellan de båda 

trafikslagen finnas där. Om resandeströmmarna som innefattar byte är som störst mellan 

bussringlinje öster om hållplatsen och spårväg söder om hållplatsen (och/eller bussringlinje väster 

om hållplatsen och spårväg norr om hållplatsen)skulle bytespunkten kunna utformas som ett ”X” så 

som figur 63 visar. Nackdelen med sådan utformning är att övriga resandeströmmar som innefattar 

byte får ganska besvärliga byten. Alternativt skulle bytespunkten kunna utformas så som figur 64 

visar. Därmed skulle bytena underlättas mer. Beroende på vilken plattform bussarna på 

bussringlinjen angör åstadkoms bekväma överplattformsbyten. Nackdelarna med en sådan lösning är 

att den medför en mer tidsödande trafikmanöver för bussarna och tycks inkräkta mer på befintlig 

tomtmark i Vivalla.  
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Figur 63: Förslag till utformning av knutpunkten vid Vivallaringen där spårvägslinjen och bussringlinjen korsar varandra. 
Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 

 
Figur 64: Ytterligare ett förslag till utformning av knutpunkten vid Vivallaringen där spårvägslinjen och bussringlinjen 
korsar varandra. Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 
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Efter korsningen med Vivallaringen fortsätter spårvägen upp genom Lundby, förslagsvis längsmed 

och öster om Mineralgatan så att spårvägen inte behöver korsa onödigt många gator. Om Lundby 

skulle få endast en hållplats skulle fågelavstånden för dem som bor längst ifrån denna bli 700 meter! 

Alldeles för många skulle få alldeles för långt att gå till närmaste hållplats. Därför bör Lundby få två 

hållplatser varav den ena lämpligen placeras precis söder om Diabasgatan (strax söder om Lundby 

centrum och Lundbyskolan) och den andra lite norr om Skiffergatan. I spårvägens förlängning finns 

en grön kil vilken måste få finnas kvar för att inte omöjliggöra en fortsatt utbyggnad norrut.  

 

 

6.2.2  Mellringegrenen 
Väster om Västerplan börjar Ekersvägen. Det är en bred fyrfilig väg med överkapacitet både väster 

och öster om motorvägen.210 Ekersvägen är dock rekommenderad väg för breda, höga och långa 

transporter.211 Öster om motorvägen utgör den dessutom primär matargata för ambulans.212 Ett 

stråk längsmed Ekersvägen mellan motorvägen och Västra Ringleden är i översiktsplanen markerat 

som utbyggnadsområde för bostäder/verksamheter.213 Önskemål finns att omvandla Ekersvägen till 

en ”riktig” stadsgata.  

Frågan är huruvida det skulle vara lämpligt att minska antalet körfält till två. Väster om motorvägen 

är trafikmängden mindre. Där torde det inte vara något problem; men öster om motorvägen skulle 

minskat antal körfält kanske bli alltför oangenämt för ambulans. Huvudsaken för ambulans är att 

trafiken flyter.214 Därför kanske det räcker med att se till att korsningarna längs Ekersvägen 

prioriterar ambulans och/eller byggs så att exempelvis högersvängande fordon som stannat för 

gående och cyklister får egna filer och därmed inte blockerar trafik som ska rakt fram. Som 

litteraturstudien visat är det viktigt att förbättringar i kollektivtrafiken får göras på bekostnad av 

biltrafikens framkomlighet.  Först då kan riktigt högt kollektivtrafikresande och riktigt effektivt 

transportsystem uppnås.  

Det är fler gator som ansluter till Ekersvägen från söder än från norr. Av den anledningen skulle en 

sidoförlagd spårväg helst dras längsmed och norr om Ekersvägen. Nackdelen är att Markbackens 

centrum och Varberga centrum ligger söder om den. En sidoförlagd spårväg är dessutom inte lika 

stadsmässig som en symetrisk mittförlagd sådan. Dessa argument talar för en mittförlagd spårväg 

som den lämpligaste lösningen.  
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Figur 65: Förslag till utformning av Ekersvägen vid Markbackens centrum. Gult = nya byggnader. Örnsköldsgatan har 
flyttats lite åt sydväst (ny lokalgata) för att ge plats åt ny bebyggelse längs Ekersvägen. Därmed har parkeringsplatser 
tagits i anspråk varför nya får anläggas på annat håll (exempelvis koncentreras till parkeringshus). Flygfoto: Lantmäteriet. 
Illustration: Christian Granath. 

 

En hållplats placeras lämpligen vid Markbackens centrum. Figur 65 visar hur hållplatsen, gaturummet 

och området längs Ekersvägen skulle kunna utformas. Ekersvägen får ett körfält i vardera riktningen 

samt egna filer för höger- och vänstersvängande fordon. Ny bebyggelse längs Ekersvägen omvandlar 

denna till att bli en ”riktig” stadsgata samtidigt som resandeunderlaget för spårvägen förbättras. En 

annan hållplats bör placeras mellan Lövängsvägen och motorvägen. 

Väster om motorvägen skulle Ekersvägen kunna utformas på liknande sätt som figur 65 visar. 

Hållplatser bör placeras vid Varberga centrum och Åkerbärsgatan. Även i höjd med ICA Ekohallen och 

Wallerska skolan är det lämpligt att förlägga en hållplats. 

Där Västra Ringleden korsar Ekersvägen sammanstrålar flera gång- och cykelvägar. Vidare planeras 

den framtida bussringlinjen att gå längs Västra Ringleden. Därför vore det olyckligt om inte en 

hållplats placerades vid denna korsning. En knutpunkt av sådan typ som i figur 64 skulle vara svår att 

åstadkomma på denna plats. Om den byggdes som ett ”X”, ungefär som i figur 63, skulle byten alltid 

innebära korsande av bilkörfält, såvida inte knutpunkten byggdes som en stor cirkulationsplats med 

plattformarna inne i densamma (jämför med Korsvägen i Göteborg). En X-formad knutpunkt inne i en 

cirkulationsplats skulle vara väldigt utrymmeskrävande. En L-formad knutpunkt skulle därför vara 

bättre. Samtidigt skulle bytena bli enklare då plattformarna koncentreras. Figur 66 visar hur en sådan 

L-formad knutpunkt i cirkulationsplats skulle kunna se ut. Figur 67 visar sedan hur en L-formad 

knutpunkt i vanlig signalreglerad korsning skulle kunna se ut. Med den sistnämnda hamnar dock 

plattformarna inte lika koncentrerat samtidigt som korsande av bilkörfält blir ett större problem. 

Därför torde L-formad knutpunkt i cirkulationsplats vara den bästa lösningen.  
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Figur 66: L-formad knutpunkt i cirkulationsplats där Västra Ringleden korsar Ekersvägen. Utformningen medför 
någorlunda bekväma byten mellan spårvagn och bussringlinje utan behov av att korsa bilkörfält. För att inte försvåra 
byten mellan länsbussarna, spårvagnarna och ringbusslinjen tillåts de förstnämnda att i denna viktiga knutpunkt 
trafikera spårvägen och dess hållplats. Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 

 
Figur 67: L-formad knutpunkt i konventionell signalreglerad korsning (Västra Ringleden/Ekersvägen). Utformningen 
medför lite besvärligare byten mellan spårvagn och bussringlinje än om knutpunkten hade placerats inne i en 
cirkulationsplats. För att inte försvåra byten mellan länsbussarna, spårvagnarna och ringbusslinjen tillåts de förstnämnda 
att trafikera spårvägen och dess hållplats. Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 

Efter knutpunkten fortsätter spårvägen upp till Nyponstigen där en hållplats placeras.  
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6.2.3  Norra centrumgrenen 
Mellan Västerplan och USÖ finns tre alternativa sträckningar. Alternativ 2a går raka vägen längs 

Västra Nobelgatan, Östra Nobelgatan och Södra Grev Rosengatan. I alternativ 2b viker spårvägen av 

åt sydost vid Västerplan och följer sedan Ekersgatan ned till Kilsgatan längs vilken den sedan 

fortsätter fram till järnvägen som korsas. Därefter går den längs Olaigatan via Järntorget fram till 

Alnängsgatan där den viker av norrut och fortsätter fram till USÖ. I alternativ 2c viker spårvägen av åt 

sydost vid Västerplan och följer sedan Ekersgatan ned till Hertig Karls plan. Därifrån fortsätter den 

längs Malmgatan fram till järnvägen som korsas. Därefter går den längs Järnvägsgatan fram till USÖ. 

6.2.3.1  Sträckningsalternativ 2a 

För alternativ 2a är sträckan mellan Västerplan och Hertig Karls Allé problematisk då gaturummet 

direkt efter Västerplan och strax innan Hertig Karls Allé endast är 18 meter brett.  

 
Figur 68: Västra Nobelgatans smala passage. Närmast Västerplan t.v. och närmast Hertig Karls Allé t.h. är gaturummet 18 
meter brett. Flygfoto: Lantmäteriet. 

Idag viker cykelstråket från Varberga/Mellringe av från Ekersvägen för att fortsätta längs Ekersgatan. 

Österifrån sträcker sig ett cykelstråk fram till Gustavsgatan, varefter det fortsätter längsmed den 

sistnämnda. Ett önskemål torde vara att få till en cykelbana mellan Västerplan och korsningen 

Gustavsgatan/Västra Nobelgatan. Liksom för Hedgatans trånga passage vore nog blandtrafik med 

signalreglering som ger spårvagnarna full prioritet in genom den smala passagen vara den bästa 

lösningen för sträckan mellan Västerplan och Hertig Karls Allé. Därmed skulle det vara möjligt att få 

till stånd högklassiga gång- och cykelbanor längs Västra Nobelgatan. Alternativa lösningar skulle vara 

att riva byggnader som är i vägen, leda biltrafiken andra vägar eller strunta i utbyggnad av 

cykelbanor. Åtminstone de två förstnämnda alternativa lösningarna skulle troligen inte vara populära 

hos allmänheten.  

Om alternativ 2a väljs kommer Mellringe- och Lundbygrenen att mötas där Västra Nobelgatan och 

Hertig Karls Allé korsar varandra, varför det vore lämpligt att förlägga en hållplats där. Den ena av 

Mellringegrenens spårvägslinjer fortsätter rakt fram österut längs norra centrumgrenen (alternativ 

2a) medan den andra viker av söderut och fortsätter längs södra centrumgrenen. Motsvarande gäller 

för Lundbygrenens två spårvägslinjer. 
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Figur 69: Förslag till utformning av knutpunkt vid korsningen Västra Nobelgatan/Hertig Karls Allé. Det fria rummet kan i 
innerkurvorna komma att sträcka sig ut till de röda linjernas fulla bredd. Vänstersväng för fordon kommandes västerifrån 
tillåts ej. Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 

 

De minsta kurvradierna är vid denna knutpunkt 25 meter vilket i ”Handledning för spårvägsplanering 

i Skåne” är gränsvärdet för kurvor utan rälsförhöjning där spårvagnarna framförs i maximalt 15 km/h. 

Med 25 meters kurvradie ökar det fria rummet med 0,5 meter på vardera sidan. I och med att 

utformningsförslaget inte har några övergångskurvor inritade måste dessutom en utrymmesmarginal 

på uppåt en meter beaktas. Det fria rummet kan därför i innerkurvorna komma att sträcka sig ut till 

de röda linjernas fulla bredd. Därför måste övergångsställena placeras längre ifrån korsningen. 

Möjligtvis skulle cykelöverfarterna kunna göras genare. Med tanke på spårvagnarnas svep då de 

färdas genom de tvära kurvorna bör plattformarna inte placeras närmre än 15 meter från kurvornas 

början/slut. Därav följer att avståndet mellan plattformsparet på Hertig Karls Allé och plattforms-

paret på Västra Nobelgatan tyvärr blir ganska stort. Annat noterbart är att inget körfält för vänster-

svängande fordon kommandes västerifrån har fått plats varför vänstersväng för dessa inte bör vara 

tillåtet. Vidare har lite park- och skolmark varit tvunget att tas i anspråk i nordöstra delen av 

korsningen för att kunna åstadkomma en god trafikmiljö.   

Mellan Lövstagatan och Norrgatan blir gaturummet återigen bara 18 meter brett varför blandtrafik 

inte går att undvika såvida inte de önskvärda gång- och cykelbanorna förbises. Mellan Norrgatan och 

Gustavsgatan varierar gaturummets bredd mellan 18 och 23 meter. Om tomtmark i form av 

uteplatser längs norra sidan av Västra Nobelgatan tas i anspråk erhålls ytterligare cirka fem meter. 

Därmed skulle gaturummets bredd bli åtminstone 22 meter mellan Viktoriagatan och Gustavsgatan. 

Figur 70 visar hur ett gaturum med sådan bredd skulle kunna utformas. Som synes är det möjligt att 

låta spårvägen få eget utrymme. Utrymme för körfält för vänstersvängande fordon kommandes 

västerifrån finns tyvärr inte med denna lösning. Om blandtrafik tillåts i båda eller den ena av 

riktningarna i det 22 meter breda gaturummet kan dock ett sådant körfält få plats, exempelvis vid 

korsningen med Gustavsgatan. 
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Figur 70: Förslag på utformning av 22 meter brett gaturum där spårvägen är mittförlagd. 

 

Efter Gustavsgatan måste järnvägen korsas. Denna anses av många utgöra en kraftig barriär genom 

staden. Önskemål finns därför om att gräva ned den. Alternativt skulle den kunna höjas upp. Om den 

grävdes ner eller höjdes upp skulle det underlätta oerhört för spårvägsdragningen. En nedgrävning 

eller upphöjning av järnvägen är dock mycket kostsam. Därför beskrivs här följande översiktligt hur 

spårvägen skulle behöva anpassas till befintlig järnväg.  

Om spårvägen drogs över järnvägen skulle väldigt långa ramper behövas. I ”Handledning för 

spårvägsplanering i Skåne” är gränsvärdet för en spårvägs lutning 6 %. I undantagsfall kan dock 9 % 

gå bra. I samma handledning är riktvärdet för en spårvägs vertikalradie angivet till minst 1500 meter. 

Gränsvärdet är dock satt till 1300 meter. I undantagsfall kan 625 meters vertikalradie tillåtas.  

För en normalspårig järnväg varierar den fria höjden mellan 5,9 och 6,5 meter över rälsöverkant.215 

Avståndet mellan järnvägens fria höjd och rälsöverkanten på spårvägen över järnvägen antas vara 1,5 

meter. Vidare antas, efter okulär uppskattning gjord på plats, järnvägens rälsöverkant ligga två meter 

över höjdnivån på korsningarna Västra Nobelgatan/Gustavsgatan och Västra Nobelgatan/Östra 

Bangatan. Om järnvägens fria höjd antas vara 6,5 meter innebär det att spårvägen kommer att 

behöva höjas 10 meter.  

I följande beräkning, för att ta reda på hur lång sträcka som skulle behövas för en bro med ramper, 

kommer 6 % lutning och 1500 meters vertikalradie antas. 
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Figur 71: Den vertikala sträckan e och horisontala sträckan f, som vertikalkurvan bidrar med, är beroende av spårvägens 
lutning (förhållandet mellan a och b). 

För att beräkna hur mycket vertikalradierna bidrar med till höjningen av spårvägen kan följande 

beräkning göras utifrån figur 71 ovan: 

Lutningen 6 % innebär att spårvägen kommer stiga 6 meter (a) per 100 meter (b).  

x = tan-1(a/b) och cos(x) = d/c ger d = c * cos(tan-1(a/b)). I och med att c = d + e blir  

e = c – c * cos(tan-1(a/b)) vilket med insatta värden ger e ≈ 2,7.  

Sinussatsen ger f/sin(x) = c/sin(90 ). I och med att sin(90 ) = 1 och x = tan-1(a/b) blir  

f = c * sin(tan-1(a/b)) vilket med insatta värden ger f ≈ 89,8. 

Detta innebär att de båda vertikalkurvorna längs rampen till bron kommer att bidra med 5,4 (2 * e) 

meters höjning av spårvägen på en 180 (2 * f) meter lång sträcka. Därmed fattas 4,6 meter innan 

eftersträvad höjd uppnåtts. Denna felande bit får rampen mellan vertikalkurvorna bidra med. 

Förhållandet 6/100 (d.v.s. lutningen) ger att en 77 meter lång horisontell sträcka krävs för att få 

denna höjning. Summerat behövs alltså en 257 meter lång sträcka (horisontalt sett) för rampen upp 

till bron över järnvägen.  

Då varken beaktande av övergångskurvor eller avancerade mätningar gjorts kan dock denna 

nödvändiga sträcka behövas vara något längre. Men i och med att vertikalkurvorna kan göras något 

tvärare utan att underskrida gränsvärdet 1300 meter samtidigt som lutningen i undantagsfall kan få 

vara upp till 9 % tillåts denna icke djupgående analys att utgå ifrån det ovan framräknade värdet på 

257 meter. Därmed skulle höjningen av spårvägen behöva påbörjas i höjd med Viktoriagatan, det vill 

säga vid det ställe där gaturummet, om tomtmarken längs norra sidan av Västra Nobelgatan tillåts tas 

i anspråk, blivit tillräckligt brett för att låta spårvägen få eget utrymme. Sträckan mellan Viktoriagatan 

och Gustavsgatan är cirka 150 meter. Den är med andra ord nästan lika lång som den sträcka 

(horisontalt sett) som den första vertikalkurvan och rampen mellan de båda vertikalkurvorna 

tillryggalägger. Höjningen fram till Gustavsgatan skulle därför bli ungefär 6,3 meter (2,7 [e] + 3,6 

[höjningen som rampen mellan vertikalkurvorna räknat fram till korsningen bidrar med]) vilket 

innebär att rälsöverkanten hamnar 1,2 meter högre än den fria höjd på 5,1 meter som gäller på 

allmänna vägar och gator för bland annat vägportar i lättkonstruktioner.216 Brotjockleken (inklusive 

räler) får därför vara maximalt 1,2 meter just över Gustavsgatan, vilket inte torde vara omöjligt. 
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På spårvägsbron ovanför järnvägen bör en hållplats placeras med god tillgänglighet till resecentrum. 

På östra sidan om järnvägen får spårvägen passera över korsningen med Östra Bangatan och ansluta 

till gatuplan precis innan korsningen med Storgatan. Sträckan mellan Östra Bangatan och Storgatan 

är cirka 150 meter. Därmed kommer spårvägen kunna passera över Östra Bangatan på tillräckligt hög 

höjd utan att några inskränkningar på den fria höjden behöver göras.  

En lösning med spårvägsbro över järnvägen och tunnel för biltrafiken under densamma skulle vara 

lite säregen. Den skulle inte heller vara särskilt estetiskt tilltalande i stadsmiljön. Alternativet skulle 

vara att leda spårvägen under järnvägen. Som tidigare framgått av litteraturstudien får inte 

kontaktledningshöjden understiga fem meter utan att det finns varningsmarkering och speciell 

skyltning. Till detta måste kontaktledningens konstruktionshöjd på 0,2 till 0,3 meter adderas varför 

den totala höjden till tunneltaket skulle behöva vara uppåt 5,3 meter. För konkava vertikalkurvor på 

500 till 700 meter måste 0,02 meter läggas till.217 Som tidigare nämnts är riktvärdet och gränsvärdet 

på spårvägens vertikalkurvor 1500 meter respektive 1300 meter. Endast i undantagsfall tillåts så små 

som 625 meters vertikalkurvor. Därför är det bara i dessa undantagsfall som 0,02 meter skulle 

behöva läggas till. Om spårvägen får helt eget utrymme under järnvägen skulle nog en 

kontaktledningshöjd under fem meter inte vara något större problem. Då strömavtagarens 

funktionshöjd bör omfatta intervallet 4,2 till 6,5 meter innebär det att den lägsta totala höjden till 

tunneltaket skulle kunna vara 4,4 meter.  

Tunneltakets höjdläge antas, efter okulär uppskattning gjord på plats, vara ungefär en halv meter 

över höjdnivån på korsningarna Västra Nobelgatan/Gustavsgatan och Västra Nobelgatan/Östra 

Bangatan. Om spårvägsutrymmet under järnvägen ska vara upplåtet för övrig trafik behöver 

spårvägen därför sjunka 4,8 (5,3 – 0,5) meter. Detta innebär att var och en av de båda 

vertikalkurvorna kommer att få bidra med 2,4 meters sänkning.  

Om radien på vertikalkurvan är 1500 meter fås av figur 72 att b = a – d där a = 1500 och d = 2,4. Med 

hjälp av Pythagoras sats fås att c = (a2 – b2)1/2 vilket med insatta värden ger c ≈ 85. Den konkava 

vertikalkurvan med radien 1500 meter kommer alltså att bidra med 2,4 meters höjd på en horisontal 

sträcka av 85 meter. Om dess radie istället är 1300 meter (d.v.s. gränsvärdet) blir den horisontala 

sträckan 79 meter. Spårvägen kommer då alltså behöva börja sänkas 158 meter innan järnvägen. 

 
Figur 72: Den horisontala sträckan c, som vertikalkurvan bidrar med, är beroende av den vertikala sträckan d. 
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Då sträckan mellan järnvägen och Gustavsgatan är ungefär 90 meter innebär det att den konvexa 

vertikalkurvan kommer att bidra med ett visst vertikalt avstånd på den resterande cirka 11 meter 

långa sträckan fram till korsningen (från järnvägen sett). Denna höjd kan beräknas ur följande 

principiella figur. 

 
Figur 73: Från höger sett tar den konvexa vertikalkurvan vid där den konkava vertikalkurvan tar slut. Från denna plats 
fram till korsningen är den horisontella sträckan b, vilken den vertikala sträckan e är beroende av. Nödvändig sänkning 
av korsningen motsvaras av sträckan f. 

I och med att de båda vertikalkurvorna är lika stora är a + b = 79. Då den horisontella sträckan mellan 

den konkava vertikalkurvan och korsningen (b) är 11 meter fås att a = 68 vilket med hjälp av 

Pythagoras sats ger att e + d = (c2 – a2)1/2 ≈ 1298,2 om radien på vertikalkurvan (c) är 1300 meter. 

Korsningen med Gustavsgatan, och även den med Östra Bangatan, måste därför sänkas med f = c – (e 

+ d) = 1,8 meter vilket inte torde vara omöjligt. Mellan den konkava vertikalkurvan och korsningen 

med Gustavsgatan har den konvexa vertikalkurvan alltså bidragit med 2,4 – 1,8 = 0,6 meter. 

Om spårvägsutrymmet under järnvägen inte ska vara upplåtet för övrig trafik och beräkningarna 

istället görs för 4,4 meters höjd till tunneltak innebär det att var och en av de båda konkava 

vertikalkurvorna kommer att få bidra med (4,4 – 0,5)/2 = 1,95 meters höjd. Om radien på 

vertikalkurvan är 1500 meter fås av figur 72 att b = a – d där a = 1500 och d = 1,95. Med hjälp av 

Pythagoras sats fås att c = (a2 – b2)1/2 vilket med insatta värden ger c = 76,5. Den konkava 

vertikalkurvan med radien 1500 meter kommer alltså bidra med 1,95 meters sänkning på en 

horisontal sträcka av 76,5 meter. Om dess radie istället är 1300 meter (d.v.s. gränsvärdet) blir den 

horisontala sträckan 71,2 meter. Spårvägen kommer då alltså behöva börja sänkas 142 meter innan 

järnvägen. 

Som tidigare nämnts är sträckan mellan Gustavsgatan och järnvägen är ungefär 90 meter. Detta 

innebär att den konvexa vertikalkurvan kommer att bidra med en viss höjd på den resterande cirka 

19 meter långa sträckan fram till korsningen (från järnvägen sett). Denna höjd kan beräknas på 

samma sätt som tidigare ur figur 73. 

I och med att de båda vertikalkurvorna är lika stora är a + b = 71. Då sträckan mellan den konkava 

vertikalkurvan och korsningen (b) är 19meter fås att a = 52 vilket med hjälp av Pythagoras sats ger att 

e + d = (c2 – a2)1/2 ≈ 1299 om radien på vertikalkurvan (c) är 1300 meter. Korsningen med 

Gustavsgatan, och även den med Östra Bangatan, måste därför sänkas med f = c – (e + d) = 1 meter 

vilket inte torde vara omöjligt. Mellan den konkava vertikalkurvan och korsningen med Gustavsgatan 

har den konvexa vertikalkurvan alltså bidragit med 1,95 – 1 = 0,95 meter. 
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Under järnvägen bör en hållplats finnas med god tillgänglighet till resecentrum. Om dess plattformar 

ska kunna vara 65 meter långa (med plats för två 30-metersvagnar) och plana, återstår en ungefär 90 

meter lång sträcka fram till mittpunkten av korsningen Västra Nobelgatan/Östra Bangatan. Detta 

tillsammans med att den sistnämnda korsningen och korsningen Västra Nobelgatan/Gustavsgatan 

antas vara på ungefär samma höjdnivå (okulär uppskattning) innebär att de ovan framräknade 

resultaten, såsom nödvändig sänkning av korsningen Västra Nobelgatan/Gustavsgatan, på ett 

ungefär även gäller för korsningen Västra Nobelgatan/Östra Bangatan. Beträffande plattformarna 

skulle dessa kunna vara 90 meter för att få plats med två 40-metersvagnar. Lutningen i 

plattformsändarna skulle då vara 1 % om vertikalkurvornas radier är 1300 meter, vilken är mindre än 

den gräns på 2 % som ej bör överstigas på grund av halkrisk. 

Efter Östra Bangatan fortsätter spårvägen längs Östra Nobelgatan vars gaturum är 25 meter brett på 

det smalaste stället. Därmed skulle gaturummet kunna utformas ungefär såsom figur 70 visar. Då 

gatan är rekommenderad väg för breda, höga och långa transporter samt primär utryckningsväg för 

ambulans är det viktigt att spårvägsytorna kan trafikeras av gummihjulsfordon utan större problem. 

Mellan Storgatan och Alnängsgatan är befintligt gaturum mellan hus och järnväg (CV-spåret) endast 

20 meter. Mellan husen längs Södra Grev Rosengatan och husen norr om CV-spåret är det 48 meter. 

Det centralt belägna CV-området – ett industriområde med bland annat en tågverkstad norr om USÖ 

– upptar värdefull mark som säkerligen kommer upplåtas för bostäder och blandade verksamheter 

inom en inte alltför avlägsen framtid. Därmed torde behovet av CV-spåret upphöra, varför flera 

alternativa gaturumsutformningar längs Södra Grev Rosengatan skulle bli möjliga. Dessutom kanske 

det då även skulle kunna gå att åstadkomma en förtätning av befintlig bebyggelse längs densamma.       

En hållplats placeras lämpligen mellan Storgatan och Slottsgatan för att Örebro centrums norra delar 

ska täckas in på ett acceptabelt sätt. En annan hållplats skulle eventuellt kunna placeras strax efter 

Alnängsgatan. Därefter borde en hållplats placeras i höjd med B-huset och akutintaget på USÖ. 

 

6.2.3.2  Sträckningsalternativ 2b 

Alternativ 2b viker av vid Västerplan och fortsätter längs Ekersgatan åt sydost. Precis söder om 

Västerplan ligger Karl Johans skola vilken ställer till en del problem för linjeföringen. För att leda in 

spårvägen i den smala passagen mellan skolan och flerbostadshuset öster om den, krävs kurvradier 

nedåt 25 meter vilket är gränsvärdet för kurvor utan rälsförhöjning där spårvagnarna framförs i 

maximalt 15 km/h. Med 25 meters kurvradie ökar det fria rummet med 0,5 meter på vardera sidan. I 

och med att utformningsförslaget inte har några övergångskurvor inritade måste dessutom en 

utrymmesmarginal på uppåt en meter beaktas. Det fria rummet kan därför i innerkurvorna komma 

att sträcka sig ut till de i figur 74 inritade röda linjernas fulla bredd. 
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Figur 74: Alternativ 2b där spårvägen viker av från Västra Nobelgatan vid Västerplan. Om spårvägen anpassas till befintlig 
bebyggelse krävs kurvradier nedåt 25 meter. Det fria rummet kan komma att sträcka sig ut till de röda linjernas fulla 
bredd. Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 

Om östra delen av Karl Johans skola tas bort går det att få till en betydligt bättre linjeföring som är 

både rakare och genare. Söder om skolan borde den obebyggda ytan gå att användas effektivare 

genom att upplåta en del av den för nya bostadshus. 

 
Figur 75: Alternativ 2b där spårvägen viker av från Västra Nobelgatan vid Västerplan. Om östra delen av Karl Johans skola 
rivs går det att få till en betydligt rakare och genare linjeföring. Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 

Längs Ekersgatan, både väster och öster om Hertig Karls Allé, är gaturummet 18 meter brett. Om den 

dubbelriktade cykelbanan längsmed denna ska kunna få finnas kvar, samtidigt som spårvägen får 

eget utrymme, finns inte plats över för mer än ett körfält. Biltrafiken blir därmed enkelriktad. Vidare 

finns inte tillräckligt med plats för kantstensparkering om gång- och cykelbanorna ska få en god 

standard.  
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Figur 76: Förslag på utformning av 18 meter brett gaturum (exempelvis Ekersgatan) där spårvägen är sidoförlagd. 
Biltrafiken är enkelriktad hitåt. Ingen kantstensparkering får plats. 

Om alternativ 2b väljs kommer Mellringe- och Lundbygrenen att mötas på Hertig Karls plan varför 

det vore lämpligt att förlägga en hållplats där (se fig. 77). Den ena av Mellringegrenens spårvägslinjer 

fortsätter längs norra centrumgrenen (alternativ 2b) medan den andra viker av söderut och fortsätter 

längs södra centrumgrenen. Motsvarande gäller för Lundbygrenens två spårvägslinjer. 

 
Figur 77: Förslag till utformning av knutpunkt vid Hertig Karls plan. Den enkelriktade biltrafiken längs Ekersgatan är 
väster om Hertig Karls plan, på grund av utrymmesbrist, tvungen att ledas in på spårvägsutrymmet förbi hållplatsen. 
Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath.   
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Med utformningsförslaget för Hertig Karls plan kommer plattformarna någorlunda nära varandra. 

Kurvradierna kan här göras mycket större än vad som är möjligt i korsningen Västra 

Nobelgatan/Hertig Karls Allé där spårvägsgrenarna möts i alternativ 2a. Den enkelriktade biltrafiken 

längs Ekersgatan är väster om Hertig Karls plan, på grund av utrymmesbrist, tvungen att ledas in på 

spårvägsutrymmet förbi hållplatsen. Med signalreglering som ger spårvagnarna full prioritet in till 

hållplatsen torde detta inte innebära någon större oangelägenhet för spårvägstrafiken, i synnerhet 

som biltrafiken på detta ställe är mycket ringa. Längs Hertig Karls Allé är cykelbanorna enkelriktade 

med undantag för den del som delas med den dubbelriktade cykelbanan längs Ekersgatan. 

I alternativ 2b fortsätter spårvägen ned längs Ekersgatan fram till Kilsgatan vilken den sedan följer 

österut. Om järnvägen inte höjs eller sänks bör spårvägen gå i tunnel under Västra Bangatan, 

järnvägen och Östra Bangatan. Om spårvägsutrymmet i denna tunnel inte ska vara upplåtet för övrig 

trafik räcker det med 4,4 meters höjd till tunneltaket mätt från spårvägens rälsöverkant. Därmed 

måste spårvägen vara sänkt 5,4 meter vid tunnelmynningarna då avståndet mellan tunneltaket och 

omkringliggande gator antas vara en meter. Under själva järnvägen, vars rälsöverkant tycks ligga 

någorlunda i nivå med gatorna runtomkring, måste spårvägen vara sänkt 5,9 meter då avståndet 

mellan tunneltaket och järnvägens rälsöverkant antas vara 1,5 meter. Vidare bör där finnas en 

hållplats med god tillgänglighet till resecentrum. Om det ska finnas plats för gångyta mellan 

spårvägen och järnvägen måste spårvägen sänkas minst tre meter till. Därmed skulle spårvägen 

hamna ungefär nio meter under järnvägens rälsöverkant. Detta kan jämföras med spårvägen i 

Rostock vars hållplats under centralstationen ligger på 11 meters djup.218  

Det är viktigt att denna underjordiska hållplats byggs med stort beaktande av framtida trafikökning 

eftersom utbyggnad i efterhand kan bli dyrt. Ur säkerhetssynpunkt kanske inte fler än ett 

spårvagnståg i taget, per spår och riktning, ska tillåtas få vara i tunneln. Om spårvägstrafiken blir tät 

kan detta dock leda till ineffektivitet med köande fordon. Därför skulle det vara bra om hållplatsens 

plattformar, redan från början, kunde ha plats för två spårvagnståg samtidigt (  90 meter) per 

riktning räknat. Om hastigheterna i tunneln är tillräckligt låga torde en sådan lösning, eventuellt 

tillsammans med något signalsystem, inte äventyra säkerheten.   

Från hållplatsen sett kommer spårvägen kunna påbörja stigningen innan tunnelmynningen i och med 

att avståndet mellan tunneltaket och gatan är en halv meter kortare än avståndet mellan tunneltaket 

och järnvägen. Utifrån följande principiella figur kan den horisontella sträckan a, som krävs för att 

med hjälp av vertikalkurvan erhålla höjningen h = 0,5 meter, beräknas.     

                                                           
218

 urbanrail.net, http://www.urbanrail.net/eu/de/hro/rostock_de.htm, hämtat den 12 april 2012. 

http://www.urbanrail.net/eu/de/hro/rostock_de.htm
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Figur 78: Principiell skiss på spårvägstunnelns ena ände.  

Om vertikalkurvans radie (r) är 1300 meter fås utifrån Pythagoras sats att a = (r2 – (r – h)2)1/2 ≈ 36 

meter. Detta betyder att stigningen, från hållplatsen sett, kan påbörjas tidigast 36 meter innan 

tunnelmynningen för att inte den nödvändiga höjden, b = 4,4 meter, ska understigas. Motsvarande 

värde för 1500 meters radie blir ungefär 39 meter. 

Idag är gång- och cykeltunneln under järnvägen i höjd med Olaigatan drygt 20 meter lång. Det kan 

dock inte uteslutas att spårområdet kommer att expandera i framtiden för att kunna hantera ökad 

järnvägstrafik. Därför utgår de följande beräkningarna ifrån att spårvägstunneln skulle behöva vara 

60 meter vilket är den maximala bredd som järnvägen, vid den aktuella platsen, kan expandera till 

utan att inkräkta på Västra Bangatan och Östra Bangatan (inklusive gång- och cykelbanor). Om 

hållplatsens plattformar är 90 meter långa (så att två stycken 40-metersvagnar kan få plats) innebär 

det att de kommer att ”sticka ut” 15 meter på vardera sidan om den del av tunneln som ska kunna 

klara tyngden från ovanliggande järnväg. Med tanke på problem vid halt väglag bör eventuell lutning 

vid hållplats ej vara större än 2 %. Detta innebär att den längsta horisontella sträckan a (se fig. 78) 

som går att ha utan att den med hjälp av vertikalkurvan erhålla lutningen överskrider 2 % är a = r * 

sin(tan-1(2/100)) ≈ 26 meter då r = 1300 meter (gränsvärdet). Motsvarande värde för 1500 meters 

radie (riktvärdet) är 30 meter. (Jämför även med fig. 71 på s. 78). Detta betyder att stigningen 

(oavsett om vertikalkurvans radie är 1300 eller 1500 meter) kan påbörjas i direkt anslutning till den 

60 meter långa tunneldelen som ska kunna stå pall för ovanliggande järnväg utan att någon del av 

perrongerna får en lutning mer än 2 %. Då de två resterande delarna under Västra Bangatan och 

Östra Bangatan är cirka 25 respektive 30 meter långa innebär det att det tidigare framräknade kravet 

att stigningen, från hållplatsen sett, kan påbörjas tidigast 36 meter innan tunnelmynningen uppfylls. 

(I denna analys antas tunnelmynningarna vara precis väster om Västra Bangatan och precis öster om 

Östra Bangatan, oberoende av var spårvägen kommer upp till gatunivå). 

En konvex vertikalkurva tillsammans med en konkav sådan, båda med radien 1500 meter, bidrar med 

5,4 (2*e) meters sänkning av spårvägen på en 179,7 (2*f) meter lång sträcka (se s. 78-79). Därmed 

fattas 0,5 meter i vertikalled innan eftersträvat djup på 5,9 meter uppnåtts. Denna felande bit får 
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sträckan mellan vertikalkurvorna bidra med. Förhållandet 6/100 (d.v.s. lutningen) ger att en 8,6 

meter lång sträcka krävs för att få denna sänkning. Summerat behövs alltså en 188,3 meter lång 

sträcka (horisontalt sett) för att sänkningen av spårvägen ska nå nödvändigt djup. Därmed skulle 

sänkningen behöva påbörjas cirka 55 meter innan korsningen Kilsgatan/Tulegatan vilket i sin tur 

innebär att korsningen måste sänkas 1 meter (se fig. 73). Om vertikalkurvornas radier tillåts vara 

1300 meter skulle istället en 176 meter lång sträcka (horisontalt sett) behövas. I det fallet skulle 

sänkningen behöva påbörjas cirka 43 meter innan korsningen vilket skulle innebära att korsningen 

måste sänkas 0,7 meter. 

Från Östra Bangatan upp till Klostergatan stiger Olaigatan ungefär 1,5 meter (okulär uppskattning). 

Den totala sänkningen av spårvägen blir därför på denna sida om järnvägen ungefär 7,4 meter på en 

213 meter lång horisontal sträcka om vertikalkurvornas radier är 1500 meter och den maximala 

lutningen är 6 %. Därmed skulle sänkningen behöva påbörjas ungefär 50 meter innan korsningen 

Olaigatan/Klostergatan, varför den sistnämnda skulle behöva sänkas 0,8 meter. Om vertikalkurvornas 

radier är 1300 meter skulle istället en 201 meter lång horisontal sträcka för sänkningen behövas. I 

det fallet skulle sänkningen behöva påbörjas 38 meter innan korsningen, varför den sistnämnda 

skulle behöva sänkas 0,6 meter. 

Om det ska finnas plats för gångyta mellan spårvägen och järnvägen måste spårvägen sänkas ungefär 

nio meter under järnvägens rälsöverkant. Då gångytan inte behöver sträcka sig ut över hela 

plattformarnas längd kan stigningen, från hållplatsen sett, påbörjas tidigare. Den horisontella sträcka 

som vertikalkurvan kan tillryggalägga utan att lutningen överskrider 2 % är, som tidigare nämnts, 26 

meter då vertikalkurvans radie är 1300 meter. Det betyder att med 1300 meters radie kan stigningen 

tidigast påbörjas 26 meter innan plattformarnas slut. Motsvarande värde för 1500 meters radie är 30 

meter. Detta betyder alltså att stigningen kan påbörjas 11 meter (med 1300 meters radie)respektive 

15 meter (med 1500 meters radie) innan tunneldelen, som ska kunna klara tyngden från 

ovanliggande järnväg, tar slut (sett från tunnelns mitt).  

 
Figur 79: Principiell skiss på spårvägstunnelns ena ände inklusive gångyta. 
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Den konkava vertikalkurvan, med radien 1300 meter, bidrar med 2,33 meters höjning av spårvägen 

(sett från tunnelns djupaste del) på en 77,86 meter lång horisontell sträcka om den maximala 

lutningen är 6 %. Motsvarande för 1500 meters radie är en 2,69 meters höjning på en 89,84 meter 

lång sträcka. I och med att stigningen, på grund av den mellan spårvägen och järnvägen liggande 

gångytan, utgår ifrån 9 meters djup (d.v.s. 3 meter djupare än om ingen gångyta skulle finnas) 

samtidigt som det horisontala avståndet mellan de konkava vertikalkurvornas början och tunnel-

mynningarna är 11+25=36 meter (mot Västra Bangatan) respektive 11+30=41 meter (mot Östra 

Bangatan) om vertikalkurvornas radier är 1300 meter och 15+25=40 meter (mot Västra Bangatan) 

respektive 15+30=45 meter (mot Östra Bangatan) om vertikalkurvornas radier är 1500 meter finns 

ingen risk att avståndet mellan spårväg och tunneltak skulle bli för litet. I figur 79 är alltså:  

 h + f < 2,33 < 3 i och med att i + j = 36 (41) < 77,86 då r = 1300 och  

 h + f < 2,69 < 3 i och med att i + j = 40 (45) < 89,84 då r = 1500. 

Enligt samma beräkningsgång som tidigare gjorts i analysen skulle en 228 meter lång horisontal 

sträcka behövas för att sänka spårvägen (från Ekersgatan sett) 9 meter, om vertikalkurvornas radier 

är 1300 meter och den maximala lutningen är 6 %. Därmed skulle sänkningen behöva påbörjas 30 

meter in på Kilsgatan (från Ekersgatan sett). Om vertikalkurvornas radier är 1500 meter skulle istället 

en 240 meter lång horisontal sträcka för sänkningen behövas. I det fallet skulle sänkningen behöva 

påbörjas 22 meter in på Kilsgatan (d.v.s. bara 8 meter tidigare). 

Med 1300 meters radier på vertikalkurvorna skulle sträckan mellan nedsänkningens början och 

korsningen Kilsgatan/Tulegatan bli ungefär 85 meter vilket skulle innebära att korsningen skulle vara 

tvungen att sänkas 2,8 meter. Med 1500 meters radier skulle sträckan mellan nedsänkningens början 

och korsningen istället bli ungefär 93 meter vilket skulle innebära att korsningen skulle vara tvungen 

att sänkas 2,9 meter.  

Från Östra Bangatan upp till Klostergatan stiger Olaigatan ungefär 1,5 meter (okulär uppskattning). 

Den totala sänkningen av spårvägen blir därför på denna sida om järnvägen 10,5 meter på en 253 

meter lång horisontal sträcka om vertikalkurvornas radier är 1300 meter och den maximala lutningen 

är 6 %. Därmed skulle sänkningen behöva påbörjas 4 meter innan Gamla gatan. Om vertikalkurvornas 

radier är 1500 meter skulle istället en 265 meter lång horisontal sträcka för sänkningen behövas. I 

det fallet skulle sänkningen behöva påbörjas 12 meter innan Gamla gatan. 

Då sträckan mellan Gamla gatan och Klostergatan är ungefär 79 meter innebär det att korsningen 

Olaigatan/Klostergatan kommer vara tvungen att sänkas 2,4 meter om radierna på vertikalkurvorna 

är 1300 meter. Om radierna istället var 1500 meter skulle motsvarande sänkning av korsningen vara 

2,5 meter.   

I följande två tabeller sammanfattas resultaten angående spårvägssänkningen i stråket Kilsgatan-

Olaigatan. Därtill finns även resultat från beräkningar där en konkav vertikalkurva följs av en konvex 

vertikalkurva (d.v.s. utan mellanliggande ”ramp”) och där den maximala lutningen tillåtits vara mer 

än 6 %. I undantagsfall kan nämligen, som tidigare nämnts, 9 % lutning accepteras. 
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Tabell 18: Sammanfattande mått för spårvägssänkningen väster om järnvägen med sträckningsalternativ 2b. 

Väster om 
järnvägen 

Utan gångyta mellan 
spårväg och järnväg 

Med gångyta mellan 
spårväg och järnväg 

Maxdjup 5,9 m 9 m 

Vertikal-
kurvradie 

1500 m 1300 m 1500 m 1300 m 1500 m 1300 m 1500 m 1300 m 

Lutning 6 % 6 % 6,3 % 6,7 % 6 % 6 % 7,8 % 8,3 % 

Horisontal 
sträcka för 
sänkning 

188 m 176 m 188 m 175 m 240 m 228 m 232 m 216 m 

Början på 
sänkningen 
(fr. Ekersg. 
sett) 

55 m 
innan 
Tule-
gatan 

43 m 
innan 
Tule-
gatan 

55 m 
innan 
Tule-
gatan 

42 m 
innan 
Tule-
gatan 

22 m in 
på Kils-
gatan 

30 m in 
på Kils-
gatan 

30 m in 
på Kils-
gatan 

42 m in 
på Kils-
gatan 

Sänkning av 
korsningen 
Kilsgatan/ 
Tulegatan 

1,0 m 0,7 m 1,0 m 0,7 m 2,9 m 2,8 m 2,4 m 2,0 m 

 

Tabell 19: Sammanfattande mått för spårvägssänkningen öster om järnvägen med sträckningsalternativ 2b. 

Öster om 
järnvägen 

Utan gångyta mellan 
spårväg och järnväg 

Med gångyta mellan 
spårväg och järnväg 

Maxdjup 7,4 m 10,5 m 

Vertikal-
kurvradie 

1500 m 1300 m 1500 m 1300 m 1500 m 1300 m 1500 m 1300 m 

Lutning 6 % 6 % 7,0 % 7,6 % 6 % 6 % 8,4 % 9,0 % 

Horisontal 
sträcka för 
sänkning 

213 m 201 m 211 m 196 m 265 m 253 m 251 m 233 m 

Början på 
sänkningen 
(fr. Storg. 
sett) 

50 m 
innan 
Kloster-
gatan 

38 m 
innan 
Kloster-
gatan 

48 m 
innan 
Kloster-
gatan 

33 m 
innan 
Kloste-
gatan 

12 m 
innan 
Gamla 
gatan 

4 m 
innan 
Gamla 
gatan 

2 m 
efter 
Gamla 
gatan 

16 m 
efter 
Gamla 
gatan 

Sänkning av 
korsningen 
Olaigatan/ 
Klostergatan 

0,8 m 0,6 m 0,8 m 0,4 m 2,5 m 2,4 m 1,8 m 1,3 m 

 

Då varken beaktande av övergångskurvor eller avancerade mätningar gjorts måste värdena i tabell 18 

och 19 läsas med en viss eftertanke. De torde dock ge en god bild av vilka lösningar som kan vara 

extra problematiska. Lösningar som inte inkluderar någon gångyta mellan spårväg och järnväg är 

säkert inte särskilt svårgenomförbara; medan lösningar som inkluderar en sådan skulle kunna bli 

riktigt problematiska då korsningarna Kilsgatan/Tulegatan och Olaigatan/Klostergatan måste sänkas 

ganska mycket. Väster om järnvägen vore lösningen utan gångyta, med 1300 meters vertikal-

kurvradie och 6 % maxlutning att föredra. Öster om järnvägen vore någon av lösningarna utan 

gångyta, med 1300 meters vertikalkurvradie och 6,0 % eller 7,6 % maxlutning att föredra. 
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En lösning som inte har någon gångyta mellan spårväg och järnväg innebär dock att järnvägens 

perronger måste förlängas söderut, så att smidiga förbindelser inte bara finns till den norra 

spårvägsplattformen, utan också till den södra spårvägsplattformen. En lösning där folk tillåts korsa 

direkt över spårvägsspåren i tunneln bör inte tillåtas på grund av de sämre siktförhållandena där.   

Resecentrumet i Örebro är idag för trångt. För att klara av att ta emot fler bussar diskuteras olika 

lösningar. Förslag finns bland annat på att gräva ned Östra Bangatan. Om så görs – samtidigt som 

järnvägen ligger kvar i befintlig nivå – måste den grävas ner så pass mycket att en spårväg kan 

passeras mellan den och järnvägen.  

Den västra halvan av Olaigatan mellan Östra Bangatan och Klostergatan har runt 18 meter brett 

gaturum, medan den östra halvan har runt 12 meter brett gaturum. Då spårvägen skulle vara 

tvungen att börja sänkas redan innan korsningen Olaigatan/Klostergatan, österifrån sett, är övrig 

fordonstrafik längs denna del av Olaigatan olämplig. Möjligtvis skulle fordon kommandes från 

parkeringshuset (norr om gatan) kunna få ta sig ut till Östra Bangatan via Olaigatan. Eventuell 

busstrafik mellan Järntorget och Östra Bangatan skulle istället kunna ta vägen via Järntorgsgatan 

(förutsatt att den återansluts till Östra Bangatan).  

Mellan Klostergatan och Alnängsgatan får spårvagnarna gå i blandtrafik. Dock bör – utöver 

spårvagnarna – bara taxi, varuleveranser och de som ska till/från fastigheter längs denna få köra där. 

Mellan Storgatan och Slottsgatan bör en hållplats placeras för att erhålla god tillgänglighet till 

Järntorget och övriga delar av norra centrum. Eventuellt skulle hållplatsen kunna få en mittplattform 

så att cyklisterna kan fortsätta längs gatkanten utan att behöva snedda över rälerna.   

Spårvägsdragning via Faktorigatan har inte studerats då denna skulle innebära tvärare kurvor och 

mer negativ påverkan på befintlig bebyggelse än om spårvägen drogs via Alnängsgatan. I korsningen 

Olaigatan/Alnängsgatan skulle kurvradien kunna vara runt 40 meter. Mellan Olaigatan och 

Fredsgatan tycks avståndet mellan husväggarna vara åtminstone 30 meter varför viss flexibilitet 

beträffande gatuutformningen finns. Därefter finns möjligheten att snedda över parkeringen till en 

hållplats vid USÖ:s huvudingång. Därmed skulle spårvägen bli cirka 60 meter kortare än om den 

drogs via korsningen Alngängsgatan/Södra Grev Rosengatan. Tyvärr skulle den också få två extra 

kurvor. Om spårvägen dras via korsningen Alnängsgatan/Södra Grev Rosengatan skulle en hållplats 

kunna placeras i höjd med Järnvägsgatan och USÖ:s huvudingång. Dock skulle gångavståndet till den 

sistnämnda bli ungefär 130 meter.  

 

6.2.3.3  Sträckningsalternativ 2c 

Mellan Västerplan och Hertig Karls plan är alternativ 2c gemensamt med alternativ 2b. Om alternativ 

2c väljs kommer Mellringe- och Lundbygrenen att mötas på Hertig Karls plan varför det vore lämpligt 

att förlägga en hållplats där. Den ena av Mellringegrenens spårvägslinjer fortsätter längs norra 

centrumgrenen (alternativ 2c) medan den andra viker av söderut och fortsätter längs södra 

centrumgrenen. Motsvarande gäller för Lundbygrenens två spårvägslinjer. Plattformarna bör, med 

tanke på eventuell framtida utbyggnad av spårvägsnätet, placeras så som figur 80 visar. 
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Figur 80: Förslag till utformning av knutpunkt vid Hertig Karls plan. Den enkelriktade biltrafiken längs Ekersgatan väster 
om Hertig Karls plan är, på grund av utrymmesbrist, tvungen att ledas in på spårvägsutrymmet förbi hållplatsen. 
Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath   

Med sådan utformning av Hertig Karls plan hamnar plattformarna dessvärre ganska långt ifrån 

varandra. Deras placeringar motiveras dock av möjligheten att i framtiden kunna låta spårvagnar från 

nya linjer västerut trafikera norra centrumgrenen via Hertig Karls Allé söder om Hertig Karls plan (se 

s. 95-97). Vidare placeras plattformarna innan korsningen för att minska risken för att spårvagnarna 

skulle komma att blockera densamma. Kurvradierna kan här göras mycket större än vad som är 

möjligt i korsningen Västra Nobelgatan/Hertig Karls Allé där spårvägsgrenarna möts i alternativ 2a. 

Den enkelriktade biltrafiken längs Ekersgatan väster om Hertig Karls plan är, på grund av 

utrymmesbrist, tvungen att ledas in på spårvägsutrymmet förbi hållplatsen. Med signalreglering som 

ger spårvagnarna full prioritet in till hållplatsen torde detta inte innebära någon större 

oangelägenhet för spårvägstrafiken, i synnerhet som biltrafiken på detta ställe är mycket ringa. Längs 

Hertig Karls Allé är cykelbanorna enkelriktade med undantag för den del som delas med den 

dubbelriktade cykelbanan längs Ekersgatan. 

I alternativ 2c fortsätter spårvägen österut längs Malmgatan vars gaturum är 18 meter brett och 

inkluderar en dubbelriktad cykelbana. Gaturummet kan därför utformas så som figur 76 visar, det vill 

säga så som Ekersgatan föreslås utformas i alternativ 2b vilket innebär att biltrafiken enkelriktas och 

kantstensparkeringarna tas bort. Om järnvägen inte höjs eller sänks bör spårvägen gå i tunnel från 

precis innan Gustavsgatan till precis efter Östra Bangatan.  

Om vertikalkurvans radie är 1300 meter kan, som tidigare nämnts, stigningen tidigast påbörjas 36 

meter innan tunnelmynningen, från hållplatsen sett, för att inte den nödvändiga höjden på 4,4 meter 

ska understigas. Motsvarande värde för 1500 meters radie är ungefär 39 meter. Om sträckan mellan 

tunnelmynningarna rundar stationshuset (se fig. 84) bör de 90 meter långa och raka plattformar inte 

placeras mer än 40 meter från den västra tunnelmynningen. Annars riskerar kurvorna öster om 
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hållplatsen bli för tvära. Denna tunnel skulle bli runt 230 meter lång. En tunnel som byggs den 

kortaste vägen rakt under stationshuset skulle bli 20-30 meter kortare och kunna ha plattformarna i 

mitten av tunneln. Därmed skulle sträckorna mellan plattformsändarna och tunnelmynningarna bli 

55-60 meter långa. Värdena i de följande två tabellerna har dock utgått ifrån den förstnämnda 

tunnelsträckningen (med undantag för de markerade med *). Vidare antas Järnvägsgatan, på 

sträckan som berörs av spårvägssänkningen, vara plan. Övriga förutsättningar antas vara desamma 

som för tunneln i alternativ 2b. 

 
Tabell 20: Sammanfattande mått för spårvägssänkningen väster om järnvägen med sträckningsalternativ 2c. 

Väster om 
järnvägen 

Utan gångyta mellan 
spårväg och järnväg 

Med gångyta mellan 
spårväg och järnväg 

Maxdjup 5,9 m 9 m 

Vertikal-
kurvradie 

1500 m 1300 m 1500 m 1300 m 1500 m 1300 m 1500 m 1300 m 

Lutning 6 % 6 % 6,3 % 6,7 % 6 % 6 % 7,8 % 8,3 % 

Horisontal 
sträcka för 
sänkning 

188 m 176 m 188 m 175 m 240 m 228 m 232 m 216 m 

Början på 
sänkningen 
(fr. Hertig Karls 
plan sett) 

1 m 
efter 
Norr-
gatan 

10 m 
efter 
Norr-
gatan 

1 m 
efter 
Norr-
gatan 

11 m 
efter 
Norr-
gatan 

15 m 
innan 
Norr-
gatan 

7 m 
innan 
Norr-
gatan 

7 m 
innan 
Norr-
gatan 

5 m 
efter 
Norr-
gatan 

Sänkning av 
korsningen 
Malmgatan/ 
Norrgatan 

0 m 0 m 0 m 0 m 0,1 m 0 m 0 m 0 m 

 

Tabell 21: Sammanfattande mått för spårvägssänkningen öster om järnvägen med sträckningsalternativ 2c. *Värdena är 
beräknade för kortast möjliga avstånd mellan östra tunnelmynningen och plattformarna då de sistnämnda är placerade i 
mitten av tunneln. Dessa värden skulle bli något lägre om tunneln rundade stationshuset. 

Öster om 
järnvägen 

Utan gångyta mellan 
spårväg och järnväg 

Med gångyta mellan 
spårväg och järnväg 

Maxdjup 5,9 m 9 m 

Vertikal-
kurvradie 

1500 m 1300 m 1500 m 1300 m 1500 m 1300 m 1500 m 1300 m 

Lutning 6 % 6 % 6,3 % 6,7 % 6 % 6 % 7,8 % 8,3 % 

Horisontal 
sträcka för 
sänkning 

188 m 176 m 188 m 175 m 240 m 228 m 232 m 216 m 

Början på 
sänkningen 
(fr. Storg. 
sett) 

58 m 
innan 
Kloster-
gatan 

49 m 
innan 
Kloster-
gatan 

58 m 
innan 
Kloster-
gatan 

48 m 
innan 
Kloster-
gatan 

58 m * 
innan 
Kloster- 
gatan 

50 m * 
innan 
Kloster- 
gatan 

50 m * 
innan 
Kloster- 
gatan 

38 m * 
innan 
Kloster- 
gatan 

Sänkning av 
korsningen 
Järnvägsgatan/ 
Klostergatan 

1,1 m 0,9 m 1,1 m 0,9 m 1,1 m * 1,0 m * 0,8 m * 0,6 m * 
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Med större maxdjup får spårvägen större lutning vid tunnelmynningen varför sträckan utanför 

tunneln som berörs av spårvägssänkningen kan bli kortare. Då varken beaktande av övergångskurvor 

eller avancerade mätningar gjorts måste värdena i tabell 20 och 21 läsas med en viss eftertanke. De 

torde dock ge en god bild av vilka lösningar som kan vara att föredra. Till skillnad från tunneln i 

sträckningsalternativ 2b skulle en lösning med gångyta mellan spårväg och järnväg inte ställa till 

några problem vad gäller nödvändigheten att sänka korsningar. Snarare tycks en sådan lösning vara 

något bättre ur detta perspektiv. Dock är tunneln i sträckningsalternativ 2c mellan 80 och 110 meter 

längre än den i alternativ 2b. 

Som tidigare nämnts finns förslag på att gräva ned Östra Bangatan. Om så görs – samtidigt som 

järnvägen ligger kvar i befintlig nivå – måste den grävas ner så pass mycket att en spårväg kan 

passeras mellan den och järnvägen.  

Järnvägsgatan är 24 meter bred varför den förslagsvis utformas så som figuren nedan visar. 

 
Figur 81: Förslag på utformning av 24 meter brett gaturum (exempelvis Järnvägsgatan) där spårvägen är sidoförlagd. 
Biltrafiken är enkelriktad bortåt. 

Efter Järnvägsgatan kan spårvägen antingen dras längs Alnängsgatan eller snedda över den befintliga 

parkeringen innan den fortsätter österut längs Södra Grev Rosengatan. Den sistnämnda lösningen 

föredras på grund av bättre linjeföring. Med en sådan lösning skulle en hållplats i höjd med 

huvudentrén till USÖ kunna ha sitt plattformspar öster om Alnängsgatan. Därmed skulle gott om 

utrymme för hållplatsen finnas samtidigt som den kommer något närmre USÖ:s huvudentré.   
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6.2.3.4  Jämförelse mellan sträckningsalternativ 2a, 2b och 2c 

Nedan illustreras de tre sträckningsalternativens sträckningar och täckningsgrader. 

 

 
Figur 82: Sträckningsalternativ 2a (blå linje). Grå linje = sträckningsalternativ 2b och 2c. Grön cirkel = 400 m från 
spårvägshållplats. Oreange cirkel = 600 m från spårvägshållplats. Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 

 

 
Figur 83: Sträckningsalternativ 2b (blå linje). Streckad blå linje = alternativa sträckningar i höjd med huvudentrén till USÖ. 
Grå linje = sträckningsalternativ 2a och 2c. Grön cirkel = 400 m från spårvägshållplats. Oreange cirkel = 600 m från 
spårvägshållplats. Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 
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Figur 84: Sträckningsalternativ 2c (blå linje). Streckad blå linje = alternativa sträckningar i höjd med huvudentrén till USÖ. 
Grå linje = sträckningsalternativ 2a och 2b. Grön cirkel = 400 m från spårvägshållplats. Oreange cirkel = 600 m från 
spårvägshållplats. Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 

Mellan Våghustorget (där södra centrumgrenen kommer att ha en hållplats [se nästa kapitel]) och 

Järntorget respektive Södra Grev Rosengatan är det nästan 700 meter respektive drygt 1000 meter. 

Sträckningsalternativ 2a ger därför, tillsammans med den södra centrumgrenen, bäst täckningsgrad 

utan att avstånden dem emellan blir alltför långa. Med alternativ 2a blir dessutom resvägen mellan 

korsningen Västra Nobelgatan/Hertig Karls Allé och korsningen Södra Grev Rosengatan/Alnängsgatan 

cirka 500 meter kortare respektive knappt 400 meter kortare för resenärer kommandes från 

Lundbygrenen respektive Mellringegrenen, än med alternativ 2b. Den totala spårvägslängden blir 

ungefär 400 meter kortare med alternativ 2a än med 2b.  

Vid anläggandet av spårvägar i Frankrike är en viktig målsättning att komma så nära inpå redan 

befintliga målpunkter som möjligt. Som tidigare nämnts är avståndet mellan bostad och hållplats inte 

lika viktigt som avståndet mellan arbetsplats (vilka det finns många av i centrum) och hållplats. Å ena 

sidan hamnar sträckningsalternativ 2a längre ifrån målpunkter som Stortorget, Järntorget och 

Karolinska skolan (stor gymnasieskola lite öster om Järntorget) än vad 2b gör. Å andra sidan hamnar 

sträckningsalternativ 2b längre ifrån målpunkter som Rättscentrum, Skattehuset och Försäkrings-

kassan än vad 2a gör. Emellertid innebär en hållplats i den södra änden av resecentrum, såsom i 

alternativ 2b, att Väster blir mer sammanknutet med centrum. Sträckningsalternativ 2c intar en 

mellanposition med viss förskjutning åt 2a. Det finns alltså för- och nackdelar med både alternativ 2a 

och 2b. Alternativ 2c skulle kunna vara en god kompromiss. Med detta alternativ erhålls god 

linjeföring, bra täckningsgrad och någorlunda korta avstånd till samtliga viktiga målpunkter i norra 

centrum.  

Vid anläggandet av en spårväg utgör flytt av ledningar en stor del av anläggningskostnaderna. Därför 

kan det vara av intresse att studera förekomsten av ledningar längs de olika sträckningsalternativen. 

Tyvärr har det inte varit lätt att få fram information på grund av sekretess. Den information som trots 

allt gått att få tag på kan förhoppningsvis ge en liten vink om vilka stråk som, på grund av nödvändiga 

omflyttningar av ledningar, skulle vara extra besvärliga och därmed dyra vid anläggandet av en 

spårväg. 
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Stadsnät är en av många ledningsägare med markbundet bredbandsnät. Generellt försöker Stadsnät 

lägga sina ledningar under gång- och cykelbanor samt endast korsa gator.219  

Vid betraktande av E.ON:s ledningsnät tycks, för sträckningsalternativ 2a, korsningen med 

Gustavsgatan samt sträckan mellan denna och järnvägen kunna bli särskilt besvärlig på grund av 

diverse el-, fjärrvärme- och/eller fjärrkylaledningar. Mellan järnvägen och Slottsgatan samt mellan 

Skolgatan och Alnängsgatan finns en del längsmed mitten av gatorna liggande elledningar. Mellan 

Slottsgatan och Alnängsgatan finns dessutom en hel del fjärrvärme- och/eller fjärrkylaledningar som 

säkerligen skulle försvåra eventuellt spårvägsbyggande. För sträckningsalternativ 2b tycks hela 

Kilsgatan kunna bli extra besvärlig på grund av alla el-, fjärrvärme- och/eller fjärrkylaledningar; likaså 

Olaigatan mellan Östra Bangatan och Klostergatan samt mellan Skolgatan och Alnängsgatan. Under 

Alnängsgatan finns en del elledningar av vilka de mellan Fredsgatan och Södra Grev Rosengatan tycks 

kunna ge extra problem. Sträckningsalternativ 2c tycks vara det alternativ som skulle vara minst 

problematiskt. Några el-, fjärrvärme- eller fjärrkylaledningar som går längsmed mitten av gatorna 

tycks inte finnas.220  

Vad gäller kommunens VA-nät tycks alla gator längsmed de tre sträckningsalternativen ha minst en 

längsmedgående VA-ledning som skulle behöva flyttas. De ställen där spårvägen sänks för att kunna 

passera under järnvägen kommer säkert vara särskilt besvärliga. Även Södra Grev Rosengatan öster 

om Skolgatan skulle kunna bli extra besvärlig på grund av relativt många ledningar av vilka somliga 

dessutom är ganska stora. Där finns dock möjligheten att låta spårvägen dras fram där det nuvarande 

CV-spåret går vilket inte har några längsmedgående VA-ledningar.221 

Vid planerandet av en ny spårvägslinje är det viktigt att fundera på hur den skulle kunna vara en del i 

ett framtida större linjenät. Ett sådant linjenät skulle kunna se ut så som figur 85 visar. Där har 

spårvägslinjer dragits ut till Björkhaga och Solhaga för att täcka in de övriga tätbefolkade västra 

delarna av Örebro som inte täcks in av linjerna till Mellringe och Lundby. Spårvägslinjer har även 

dragits ut till Sörbyängen och Marieberg för att täcka in de expansiva områdena kring 

Ladugårdsängen och Sörbyängen samt områdena söder och öster om Adolfsberg. Vidare har även 

dessa nytillkomna linjer fått en ”flätad” struktur där den ena av två spårvägslinjer, ifrån ett visst 

ytterområde, trafikerar resecentrum (norra centrum) och går vidare ut till ett annat ytterområde, 

medan den andra trafikerar Våghustorget (södra centrum) och går vidare ut till ett tredje 

ytterområde. Mellan ytterområdena sträcker sig bussringlinjen fram. Där spårvägslinjerna och 

bussringlinjen korsar järnvägen bör goda bytesmöjligheter finnas till pendeltåg. De röda punkterna i 

de tre följande kartbilderna visar viktiga bytespunkter.    

                                                           
219

 Thomas Centerfjäll, Stadsnät i Örebro AB. Svar från honom via e-post 2012-02-20. 
220

 E.ON Elnät Sverige AB. Ledningsinformation tillhandahållen 2012-02-28. 
221

 Kent Strömberg och Martin Andersson, Tekniska förvaltningen, Örebro kommun. Ledningskartor 
tillhandahållna 2012-03-06. 
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Figur 85: Exempel på hur ett framtida större spårvägsnät skulle kunna se ut i Örebro; i detta fall med sträcknings-
alternativ 2a genom norra centrum. Grå linje = bussringlinje. Röd punkt = viktig bytespunkt. 
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Figur 86: Exempel på hur ett framtida större spårvägsnät skulle kunna se ut med sträckningsalternativ 2b genom norra 
centrum. Grå linje = bussringlinje. Röd punkt = viktig bytespunkt. 

 
Figur 87: Exempel på hur ett framtida större spårvägsnät skulle kunna se ut med sträckningsalternativ 2c genom norra 
centrum. Grå linje = bussringlinje. Röd punkt = viktig bytespunkt. 

Med sträckningsalternativ 2b skulle de nytillkomna spårvägslinjerna som trafikerar norra centrum 

inte kunna passera USÖ:s huvudentré. Emellertid skulle detta sträckningsalternativ göra resvägen 

genom norra centrum kortare samtidigt som linjerna ifråga skulle komma att trafikera Våghustorget 

och därmed täcka in de centrala delarna på ett bättre sätt. Då USÖ är en väldigt stor arbetsplats och 

viktig för många att kunna nå på ett bekvämt sätt, vore dock sträckningsalternativ 2a och 2c att 

föredra. Med dessa skulle även den totala täckningsgraden bli bättre. 
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Tabell 22: Jämförelse mellan sträckningsalternativ 2a, 2b och 2c. Varje kategori har för respektive alternativ fått ett värde 
mellan 0 och 5 där ett högre värde är mer positivt. Färgkod: 0-1 = rött, 2-3 = gult och 4-5 = grönt. Observera att ingen 
viktning av kategorierna har gjorts! Observera även att flera av kategorierna påverkar varandra! 

 Alternativ 2a  Alternativ 2b  Alternativ 2c  
 

Täckningsgrad  
 

5 2 4 

Närhet till målpunkter 
  

3 4 4 

Linjeföring  
(kurvor och deras radier) 

4 (färre men tvärare 

kurvor) 
4 (om östra delen av 

Karl Johans skola rivs) 
4 (om östra delen av 

Karl Johans skola rivs) 
Genhet  
(spårvägslängd) 

5 3 4 

Restid (med spårvagn  

genom norra centrum) 
5 3 4 

Restidskvot 
  

3 (längre ifrån viktiga 

målpunkter) 
4 4 

Anläggning 
(svårighet/kostnad) 

3 (övrig trafik, sänkning 

av korsningar) 
3 (ledningar,sänkning 

av korsningar) 
3 (lång tunnel) 

Drift & underhåll 
(svårighet/kostnad) 

3 (blandtrafik) 3 (längre sträcka) 3 (lång tunnel) 

Trafikmiljö (framkomlighet, 

säkerhet, gestaltning) 
1 (mer trafik, 

blandtrafik) 
4 5 

Framtida utbyggnad av 
spårvägsnätet 

1 (tvära kurvor, lång 

resväg) 
1 (missar USÖ) 4 

Summa 33 31 39 

 

En objektiv och adekvat jämförelse mellan de olika sträckningsalternativen är svår att göra. Flera av 

faktorerna påverkar varandra, samtidigt som de kan anses vara olika viktiga i jämförelsen. För 

närvarande diskuteras järnvägens framtid genom staden. Ett alternativ som förts fram är att ersätta 

dagens resecentrum och Örebro Södra med ett nytt resecentrum i höjd med Vasatorget (förutsatt att 

järnvägen grävs ned). I sådant fall skulle alternativ 2b vara att föredra av de alternativ som 

presenterats i detta arbete. Om resecentrum får ligga kvar där det är idag vore dock alternativ 2c att 

föredra för att undvika den delvis smala och tättrafikerade Västra Nobelgatan samt möjliggöra för 

nytillkomna spårvägslinjer i ett framtida utvidgat spårvägsnät i västra och södra Örebro, som 

trafikerar norra centrum, att kunna passera USÖ:s huvudentré. 

 

6.2.3.5  Norra centrumgrenens fortsättning 

Från USÖ fortsätter norra centrumgrenen österut längs Södra Grev Rosengatan. Eftersom denna gata 

har många ledningar under sig vore det bäst om spårvägen fick gå vid sidan om denna utmed den 

befintliga parkeringen. Efter att Svartån passerats finns gott om utrymme ända fram till Almbyplan. 

Huruvida sidoförlagd eller mittförlagd spårväg skulle vara att föredra på denna sträcka får bland 

annat avgöras av hur eventuella ledningar är dragna. Hållplatser bör placeras strax söder om Svartån 

(ungefär 350 meter från Skebäcks vårdcentral) och vid korsningen Bygärdesgatan/Oskarsvägen 

(ungefär 300 meter från Birgittaskolan). Båda dessa platser har flera sammanstrålande stråk. 
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6.2.4  Södra centrumgrenen 
Hertig Karls Allé kan utformas enligt figur 55 (se s. 63). En hållplats placeras förslagsvis mellan 

Karlaparken och Tegelgatan med närhet till Älvtomta vårdcentral, Västra sjukhemmet och 

Gumaeliusskolan. Efter Svartån måste spårvägen gå i tunnel under järnvägen (såvida inte järnvägen 

höjs eller sänks). Om spårvägsutrymmet i denna tunnel inte ska vara upplåtet för övrig trafik räcker 

det med 4,4 meters höjd till tunneltaket mätt från spårvägens rälsöverkant. Därmed måste 

spårvägen vara sänkt 3,9 meter vid tunnelmynningarna då tunneltaket antas ligga en halvmeter 

ovanför omkringliggande gators höjdnivå (okulär uppskattning). Under järnvägen bör en hållplats 

finnas med god tillgänglighet till Örebro Södra. Mellan Svartån och järnvägen är det ungefär 95 

meter. Tyvärr skulle en konvex och en konkav vertikalkurva med vertikalradien 1300 meter 

tillsammans behöva en 142 meter lång sträcka för att sänka spårvägen 3,9 meter. I undantagsfall kan 

dock 625 meters vertikalradie tillåtas. Därmed skulle en sträcka på knappt 100 meter behövas och 

den maximala lutningen skulle bli 4,5 % (d.v.s. under gränsvärdet 6 %). Fem meter av Svartån skulle 

därför behöva tas i anspråk. Alternativt skulle järnvägen kunna höjas 0,3 meter. För konkava 

vertikalkurvor på 500 till 700 meter måste, som tidigare nämnts, 0,02 meter extra utrymme finnas i 

vertikalled. Detta påverkar dock inte de framräknade och avrundade värdena. Plattformarna kan ha 

sin västra ände 22 meter innan den västra tunnelmynningen utan att den maximalt tillåtna 

plattformslutningen på 2 % överskrids. Om plattformarna ska vara 90 meter långa så att två 40-

vagnar kan få plats efter varandra innebär det att spårvägen kan börja stiga 90 – 2 * 22 = 46 meter 

öster om den västra tunnelmynningen. Därmed skulle spårvägen komma upp till omkringliggande 

gators höjdnivå ungefär 26 meter efter mittpunkten på korsningen Rudbecksgatan/Östra Bangatan 

samtidigt som korsningen skulle behöva sänkas ungefär en halvmeter om vertikalradien är 625 

meter. Motsvarande för 1300 meters radie skulle bli 68 meter respektive 1,8 meter. 

Mellan Östra Bangatan och Fabriksgatan är gaturummet 50 meter brett. Där skulle det därför inte 

vara något problem med att få plats med en mittplacerad spårväg och samtidigt erbjuda en god 

trafikmiljö för övriga trafikslag. Efter Fabriksgatan ”delas” spårvägen så att spårvagnarna kan 

trafikera ramperna upp till Våghustorget där en hållplats placeras. Mellan Fabriksgatan och 

Våghustorget är gaturummet 32 meter brett, vilket är för smalt för att spårvägen ska få eget 

utrymme upp/ned längs ramperna. Där, liksom på ramperna öster om våghustorget, får 

spårvagnarna därför gå i blandtrafik. Dock bör bara buss, taxi, varuleveranser och de som ska till/från 

fastigheter längs denna sträcka få köra där (samt fordon vars höjd hindrar dem från att köra i 

Rudbeckstunneln, såvida inte denna tunnel sänks). Motsvarande bör även gälla Drottninggatan 

mellan Våghustorget och Änggatan samt Köpmangatan mellan Våghustorget och infarten till 

parkeringshuset vid Krämaren.    

Korsningen med Kungsgatan utformas förslagsvis såsom figur 88 visar. Med mittremsa/refug mellan 

spåren blir förflyttningen av dessa i sidled mindre samtidigt som utrymme sparas i och med att 

endast en två meter bred refug behövs (istället för två sådana) vid övergångsställena. Med det 

mindre utrymmesbehovet blir gaturummets bredd tillräcklig för att spårvägen ska få eget utrymme 

och biltrafiken två filer i vardera riktningen.  
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Figur 88: Förslag till utformning av gaturummet vid korsningen Rudbecksgatan/Kungsgatan.                                       
Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 

En hållplats bör placeras vid korsningen Rudbecksgatan/Trädgårdsgatan; helst mellan Trädgårdsgatan 

och Manillagatan eftersom flera stråk sammanstrålar där. Om så gjordes skulle stråket Manillagatan - 

Borgmästargatan kunna knytas samman med ett övergångsställe (något som saknas idag) som 

samtidigt betjänar hållplatsens östra ände. Mellan Trädgårdsgatan och Manillagatan begränsar ett 

höghus gaturummet till 30 meter. Därför bör hållplatsen få en mittplattform för att spara plats. Detta 

till trots finns inte tillräckligt med utrymme för att ha mer än två bilkörfält i vardera riktningen. Därför 

bör vänstersväng vara förbjuden för fordon kommandes österifrån såvida inte trafiken förgrenar sig 

på sådant sätt att det vore lämpligt att upplåta en av de två filerna för vänstersvängande fordon. 

 
Figur 89: Förslag till utformning av gaturummet vid korsningen Rudbecksgatan/Trädgårdsgatan.                                
Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 
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Längsmed Rudbecksgatan på sträckan mellan Manillagatan och Mogatan finns ingen cykelbana. 

Cyklisterna är istället hänvisade till att cykla en liten omväg via Borgmästargatan. En nyutformning av 

Rudbecksgatan bör därför innefatta en gen sammanhängande cykelbana. Avståndet mellan husen är 

dock bara 25 meter varför en sådan inte skulle få plats såvida inte spårvagnarna tillåts gå i blandtrafik 

eller antalet bilkörfält reduceras. Det sistnämnda torde dock inte vara aktuellt i och med att den 

aktuella vägsträckan har höga trafikflöden, är rekommenderad väg för breda, höga och långa 

transporter samt fungerar som primär utryckningsväg för ambulans.222 Nere till höger i figur 89 visas 

hur gatan skulle kunna utformas om spårvagnarna gick i blandtrafik i båda riktningarna. Därmed 

skulle en del av den attraktiva grönytan längs husen norr om Rudbecksgatan kunna sparas. Med hjälp 

av signalreglering som stoppar upp biltrafiken när en spårvagn ska ut på sträckan med blandtrafik 

torde inte spårvagnarnas framkomlighet påverkas alltför negativt. För övrigt bör utfarterna från 

husen söder om gatan ordnas på annat sätt.   

Söder om Rudbecksgatan mellan Mogatan och Eyragatan ligger Sveaparken. Om denna tillåts naggas 

i kanten kan spårvägen återigen få eget utrymme från och med Mogatan. Mellan Eyragatan och 

Engelbrektsgatan torde det inte vara några större problem att öka Rudbecksgatans bredd till 

åtminstone 30 meter. Därmed skulle gaturummet kunna utformas såsom figur 90 visar.   

 
Figur 90: Förslag på utformning av 30 meter brett gaturum. 

Vid korsningen Rudbecksgatan/Kasten Ottergatan bör en hållplats placeras för att åstadkomma god 

tillgänglighet till Öster samt målpunkterna Vinterstadion, Behrn Arena och idrottshuset.  

Från och med Engelbrektsgatan finns dubbelriktade cykelbanor längs bägge sidor om Rudbecksgatan. 

Mellan Engelbrektsgatan och Sockengatan finns dock gott om utrymme (> 40 m). Därmed finns även 

flera möjliga gaturumsutformningar. Vid korsningen Rudbecksgatan/Hagmarksgatan placeras 

lämpligen en hållplats i och med närheten till Internationella engelska skolan, handelsområdet vid 

Österplan samt nordöstra delen av Sörby. Härifrån utgår dessutom Ormestagrenen. Mellan 

Sockengatan och Almbyplan blir gaturummet återigen neråt 30 meter; kanske till och med neråt 28 

meter beroende på hur nära den nya bebyggelsen kommer Rudbecksgatan. Figur 91 visar hur 

                                                           
222

 Örebro kommun, Trafikplan för Örebro kommun – Nulägesbeskrivning, 2009, s. 20-22 samt tillhörande 
kartbilaga. 
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gaturummet skulle kunna utformas om det var 28 meter brett. Som synes finns inget utrymme kvar 

för en refug som kan dela av den breda gatan vid i huvudsak övergångsställen. De sistnämnda finnas 

dock först vid Almbyplan där gaturummet återigen blivit större. 

 
Figur 91: Förslag på utformning av 28 meter brett gaturum. De dubbelriktade cykelbanorna har fått göras 7,5 cm smalare 
än vad som är rekommenderat för dubbelriktade cykelbanor med stort cykelflöde. 

 

6.2.5  Brickebackengrenen 
Mellan Almbyplan och Tybble centrum finns gott om utrymme (> 40 m) och därmed flera möjliga 

gaturumsutformningar. Vid Tybble centrum bör en hållplats placeras. Förutom stadsdelscentret 

ligger Almby skola och Sörbyskolan inte långt därifrån. Vidare sammanstrålar flera stråk där. 

 
Figur 92: Förslag till utformning av gaturummet vid Tybble centrum. Med plattformarna placerade efter korsningen kan 
spårvagnarna få full prioritet genom denna med bibehållen fart. Detta är en fördel speciellt i de fall då inget passagerar-
utbyte görs. En annan fördel med dessa plattformsplaceringar är att deras motsvarande utrymmen på andra sidan 
spåren kan användas till filer för vänstersvängande fordon. Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath.  
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Mellan Tybble centrum och Universitetet finns en del mark väster om Universitetsallén (efter 

Almbyplan byter Rudbecksgatan namn) som borde gå att ta i anspråk. Vidare övergår 

Universitetsallén på denna sträcka från att vara en fyrfilig väg till att bli en tvåfilig väg. Detta 

sammantaget medför att det inte skulle vara några svårigheter att ge spårvägen eget utrymme. 

Spårvägen går sedan igenom den stora rondellen i höjd med Universitetsgatan för att sedan via en 

hållplats fortsätta väster om och längsmed Åstadalsvägen. 

 
Figur 93: Förslag till utformning av hållplats/knutpunkt vid Örebro universitet.                                                                
Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 

Med en hållplatsutformning såsom figur 93 visar erhålls eftersträvansvärda överplattformsbyten för 

läns- och ringlinjebussar. Bussringlinjen går, enligt de antaganden som gjorts i detta arbete (se fig. 85 

på s. 96), via Åstadalsvägen och Universitetsgatan. Troligen skulle det vara lämpligare, för i alla fall 

dessa bussar, om överplattformsbytena kunde ske mellan fordon ”som ska åt samma håll” på grund 

av att resandeutbytet troligen skulle vara större mellan spårvagn till/från centrum och bussringlinjen 

till/från exempelvis Adolfsberg än mellan spårvagn till/från centrum och bussringlinjen till/från 

exempelvis Almby. De som kommer resa till/från Almby kommer säkert oftare göra byten till 

spårvagn vid andra knutpunkter som vid korsningen Bruksgatan/Ormestagatan och USÖ. Alternativen 

skulle vara att låta ringlinjebussarna köra runt hållplatsen till ”rätt” plattform, vilket skulle bli 

ineffektivt, eller byta plats på spår och bussgator, vilket skulle kräva mer utrymme samtidigt som 

spårvägens linjeföring blir sämre. Från och med Rundstigen blir Åstadalsvägen ganska smal (15-18 

meter) vilket medför att spårvagnarna måste gå i blandtrafik om inte gaturummet görs bredare (se 

fig. 94). Ett alternativ skulle vara att bara låta spårvagnar och bussar gå på Åstadalsvägen mellan 

Rundstigen och Barkvägen medan övrig motortrafik får ledas in på de mindre vägarna. I sådant fall 

bör genomfartstrafik på dessa förbjudas eller i alla fall göras oattraktiv så att förarna föredrar att 

köra via Norrköpingsvägen. 
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Figur 94: Vid breddning av Åstadalsvägen måste dess gaturum åtminstone bli 18,65 meter brett för att spårvägen ska 
kunna få eget utrymme. 

Strax innan Barkvägen viker spårvägen av västerut och rundar bostadsområdet vid Grankottevägen 

för att sedan ansluta till Saxons väg vilken den sedan följer genom Brickebacken söderut. I höjd med 

Barkvägen sammanstrålar flera gångstråk varför platsen är lämplig för en hållplats. Gaturummet 

längs Saxons väg är såpass bred att flera utformningar är möjliga. En hållplats bör placeras i höjd med 

Brickebackens centrum och skola; eventuellt en annan i höjd med Tallrisvägen. Därefter forsätter 

spårvägen till Norra Bro där den viker ner mellan Anders Petters väg och Kvastmakarevägen för att 

sedan följa Gällerstavägen söderut till L. Ässkogvägen. Hållplatser placeras lämpligen i höjd med och 

öster om Kvastmakarevägen samt intill L. Ässkogvägen (bredvid Atlas Copco).       

6.2.6  Ormestagrenen 
Gaturummet längs Hagmarksgatan öster om Rudbecksgatan kan göras åtminstone 28 meter brett. 

Därefter är Ormestagatans befintliga gaturumsbredd ungefär 45 meter mellan Bygärdesgatan och 

Bruksgatan, och kan därefter göras minst 28 meter bred. Därmed finns flera gaturumsutformnings-

möjligheter som inkluderar eget spårvägsutrymme, gång- och cykelbana samt två bilkörfält. En 

hållplats bör placeras vid korsningen Ormestagatan/Bruksgatan i och med att bussringlinjen antas gå 

förbi där. En annan hållplats placeras med hänsyn till täckningsgraden förslagsvis vid korsningen 

Ormestagatan/Hjälmarvägen. 

Från korsningen Ormestagatan/Universitetsgatan finns tre alternativa sträckningar. Alternativ 3a 

följer Universitetsgatan fram till Brickebackengrenens knutpunkt vid Universitetet. Förutom en 

hållplats vid denna skulle hållplatser förslagsvis placeras i höjd med Fakultetsgatan och strax väster 

om korsningen Ormestagatan/Universitetsgatan. Alternativ 3b följer alternativ 3a:s sträckning fram 

till Fakultetsgatan längsmed vilken den sedan följer en bit för att komma nära inpå universitetet med 

en ändhållplats. Liksom för alternativ 3a placeras även en hållplats strax väster om korsningen 

Ormestagatan/Universitetsgatan. Alternativ 3c forsätter rakt fram längs Ormestagatan och sedan ner 

till Mark. Hållplatser placeras lämpligen strax efter korsningen Ormestagatan/Universitetsgatan, 

sydost om Domarringen och nere inne i Mark. De två sistnämnda förutsätter dock kraftig utbyggnad 

av bostäder och/eller verksamheter kring dessa. Inga av de tre alternativen innebär något 

utrymmesproblem. 
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Figur 95: Sträckningsalternativ 3a. Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 

 
Figur 96: Sträckningsalternativ 3b. Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 

 
Figur 97: Sträckningsalternativ 3c. Flygfoto: Lantmäteriet. Illustration: Christian Granath. 
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Både sträckningsalternativ 3a och 3b hamnar nära universitetet. Alternativ 3a hamnar dessutom nära 

den viktiga knutpunkten vid detsamma. För både 3a och 3b blir dock sträckningen inte gen då Almby 

rundas. Dessutom blir eventuella framtida förlängningar oklara och svåra. Sträckningsalternativ 3c 

ger en bättre täckningsgrad. Det hamnar dock längre ifrån den viktiga målpunkten universitetet med 

dess knutpunkt; men i och med att denna betjänas av både Brickebackengrenen och bussringlinjen 

vore det bättre med en dragning till Mark. Därmed skulle möjligheten till en framtida logisk spårvägs-

förlängning förbättras.  

 
Tabell 23: Jämförelse mellan sträckningsalternativ 3a, 3b och 3c. Varje kategori har för respektive alternativ fått ett värde 
mellan 0 och 5 där ett högre värde är mer positivt. Färgkod: 0-1 = rött, 2-3 = gult och 4-5 = grönt. Observera att ingen 
viktning av kategorierna har gjorts! Observera även att flera av kategorierna påverkar varandra! 

 Alternativ 3a  Alternativ 3b  Alternativ 3c  
 

Täckningsgrad  
 

3 3 5 

Närhet till målpunkter 
  

5 (nära universitet  

och viktig knutpunkt) 
4 (nära universitet) 3 

Linjeföring (kurvor och deras 

radier) 

3 2 5 (inga tvära kurvor) 

Genhet  
 

1 (rundar Almby) 1 (rundar Almby) 5 

Restid 
 

2 (icke gen sträckning)  2 (icke gen sträckning) 5 

Restidskvot 
  

3 (nära universitet, 

men icke gen sträckning 
och långt ifrån Mark) 

3 (nära universitet, 

men icke gen sträckning 
och långt ifrån Mark) 

5 

Anläggning 
(svårighet/kostnad) 

4 4 5 (byggs till stor del på 

obebyggd mark) 
Drift & underhåll 
(svårighet/kostnad) 

4 4 5  

Trafikmiljö (framkomlighet, 

säkerhet, gestaltning) 
4 4 5  

Framtida utbyggnad av 
spårvägsnätet 

3 (förlängning oklar) 0 (universitetet i vägen) 5 

Summa 32 27 48 

 

Sträckningsalternativ 3c verkar vara det bästa alternativet, åtminstone ur ett längre perspektiv om 

det blir tal om en förlängning av linjen.  
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6.2.7  Linjerna sammantaget 
Om sträckningsalternativen 1a, 2c och 3c väljs samtidigt som Baronbackarna bara får en hållplats 

skulle spårvägsnätet med linje 1 (röd), 2 (blå), 3 (grön) och 4 (gul) se ut så som figur 98 visar (se även 

fig. 54 på s. 62). 

 
Figur 98: De olika grenarna med sträckningsalternativ 1a, 2c och 3c samt med en hållplats, istället för två, vid 
Baronbackarna. De röda punkterna visar var hållplatser finns. Runt dessa har ringar med 500 meters radie ritats in. 

 

Tabell 24 redovisar linjelängd, antalet hållplatser och hållplatsavstånd för de olika linjerna och 

spårvägsnätet som helhet. Av den går att utläsa att respektive linje får en linjelängd på mellan 10 och 

13 kilometer och runt 20 hållplatser. Hållplatsmedelavstånden blir mellan 500 och 700 meter. 

Hållplatsmedianavstånden blir kortare vilket visar på att förekomsten av enstaka särskilt långa 

hållplatsavstånd är större än förekomsten av enstaka särskilt korta sådana. 
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Tabell 24: Linjelängd, antalet hållplatser och hållplatsavstånd – med sträckningsalternativ 1a, 2c och 3c samt med en 
hållplats, istället för två, vid Baronbackarna – för röd linje (Lundby – resecentrum – Mark), blå linje (Lundby – 
Våghustorget – Norra Bro), grön linje (Mellringe – resecentrum – Norra Bro), gul linje (Mellringe – Våghustorget – Mark) 
och hela linjenätet. 

 Linjelängd 
(km) 

Antalet 
hållplatser 

Hållplatsavstånd (m) 

Medel Median Min Max 

Röd linje 12,1 19 670,5 635 360 1060 

Blå linje 12,9 21 642,5 610 340 980 

Grön linje 12,0 21 599 515 360 1070 

Gul linje 10,4 19 575,6 515 340 1060 

Hela 
linjenätet 

24,4 39 591(1 565(2 340 1070 

1)
Summan av de fyra linjernas linjelängd dividerat med summan av varje linjes antal hållplatser subtraherat med ett.  

2)
Medianen av de fyra linjernas samtliga hållplatsavstånd.  

De flesta av hållplatsavstånden är gemensamma för två av linjerna, vilket alltså inte beaktats vid beräknandet av medel- 
och medianvärdet för hela linjenätet. 

 

En depåanläggning bör placeras så nära spårvägssystemets mittpunkt som möjligt för att undvika 

långa tomkörningar mellan den och linjerna. I Örebro och det i figur 98 inritade spårvägsnätet skulle 

det därför ligga nära tillhands att placera depån vid CV-området norr om USÖ eller någonstans på 

den industrimark som finns väster och öster om Bygärdesgatan.     
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7 Diskussion, slutsatser och 
rekommendationer 

Förutsättningar, antaganden och metoder 

För att på ett enkelt och icke tidsödande sätt få uppgifter om gaturummens bredder har mät-

funktionen i Eniros karttjänst använts. Denna metod ger dock värden som inte är särskilt precisa; 

men med jämförelse med typiska mått för gaturumsbredder (exempelvis 18-metersgator) och 

avrundning nedåt får nog de värden som slutligen antagits och använts i detta arbete trots allt anses 

vara acceptabla.  

I detta arbete har en bussringlinje (se fig. 85 på s. 96) antagits finnas med som en viktig del i ett 

framtida kollektivtrafiksystem. Utan denna skulle förutsättningarna blivit annorlunda, framförallt i 

fråga om att kunna erbjuda Vallby och inre delarna av Almby en god kollektivtrafik.    

Vidare har i detta arbete antagits att länsbussarna, även med ett framtida spårvägsnät, fortsätter in 

till resecentrum. Anledningen till detta antagande är att det vore olyckligt om det regionala 

kollektivtrafiknätet inte förblev sammanknutet. Om det trots allt i framtiden skulle anses vara 

nödvändigt att inte låta dessa bussar få fortsätta in till resecentrum skulle de istället kunna få sina 

ändhållplatser vid exempelvis knutpunkterna vid universitetet och korsningen Ekersvägen/Västra 

Ringgatan.  

Slutsats: 

De värden på gaturumsbredder som slutligen antagits och använts i detta arbete får i detta skede 

anses vara acceptabla.  

Rekommendation: 

Vid fördjupade analyser bör mer ackurata värden på bland annat gaturumsbredder användas.  

Hållplatsavstånd 

I analysen framgår att linje 1 (röd), 2 (blå), 3 (grön) och 4 (gul) skulle få ett hållplatsmedelavstånd på 

ungefär 670, 640, 600 respektive 580 meter och ett hållplatsmedianavstånd på ungefär 640, 610, 520 

respektive 520 meter. Dessa värden kan jämföras med det ur restidssynpunkt (viktad restid från dörr 

till dörr) optimala hållplatsavståndet som, enligt ”Handledning för spårvägsplanering i Skåne”, oftast, 

beroende på lokala förutsättningar, ligger mellan 500 och 800 meter. De lokala förutsättningarna kan 

variera, inte bara från stad till stad, utan även längs en och samma linje. Om resandet mellan två 

hållplatser är stort samtidigt som mellanliggande hållplatser har, relativt de två förstnämnda 

hållplatserna, ganska få på- och avstigande torde de flesta av resenärerna tjäna på att dessa 

mellanliggande hållplatser får större hållplatsavstånd för att på så sätt minska den totala viktade 

restiden från dörr till dörr. Till de lokala förutsättningarna hör även restidskvoten för olika relationer. 

Om denna inte bara beräknas utifrån själva restiden för respektive färdmedel, utan även utifrån 

deras viktade restider, skulle en mer nyanserad bild fås.  

Som synes kan optimalt hållplatsavstånd vara svårt att finna. Det ovan nämnda, ur viktad 

restidssynpunkt, optimala hållplatsavståndet är större än de framgångsrika franska moderna 

spårvägarnas hållplatsmedelavstånd. Frågan är då varför det är så. Jag själv tror inte de franska lokala 
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förutsättningarna är tillräckligt annorlunda de svenska för att kunna svara för hela skillnaden. 

Troligen har de istället ansett bekvämlighet och ”trygghet” av att ofta ha en hållplats nära och inom 

synhåll vara viktigare varför det fått påverka den viktade restidsberäkningen ännu mer.   

Huruvida det ur viktad restidssynpunkt optimala hållplatsavståndet är detsamma som det ur 

samhällsekonomisk synpunkt optimala hållplatsmedelavståndet, har inte gått att finna. Frågan är 

alltså om ett minimum av den genomsnittliga totala viktade restiden från dörr till dörr är 

samhällsekonomiskt optimal eller om det finns ett annat hållplatsavstånd som medför lägre 

kostnader för samhället. Många av de samhällsekonomiska faktorerna, exempelvis vägslitage och 

olyckor, påverkas direkt eller indirekt av hur stort resandet är med kollektivtrafik vilket i sin tur beror 

på hur stor den viktade restiden är och hur restidskvoten ser ut för olika reserelationer. Andra 

samhällsekonomiska faktorer påverkas inte på samma sätt av den viktade restiden. Om exempelvis 

längre avstånd mellan hållplatserna tillåts ökar behovet av kompletterande trafik som fångar upp 

resenärer som av olika anledningar inte klarar av att gå längre sträckor. Samtidigt skulle dock 

kostnaderna för spårvägshållplatserna minskas. Dessutom skulle spårvagnarnas omloppstid bli 

kortare, varför samma fordon hinner med fler turer per dag. Därmed behövs inte lika många fordon 

och anställda för att upprätthålla en viss turtäthet och därmed blir trafiken billigare. Om antalet 

fordon och anställda behålls oförändrat erhålls istället högre turtäthet, vilket i sin tur gör 

kollektivtrafiken attraktivare. Detta i sin tur leder till ökat resande och/eller ökad acceptans för ett 

litet längre gångavstånd till hållplats. Med fler hållplatser ökar dock utbudet på bostäder och lokaler 

som får nära till en hållplats vilket skulle kunna vara positivt för det lokala näringslivet.  

Slutsats: 

De i detta arbete framarbetade spårvägslinjerna har hållplatsmedelavstånd och hållplatsmedian-

avstånd vilka tycks vara rimliga då de är något större än hållplatsmedelavståndet för de franska 

moderna spårvägslinjerna och något mindre än det hållplatsavstånd som i ”Handledning för 

spårvägsplanering i Skåne” anses optimalt ur ett viktat restidsperspektiv.  

Rekommendation: 

Undersök varför de franska moderna spårvägslinjerna har ett hållplatsmedelavstånd som ”bara” är 

ungefär 500 meter och om de gjort viktningarna i restidsberäkningarna annorlunda och varför i 

sådant fall. Undersök även hur stort ett ur samhällsekonomiskt perspektiv optimalt hållplatsavstånd 

skulle vara. 

Då spårvägsplaner tidigare kommit på tal i Örebro har det inte sällan varit med väldigt stora 

hållplatsavstånd. Detta skulle öka behovet av kompletterande trafik betydligt. Min rekommendation 

är att hållplatsmedelavståndet blir mellan 500 och 700 meter stort. På grund av att några enstaka 

hållplatsavstånd blir särskilt stora, exempelvis där motorvägen korsas och där bostadsområdena 

ligger lite glesare i ytterkanten av staden, blir hållplatsmedianavståndet rimligtvis något lägre.   

Spårvägssträckning och hållplatsplacering 

En ”spårvägifiering” av busslinjerna 1 till 4 och deras inbördes flätade struktur skulle vara att föredra. 

Det tillhandahållna materialet beskrivande resemönstret i Örebro var dock knapphändigt och 

dessutom i vissa fall felaktigt. Med en bättre resematris skulle kanske andra sträckningar än de som 

beskrivits i detta arbete vara att föredra. Exempelvis kanske en sträckning ner till det expanderande 

Sörbyängen och/eller Ladugårdsängen (se fig. 85, 86 och 87 på s. 96-97) skulle föredras framför 

Ormestagrenen. Vidare skulle bättre information om var folk arbetar (vid arbetspendling har 
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avståndet mellan arbetsplats och hållplats större betydelse för valet mellan bil och kollektivtrafik än 

vad avståndet mellan bostad och hållplats har) kunna påverka vilket sträckningsalternativ genom 

norra centrum som anses vara bäst samt var hållplatser bör placeras. 

Slutsats: 

En ”spårvägifiering” av busslinjerna 1 till 4 och deras inbördes flätade struktur skulle utifrån detta 

arbete vara att föredra. Men med bättre resematris och information om var folk har sina 

arbetsplatser skulle dock andra spårvägssträckningar kunna vara att föredra. Eventuellt skulle en 

sträckning söderut till Sörbyängen och/eller Ladugårdsängen vara lämpligare än en sträckning till 

Mark. Detta beror dock på hur utvecklingen kommer att se ut för områdena kring det nedlagda och 

nu rivna pappersbruket. Planer finns på att kanske bygga en ny stor och tät stadsdel där. Därigenom 

skulle underlaget för norra centrumgrenen öster om USÖ och Ormestagrenen förbättras radikalt. När 

allt kommer omkring handlar val av lämplig spårvägssträckning om vilka ambitioner kommunen har.   

Rekommendation: 

Införskaffa bättre resematris. Klargör vad ambitionen är att göra med områdena kring det nedlagda 

pappersbruket. 

Spårvägens korsande av järnvägen 

Beroende på järnvägens framtid genom staden kan förutsättningarna för ett spårvägsnät ändras. 

Önskemål finns om att gräva ner järnvägen på grund av dess starka barriär rakt genom staden. Ett 

alternativ skulle vara att höja upp den. För- och nackdelar finns med båda alternativen. De båda har 

dock gemensamt att Örebro Södra troligen skulle läggas ner. Om järnvägen grävs ner finns idéer om 

att flytta dagens resecentrum till en plats i höjd med Vasatorget, det vill säga närmre mitten av 

Örebro centrum. I sådant fall skulle norra centrumgrenens sträckningsalternativ 2b, som då skulle 

kunna få anslutning till järnvägsplattformarnas norra ändar, vara att föredra, såvida inte en spårväg 

genom Vasatorget planeras. En nedgrävning eller upphöjning av järnvägen skulle dock vara mycket 

kostsam relativt Örebros än så länge ganska ringa storlek varför dylika lösningar troligen inte kommer 

realiseras under överskådlig framtid. En spårvägssträckning förbi dagens resecentrum skulle säkert 

göra en eventuell framtida flytt av detta till en plats i höjd med Vasatorget mindre lämplig. Möjligen 

skulle det kunna flyttas till platsen där Örebro Södra idag ligger och därmed kunna få anslutning till 

södra centrumgrenen.  

I detta arbete har vissa övergripande beräkningar gjorts över var en spårväg skulle behöva påbörja 

sin sänkning för att kunna gå i tunnel under järnvägen. Beräkningarna visar att korsandet av den 

befintliga järnvägen kan bli något komplicerad, men inte omöjlig. Fördjupade beräkningar kan dock 

komma fram till resultat som får till följd att spårvägssträckningar förbi järnvägen, som i detta arbete 

ansetts lämpliga, inte längre anses vara det.  

Slutsats: 

Beslut om nedgrävning av järnvägen och flytt av resecentrum skulle förändra förutsättningarna för 

ett framtida spårvägssystem radikalt. Fördjupade beräkningar kring spårvägens korsande av 

järnvägen kan ge en annan bild av lämpliga spårvägssträckningar förbi denna. 

Rekommendation: 

Om beslut tas att järnvägen inom överskådlig framtid ska fortsätta gå i ytläge såsom idag, bör alla 

framtida planer på en station i höjd med Vasatorget förkastas så att spårvägsplanerandet kan 
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fortskrida utan ändrade förutsättningar. Det vore nämligen klokare och mer ekonomiskt att redan 

idag, när lämpliga tillfällen ges (exempelvis vid förnyelse av ledningsnät), börja anpassa för en 

framtida spårväg. Om dessa anpassningar görs i vissa lämpliga stråk för att sedan i all hast behöva 

göras vid något annat ställe har mycket pengar gått förlorade. Långsiktighet med tydliga 

trögföränderliga förutsättningar är i detta hänseende av yttersta vikt! Det vore alltså viktigt att så 

tidigt som möjligt göra fördjupade beräkningar för var en framtida spårväg lämpligtvis går i tunnel 

under järnvägen. 

Gaturumsutformning 

En stor del av detta arbete har ägnats åt att analysera hur gator skulle kunna utformas för att medge 

en god spårvägstrafik utan alltför stora negativa eftergifter hos övriga trafikanter, i synnerhet 

fotgängare och cyklister. Vissa, ur denna synvinkel, problematiska områden har därigenom gått att 

ringa in. Ett sådant ställe är Hedgatans 18 meter smala passage mellan Trängkårsvägen och 

Långgatan där blandtrafik med signalreglering som prioriterar spårvagnarna tycks vara en oundviklig, 

men ändå godtagbar lösning om gång- och cykeltrafiken ska få god standard. Två andra 

problematiska ställen är Västra Nobelgatan mellan Västerplan och Hertig Karls Allé samt mellan 

Lövstagatan och Gustavsgatan. Där är nämligen gaturummet på stora delar endast 18 meter brett 

samtidigt som en nyutformning av gatan borde inkludera nya gång- och cykelbanor av hög standard. 

Blandtrafik bör så långt som möjligt undvikas. Därför vore det, ur denna synvinkel, bättre om 

spårvägen drogs enligt sträckningsalternativ 2b eller 2c. Där kan nämligen biltrafiken enkelriktas utan 

alltför stora negativa konsekvenser. Därmed skulle spårvägen kunna få eget utrymme. En annan 

omständighet som talar för alternativ 2b och 2c framför 2a är svårigheten att utforma korsningen 

Västra Nobelgatan/Hertig Karls Allé på ett tillfredsställande sätt. Spårvägens vertikalkurvor riskerar 

nämligen att bli alltför tvära där samtidigt som övergångsställen och cykelöverfarter hamnar ganska 

långtifrån korsningens mittpunkt. Rudbecksgatan mellan Trädgårdsgatan och Mogatan samt 

Åstadalsvägen mellan Rundstigen och Barkvägen är andra ställen som kan bli problematiska och 

tvinga fram speciallösningar. 

Vissa ställen bör absolut inte bebyggas innan mark reserverats för en framtida spårväg. Framförallt 

handlar det om knutpunkterna vid norra Vivalla (där spårvägen korsar Vivallaringen), korsningen 

Ekersvägen/Västra Ringleden och Universitetet (i enlighet med fig. 93 på s. 103). Även den stora 

parkeringen framför USÖ:s huvudentré bör förbli obebyggd tills dess att mark reserverats för en 

framtida spårväg. Förövrigt gäller att nybyggnationer inte sker så att förverkligandet av ett framtida 

spårvägsnät försvåras.  

I vissa svenska städer har bussgator byggts som enkelt ska kunna konverteras till spårväg i framtiden. 

Exempel på detta är Lundalänken i Lund, Lindholmsallén i Göteborg och LinkLink i Linköping. Det vore 

klokt om även Örebro, när lämpliga tillfällen ges (exempelvis vid förnyelse av ledningsnät och 

byggande av bussgator), gjorde anpassningar för en framtida spårväg. Därmed skulle kostnaderna bli 

mer utspridda i tiden. Bussgator som byggs för att i framtiden lätt kunna konverteras till spårväg 

innebär dessutom stora fördelar för busstrafiken fram tills dess en konvertering väl sker. I och med 

att kollektivtrafik bör gå rakt, gent och centralt genom bostadsområden ligger det nära tillhands att 

bygga en bussgata genom Vivalla som i framtiden enkelt kan omvandlas till spårväg.  

Busstrafik parallellt med spårvägslinjerna ska undvikas så att spårvägssystemets potential kan 

utnyttjas så mycket som möjligt. Men när det gäller länsbussarna som utgör en del i ett stort 



113 
 

regionalt system tycker jag att det vore olyckligt om de (i alla fall de som trafikerar de större linjerna) 

inte trafikerade resecentrum. Därför kommer busstrafik parallellt med spårvägslinjer troligen bli 

oundvikligt på vissa ställen. På dessa ställen bör de inte köra på spårvägsutrymmet på grund av det 

ökade slitaget som det innebär.  

Slutsats:   

Följande ställen skulle bli särskilt problematiska beträffande möjligheten att utforma gaturummet för 

att medge en god spårvägstrafik utan alltför stora negativa eftergifter hos övriga trafikanter, i 

synnerhet fotgängare och cyklister: 

 Hedgatan mellan Trängkårsvägen och Långgatan 

 Västra Nobelgatan mellan Västerplan och Hertig Karls Allé (inklusive korsningen Västra 

Nobelgatan/Hertig Karls Allé) samt mellan Lövstagatan och Gustavsgatan. 

 Rudbecksgatan mellan Trädgårdsgatan och Mogatan  

 Åstadalsvägen mellan Rundstigen och Barkvägen 

Med anledning av den andra punkten förordas sträckningsalternativ 2b och 2c framför 2a.  

Följande ställen bör absolut inte bebyggas innan mark reserverats för en framtida spårväg: 

 Norra Vivalla där spårvägen planeras korsa Vivallaringen 

 Korsningen Ekersvägen/Västra Ringleden 

 Vid Universitetet (i enlighet med fig. 93 på s. 103) 

 Parkeringen framför USÖ:s huvudentré 

En framtida spårväg bör gå rakt, gent och centralt genom Vivalla.  

Rekommendation:  

Börja redan idag att göra anpassningar av den fysiska miljön för en framtida spårväg. 

Bebyggelse 

Om bebyggelsen längsmed de viktiga kollektivtrafikstråken förtätades skulle resandeunderlaget ökas 

vilket skulle förbättra ekonomin för kollektivtrafiken och/eller framtvinga högre turtäthet vilket i sin 

tur innebär att resandeunderlaget ökar ännu mer. Viktigt är att en förtätning av bebyggelsen längs 

kollektivtrafikstråken sker på sådant sätt att det inte försämrar förutsättningarna för ett framtida 

spårvägsnät.  

Där framtida spårvägshållplatser kan tänkas ligga, speciellt vid knutpunkter, bör bebyggelsen vara 

som tätast. Dit bör naturligtvis i synnerhet äldreboenden, handel, skolor med mera koncentreras. Det 

är viktigt att exploateringstalet blir högt redan från början (åtminstone för de enskilda byggnaderna), 

ty det är svårt att riva och bygga högre/större i ett senare skede. 

De ställen som redan nu borde ligga nära tillhands att förtätas är: 

 längs Ekersvägen väster och öster om motorvägen; gärna så att den får karaktären ”riktig” 

stadsgata (se fig. 65 på s. 73) 

 längs Hedgatan norr om Långgatan; speciellt Holmens industriområde 

 mellan Baronbackarna och Vivalla (eventuellt med överdäckning av motorvägen) 
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 mellan Vivalla och Lundby 

 längs norra centrumgrenen öster om USÖ (exempelvis kring pappersbruksområdet) 

 längs Ormestagrenen 

 längs Åstadalsvägen norr om Rundstigen. 

Vid nyexploateringar är det viktigt att kollektivtrafiken redan från första början finns med som en 

grundläggande del i planeringsprocessen. I kollektivtrafikstråkens ändpunkter måste mark reserveras 

för framtida linjeförlängningar. Exempelvis får den gröna kil som finns vid ändhållplatsen i norra 

delen av Lundby absolut inte täppas igen. 

Slutsats: 

Förtätning av bebyggelsen längs kollektivtrafikstråken ökar resandeunderlaget vilket ger förbättrad 

ekonomi och/eller högre turtäthet vilket i sin tur lockar fler till att bosätta sig eller förlägga sina 

verksamheter vid kollektivtrafikstråken och resa kollektivt. Förtätningen får dock inte försämra 

förutsättningarna för en framtida spårvägsetablering.  

Rekommendation: 

Förtäta bebyggelsen längs de viktiga kollektivtrafikstråken; dock inte på sådant sätt att förut-

sättningarna för spårvägsetablering försämras. Låt kollektivtrafiken finnas med som en viktig del 

under hela planeringsprocessen. Reservera mark för framtida logiska linjeförlängningar. 

Sträckningsalternativen 

En objektiv och adekvat jämförelse mellan de olika sträckningsalternativen har varit svår att göra. 

Flera av faktorerna påverkar varandra, samtidigt som de kan anses vara olika viktiga i jämförelsen.  

Troligen skulle sträckningsalternativ 1b vara att föredra framför 1a om ambitionen är att bygga ut 

Boglundsängen samt skapa en ny stadsdel (Vallby) med tät bebyggelse. Om ambitionen istället är att 

förtäta Boglundsängen samt koncentrera ny bebyggelse till det redan befintliga stråket 

Vivalla/Lundby och eventuellt låta Vallby utvecklas till ett glest villaområde torde alternativ 1a vara 

att föredra. Ty med endast gles bebyggelse i Vallby skulle nog en framtida bussringlinje vara tillräcklig 

för att besörja området. Å ena sidan skulle detta många gånger innebära ett extra byte för de boende 

i Vallby. Å andra sidan skulle resandeunderlaget för spårvägen öka samtidigt som kollektivtrafiken 

skulle bli billigare då ingen ny busslinje genom Boglundsängen och ut till Vallby skulle behövas.  

För närvarande diskuteras järnvägens framtid genom staden. Ett alternativ som förts fram är att 

ersätta dagens resecentrum och Örebro Södra med ett nytt resecentrum i höjd med Vasatorget 

(förutsatt att järnvägen grävs ned). I sådant fall skulle alternativ 2b vara att föredra framför 2a och 

2c, såvida inte en spårväg planeras genom Vasatorget. Om resecentrum får ligga kvar där det är idag 

vore dock alternativ 2c att föredra för att undvika den delvis smala och tättrafikerade Västra 

Nobelgatan samt möjliggöra för nytillkomna spårvägslinjer i ett framtida utvidgat spårvägsnät, som 

trafikerar norra centrum, att kunna passera USÖ:s huvudentré. 

I söder kommer både sträckningsalternativ 3a och 3b nära universitetet. Alternativ 3a förbinds även 

till den viktiga knutpunkten vid universitetet. För både 3a och 3b blir dock sträckningen inte gen då 

Almby rundas. Dessutom blir eventuella framtida förlängningar oklara och svåra. Sträcknings-

alternativ 3c har bättre täckningsgrad, men kommer tyvärr längre ifrån den viktiga målpunkten 

universitetet med dess knutpunkt. Den sistnämnda betjänas dock av både Brickebackengrenen och 
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bussringlinjen varför en spårvägsdragning till Mark troligen vore bättre. Därmed skulle även 

möjligheten till en framtida logisk spårvägsförlängning förbättras.  

Slutsats: 

 Sträckningsalternativ 1a vore bättre än 1b om Vallby får ett lågt exploateringstal. 

 Sträckningsalternativ 2c vore bättre än 2a och 2b om järnvägen inom överskådlig framtid 

förblir i nuvarande ytläge. 

 Sträckningsalternativ 3c vore bättre än 3a och 3b. 

Rekommendation: 

Fortsätt med fördjupade och utvidgade analyser kring de i detta arbete studerade sträcknings-

alternativen samt eventuella övriga sträckningsförslag. 
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Bilaga 1: Kartor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartbild A: Översiktskarta 



 
 

 

Kartbild B: Centrum 

 



 
 

 
Kartbild C: Baronbackarna, Hjärsta och Markbacken 

 

 
Kartbild D: Lundby, Vallby, Vivalla och Boglundsängen 



 
 

 
Kartbild E: Mellringe, Nya Hjärsta och Varberga 

 

 
Kartbild F: Almby, Tybble och universitetet 



 
 

 
Kartbild G: Brickebacken, Norra Bro och Mark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

Bilaga 2: Bilder från exkursionerna 

 

 
Bild A: Hertig Karls Allé söderut (med korsningen  
V. Nobelg./Hertig Karls Allé i förgrunden). 
 

 
Bild B: Hedgatans trånga passage sett norrut. 

 
Bild C: Den i nordsydlig riktning belägna grönytan i Vivalla 
längs vilken en framtida spårväg kan dras. 
 

 
Bild D: Norra delen av Vivallaringen (sett österut) där en 
framtida spårväg kan tänkas korsa. 

 
Bild E: Ekersvägen åt nordväst vid Markbackens centrum. 

 
Bild F: Korsningen Ekersvägen/Västra Ringleden. 

 

 



 
 

 
Bild G: Västra Nobelgatan österut (med korsningen  
V. Nobelg./Hertig Karls Allé i bakgrunden). 
 

 
Bild H: Västra Nobelgatan (åt nordväst) där den korsar 
Gustavsgatan. 

 
Bild I: Södra Grev Rosengatan österut med CV-spåret till 
vänster om den. 
 

 
Bild J: Västerplan med Karl Johans skola till höger. 

 
Bild K: Västerplan där en framtida spårväg kan tänkas vika 
av för att fortsätta ner längs Ekersgatan. Om östra delen av 
Karl Johans skola (t.h. i bild) rivs kan spårvägen få en mycket 
rakare och genare linjeföring. 

 
Bild L: Hertig Karls plan åt sydost. 



 
 

 
Bild M: Ekersgatan åt sydost öster om Hertig Karls Allé. 

 
Bild N: Kilsgatan strax innan järnvägen. 

 

 
Bild O: Olaigatan mot järnvägen. I förgrunden syns 
korsningen Olaigatan/Klostergatan. 
 

 
Bild P: Hertig Karls Allé mellan Svartån och järnvägen. 

 
Bild Q: Rudbecksgatan åt sydost sett från Våghustorget. 

 
Bild R: Korsningen Rudbecksgatan/Trädgårdsgatan. 



 
 

 
Bild S: Rudbecksgatans smala passage mellan Manillagatan 
och Mogatan (åt nordväst). 
 

 
Bild T: Rudbecksgatan vid Tybble centrum (t.h.). 

 
Bild U: Grönytan söder om cirkulationsplatsen vid 
universitetet vilken inte bör bebyggas innan mark 
reserverats för framtida spårväg.  

 
Bild V: Åstadalsvägen söderut. 

 


