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Sammanfattning 
Forskning pekar på att spårvägar kan generera positiva effekter till stadsmiljöer och bidra till attraktiva 
städer om spårvägarna byggs integrerade i gaturummet, vilket det ofta görs i andra städer än 
Stockholm. I Stockholm är spårvägarna däremot vanligtvis helt separerade från övrig trafik och mer 
järnvägslika i sin utformning än i andra länder. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka 
faktorer som har haft inverkan på de anläggningsprinciper som valts vid utbyggnaderna Solna- samt 
Kistagrenen av Tvärbanan i Stockholm. 

Studien utreder detta genom intervjuer med personer med kunskap om spårväg, representanter från 
intresseorganisationer, en politiker och tjänstemän som varit involverade i planering av Tvärbanan 
samt litteraturstudier och sammanställning av olycksstatistik. 

I analysen framträder att det finns ett flertal faktorer som kan ha inverkat på hur Tvärbanans 
förlängningar har utformats samt att planering av spårväg är en komplex verksamhet vilket innebär att 
det inte finns en entydig lösning på vilken anläggningsprincip som ska användas vid planering och 
byggande av spårväg. 

Efter genomförd studie är slutsatsen att det finns flera faktorer som har haft inverkan vid beslut om 
anläggningsprincip vid Tvärbanans förlängningar, vilka är planeringsideal, politiska incitament, 
prioritering av spårvägens egenskaper, planerarnas tidigare erfarenhet av spårväg, kontexten, 
inspiration från andra länder samt intresseorganisationer. Hur dessa faktorer har inverkat i valet av 
anläggningsprincip beror i sin tur på vilka aspekter som framhävts samt utelämnats av inblandade 
aktörer i planeringsprocessen. 

Arbetet pekar på att det sker en förändring i hur spårvägar planeras att utformas som följer den 
renässans som spårvägen haft internationellt, vilket kan resultera i mer integrerade spårvägar i 
framtiden om politiker och andra aktörer med makt prioriterar stadsmässiga aspekter vid utveckling av 
nya spårvägar. 

Nyckelord: Spårväg, Stadsplanering, Trafikplanering, Anläggningsprincip, Tvärbanan, Solnagrenen, 
Kistagrenen  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Abstract 
Research indicates that tramways can generate positive effects to urban environments and contribute 
to attractive cities if they are integrated into the streetscape, as they often are in other cities than 
Stockholm. The tramways in Stockholm are instead often separated on their own tracks. The purpose 
of this study is to examine the factors that could have affected the design of the extensions Solna- and 
Kista branches of the tramway Tvärbanan in Stockholm. 

The study investigates this through interviews with people with knowledge of tramways, 
representatives from interest groups, a politician and officials involved in the planning of Tvärbanan, 
literature studies and compilation of accident statistics. 

The analysis concludes that there are several factors that may have had an impact on the design of 
the extensions of Tvärbanan and that planning of tramways is a complex enterprise, which means that 
there is not one single solution to how a tramway should be designed. 

The study concludes by showing that there are several factors that had impact on the design of the 
extensions of Tvärbanan, which are planning ideals, political incentives, priority of properties of the 
tramway, planners’ previous experience, the context, inspiration from other countries and interest 
groups. How these factors have influenced the choice of the design depends on which of the aspects 
that are emphasized and which are not considered by the actors involved in the planning process. 

The result of this inquiry shows that there is a change in how tramways are planned today in line 
with the international renaissance of the tramways, which could result in tramways that are more 
integrated into the streetscape in the future if the politicians and other actors with power prioritize 
urban aspects during the development of new tramways. 

Keywords: Tramway, Urban Planning, Traffic Planning, Tvärbanan, Solnagrenen, Kistagrenen 

English title: On track. Where are we going? - A study of the extensions of Tvärbanan in Stockholm 
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Förord 
Detta examensarbete har skrivits på Sweco samt Kungliga Tekniska Högskolan vid institutionen 
Arkitektur och Samhällsbyggnad under våren 2016. Jag vill rikta ett stort tack till alla som jag 
intervjuat, min handledare Mats Lundström, min externa handledare Michael Stjärnekull samt övriga 
kollegor på avdelningen Society, Sweco. Ni har alla bidragit med värdefull kunskap och erfarenhet till 
mitt examensarbete.  

Examensarbetet har varit det sista jag gjort i min utbildning på civilingenjörsprogrammet 
Samhällsbyggnad med inriktning hållbar samhällsplanering och stadsutformning. Både arbetet och 
hela utbildningen i sig har varit en utmanande och lärorik process som har inneburit ovärderliga 
erfarenheter, lärdomar och perspektiv som jag kommer att ta med mig nu när jag avslutar mina studier.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Spårvägar sägs kunna ha stadsomvandlande effekter och bidra till attraktiva städer (Johansson & 
Lange, 2009). Detta är något jag själv upplevt i bland annat Lissabon och Budapest där spårvägarna i 
hög utsträckning är integrerade i gatumiljöerna och ofta går i blandtrafik. På dessa resor har jag har 
suttit på uteserveringar och strosat på torg samtidigt som spårvagnar passerat precis bredvid. Min 
upplevelse har inte varit att spårvägen där varit ett hinder och en fara utan snarare tvärtom så har 
folklivet myllrat. Svensson Smith (2013) framhåller att det har skett en internationell renässans för 
spårvägar och tar upp att samtliga av de städer som anses bäst att leva i idag är spårvagnsstäder. Hon 
framhåller att en av anledningarna till detta är att spårbunden trafik blir ett ”positivt och 
identitetsskapande inslag i stadsbilden” (Svensson Smith, 2013, s. 111). 

Ett transportpolitiskt mål i Sverige är att skapa en långsiktigt hållbar transportförsörjning 
(Näringsdepartementet, 2008) och Boverket har preciserat mål om att kollektivtrafiksystem i städer 
ska vara tillgängliga och miljöanpassade samt att miljön ska upplevas som attraktiv och trevlig att 
vistas i (Boverket, 2016). Forskning pekar på att integrerade spårvägar internationellt har bidragit till 
att uppfylla liknande mål. Det poängteras att planerare och beslutsfattare i Sverige bör dra lärdom av 
internationella spårvägar som har större syften än att endast vara transportmedel och används som 
”verktyg för medveten stadsförnyelse” (Johansson & Lange, 2009, s. 7).  

I Stockholm har jag inte haft upplevelsen av rikt folkliv kring spårvägar på samma sätt som i andra 
länder. Här är spårvägarna oftast istället helt separerade från övrig trafik och går på egen banvall. Det 
får mig att undra varför spåren vanligtvis är helt separerade i Stockholm medan spårvägarna i andra 
länder är integrerade och genererar stadsomvandlade effekter. Därför har jag i mitt examensarbete valt 
att undersöka vilka faktorer som har haft inverkan på vilka anläggningsprinciper som används vid 
förlängningen av spårvägen Tvärbanan i Stockholm. 

1.2 Bakgrund 
I följande avsnitt ges en kort sammanfattning av spårvägens historia med fokus på hur den har byggts 
och avvecklats i Stockholm. Den största delen av denna redogörelse om spårvägens historia i 
Stockholm är, om inget annat anges, hämtad från Kampen om gatan: avvecklingen av spårvägstrafiken 
i Stockholms innerstad 1920-1967 av Ekman från år 2000. Detta följs av en redogörelse av 
spårvägsnäten i Sverige idag. 

1.2.1 Spårvägens historia 
Den första spårvägen anlades i New York år 1832. Det var dock först under 1850-talet som dragningen 
byggdes ut till ett helt linjenät. Under denna tid drevs spårvagnarna av hästar. Spårväg föredrogs 
framför andra färdmedel för att den kunde hålla högre hastighet tack vare minskad friktion samt att 
hjulens slitage reducerades.  

Den första spårvägen i Europa öppnades knappt 30 år senare, år 1860 i England, och snabbt 
därefter utvecklade flera städer spårvägssystem, bland annat Köpenhamn och Berlin. Knappt 20 år 
senare, år 1877, anlades den första spårvägen i Stockholm. Det var Stockholms Nya 
Spårvägsaktiebolag som anlade och trafikerade fyra nya linjer. Den rådande bostadsbristen i 
Stockholm gavs som ett argument för anläggning av spårväg. Det behövdes förbindelser om staden 
skulle expandera och spårvägen var en lösning på problemet. Spårnätet expanderades därför och 10 år 
senare öppnades även två linjer på Södermalm.  

Under 1890-talet elektrifierades spårvagnarna i USA. Några år efter skedde även övergången till 
eldrivna vagnar i Europa. Allt fler började åka med spårvagnarna, städer expanderade och 
trångboddheten avhjälptes. I Stockholm inleddes processen med att elektrifiera spårvagnar år 1901, 
vilket var en process som pågick fram tills år 1905.  
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År 1926 ansökte Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag för första gången om en nedläggning av en 
spårvägslinje. Förslaget var att ersätta sträckningen med buss. Bolagets åsikt om busstrafik gick från 
att i början av 1920-talet vara motståndare, till att betrakta systemen som ett komplement till 
spårtrafiken, för att i slutet av 1930-talet lägga ner spårvägstrafiken helt i innerstaden och ersätta den 
med busstrafik. De nackdelar som framhölls hos spårvagnarna var att de inte hade lika lätt att ta sig 
fram i trafiken som bussarna, att hastigheten inte var tillräckligt hög, att fordonen var bundna till spår 
samt att de stoppade upp övrig trafik. Det argumenterades under denna tid för att befria gatorna från 
spårvägen.  

Vid andra världskrigets utbrott fick spårvägen återigen ett uppsving, vilket pågick fram till år 1954, 
då en nedläggning av en sträckning genomfördes. Tre år senare beslutade Stockholms stadsfullmäktige 
att spårvägen helt skulle avvecklas och ersättas med bussar. Mer bil- och cykeltrafik bidrog till ökad 
trängsel på gatorna och lösningen på detta problem ansågs vara bussar. Kungliga Automobilklubben 
och Motormännens Riksförbund argumenterade för att spårvagnarna skulle tas bort från gatorna för att 
ge plats åt den kraftigt växande biltrafiken. Det var inte bara bilägare som förespråkade avvecklingen 
utan även spårvägsbolaget. Spårvägens utveckling under denna period beskrivs av Ekman (2000, s. 
101) som ”under mellankrigstiden gick således spårvagnarna från att vara moderna med framtiden för 
sig till att vara omoderna och avvecklingshotade”. 

Efter beslutet om nedläggning avvecklades spårvägen under en period av 10 år. Bussar och bilar 
drog stora fördelar av detta beslut eftersom politikerna ville ge plats åt bilarna i gatuutrymmet. I 
samband med omläggningen till högertrafik år 1967 försvann Stockholms sista spårvagnar, med 
undantag för spårvägen på södra Lidingö samt Nockebybanan (Holmstedt, 2012, s. 284).  

Bild 1. Spårvagn på Birger Jarlsgatan år 1962. Källa: Trapp (1962). Med tillåtelse av: Camilla Palmberg 
Rödin. 

1.2.2 Spårväg i Sverige idag 
I Sverige idag har Stockholm, Göteborg och Norrköping spårväg. Tidigare har fler städer än dessa tre 
haft spårväg, men i samtliga har de dock avvecklats (Johansson & Svensson, 2011, s. 13). I Stockholm 
finns det i dagsläget fyra spårvägslinjer, vilka är Tvärbanan, Lidingöbanan, Nockebybanan samt 
Djurgårdslinjen (SL, u.å.). 

Det finns tecken på att den tidigare avvecklingstrenden av spårväg har avstannat och att intresset 
för spårvägsbyggande åter är väckt. I de städer där spårväg finns idag har spårvägsnäten utvecklats och 
förlängts under de senaste åren. Det planeras dessutom i dagsläget för byggande av nya spårvägar i 
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andra städer (Johansson & Svensson, 2011, s. 13). Planer för utbyggnad finns, förutom i de städer som 
redan har spårväg, i Lund, Helsingborg, Malmö och Uppsala (Spårvagnsstäderna, u.å.).  

Johansson och Svensson (2011) kopplar ihop det ökade intresset med spårvägens popularitet 
internationellt, däribland i Franrike där de gjort sig kända för att planera och bygga spårväg som ett 
stadsomvandlande medel som kan leda till mer attraktiva städer och inte endast betrakta det som ett 
transportmedel (Johansson & Svensson, 2011, s. 13). 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som har haft inverkan på de 
anläggningsprinciper som valts vid utbyggnaderna Solna- samt Kistagrenen av Tvärbanan i 
Stockholm. 

Mina frågeställningar är  
- Vilka faktorer har haft inverkan på de anläggningsprinciper som valts i Tvärbanans Solna- 

samt Kistagren? 
- Hur har dessa faktorer inverkat på valet av anläggningsprincip? 

1.4 Disposition 
Ovan inleds arbetet med en kort bakgrund om spårvägens historia vilket följs av en beskrivning av 
valda frågeställningar samt syfte. Nedan följer en genomgång av vald metod, arbetets avgränsningar 
samt källkritik. Följande del är ett teoriavsnitt där det görs en redogörelse av relevant teori som är 
kopplad till frågeställningen. Efter följer ett empiriavsnitt där genomförd studie presenteras. 
Avslutningsvis kopplas empirin och teorin ihop i en analys, som följs av en diskussion med förslag till 
vidare forskning samt slutsats.  
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2. Metod  
I följande avsnitt presenteras vilka metoder som använts för att undersöka vilka faktorer som har haft 
inverkan på vilka anläggningsprinciper som har valts vid utbyggnaderna Solna- samt Kistagrenen av 
Tvärbanan i Stockholm. Uppsatsen är uppdelad i två delar. Den första skapar en teoretisk och generell 
förståelse för spårvägars egenskaper, spårvägsplanering, planeringsideal samt målkonflikter och 
liknande som kan uppstå vid planeringsverksamheter. Denna teoretiska del utgörs av en litteraturstudie 
samt intervjuer med personer som har kunskap om och erfarenhet av spårväg samt representanter från 
intresseorganisationer.  

Den andra delen är en fallstudie av spårvägen Tvärbanan i Stockholm där fokus framförallt lagts på 
två förlängningar av den. Denna del görs för att skapa en djupare förståelse för det som generellt 
resoneras kring i den första delen. I fallstudien har intervjuer och en litteraturstudie genomförts. I den 
andra delen har även olycksstatistik samlats in och studerats för att undersöka hur trafiksäkerhet är 
kopplad till olika anläggningsprinciper. 

2.1 Teoretisk del 

2.1.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier har varit en av teknikerna som tillämpats i denna studie. Litteratur som har studerats 
är tidigare kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och avhandlingar som berört målkonflikter vid 
planering, planeringsideal, beslutsfattande och begrepp som stadsmässighet och attraktivitet. 
Anledningen till att detta tas med är för att ge en bakgrund till hur planeringsverksamheter generellt 
fungerar. Litteraturstudierna har även omfattat tidigare forskning om spårväg för att skapa en 
förståelse för planering och byggande av spårväg samt spårvägars egenskaper. 

Jag har kommit i kontakt med litteratur genom rekommendationer från min handledare samt andra 
forskare på KTH. Utöver det har jag funnit ytterligare litteratur genom referenslistor i material som jag 
använt mig av. Sökverktyg på KTHs biblioteks hemsida samt den nationella databasen Libris har 
använts. Sökord var då spårväg i kombination med ord som funktion, stadsmässighet och säkerhet. 

2.1.2 Intervjumetodik 
Människor med kunskap om spårväg samt representanter från intresseorganisationer har intervjuats. 
Bilaga 6 visar en redogörelse över samtliga intervjutillfällen. Dessa gjordes under perioden 
2016-02-04 till 2016-03-24. Totalt har nio intervjuer genomförts i den första delen av arbetet, fem med 
personer med kunskap om spårväg och fyra med representanter från intresseorganisationer. 

I alla intervjuer, både i den teoretiska delen och i fallstudien, har en halvstrukturerad intervjuteknik 
använts. Det innebär, enligt Kvale och Thorell (1997), att ett antal teman har definierats i förväg och 
utifrån dessa har frågor formulerats innan intervjuerna. När intervjuerna sedan genomfördes fick 
respondenterna komma in på sidospår som ledde till följdfrågor och ibland ändrades ordningen på 
frågorna (Kvale & Thorhell, 1997). Efter intervjuerna gjordes en genomgång av ursprungliga teman 
igen för att se om de var relevanta för frågeställningen. 

De personer med kunskap om spårväg som jag intervjuat har jag blivit rekommenderad att kontakta 
av min externa handledare på Sweco, som även försett mig med kontaktuppgifter till dessa 
respondenter. Samtliga av dessa intervjuer var personintervjuer som varade cirka en timme, förutom 
en som var en mailintervju där frågorna skickades ut i förväg och respondenten svarade skriftligt. Av 
personintervjuerna genomfördes en intervju på Swecos kontor, en på ett fik och resten på 
respondenternas kontor. Dessa intervjuer spelades in och transkriberades för att jag fullt ut skulle 
kunna koncentrera mig på det som sades (Kvale & Torhell, 1997). Intervjuerna med representanterna 
från intresseorganisationerna var telefonintervjuer som antecknades ner på datorn samtidigt som de 
skedde. 

Det är viktigt att ge respondenterna en bakgrund till varför en intervju hålls (Kvale & Torhell, 
1997). Därför inleddes alla intervjuer, både i den teoretiska delen och i fallstudien, med en kort 

!  9



Vanja Westerlund

presentation av mitt arbete och vad intervjun skulle handla om. Respondenterna tillfrågades om de 
gick med på att bli inspelade samt fick information om att de kommer anonymiseras i arbetet. 
Olika uppsättningar av intervjufrågor har använts. En till de med kunskap om spårväg och en till 
representanter från intresseorganisationer. I bilaga 1 och 2 finns intervjufrågorna redovisade. 

2.2 Fördjupad del

2.2.1 Fallstudie
En fallstudie genomfördes för att konkretisera litteraturstudien och de intervjuer som kretsade allmänt 
kring spårväg. Fallstudien omfattar Tvärbanan i Stockholm med fokus på två förlängningar av den. 
Yin (2014) framhåller att fallstudie är en metod som är bra att använda när frågeställningarna består av  
hur- och vad-frågor samt att undersökningen handlar om ett samtida fenomen, vilket stämmer in på 
genomförd fallstudie. 

Yin (2014) understryker att fallstudier är bland de svåraste typer av forskning och att inblandade 
forskare måste känna sig bekväma att hantera osäkerheter som kan uppstå under själva 
undersökningen. Ejvegård (2003) poängterar att det inte kan dras generella slutsatser från fallstudier, 
vilket betyder att fallstudien i detta arbete inte är representativ för spårvägar generellt. Även Stake 
(1978) tar upp att fallstudier ofta ses som bristfälliga underlag till generaliseringar. Något som han 
dock poängterar är att studierna bidrar till nya erfarenheter vilket kan skapa en större och förbättrad 
förståelse för det som studeras. Han menar att syftet med en fallstudie inte är att den ska representera 
hela världen utan det specifika fall som studeras. Det innebär att fallstudien av Tvärbanan kan ge en 
inblick i hur ett spårvägssystem ser ut i Stockholm samt hur planeringen av förlängning av den gått 
till, vilket kan öka förståelsen för hur spårvägar utformas i Stockholm och därmed vara en rimlig 
metod att använda för att svara på frågeställningen i detta arbete. 

Yin (2014) poängterar att det är bra att använda flera olika typer av källor i en fallstudie. Han 
menar att insamlat material till en fallstudie kan komma från sex källor, varav tre av dessa är 
dokument, arkivmaterial samt intervjuer (Yin, 2014). Det är dessa typ av material som denna fallstudie 
har baseras på. Nedan görs en genomgång av hur insamling av material till fallstudien har gått till mer 
i detalj.

2.2.2 Litteraturstudier
På grund av tidsramen har ett urval av material gjorts för att kunna uppfylla syftet och svara på 
frågeställningarna. Den litteratur som studerats har varit dokument som på ett eller annat sätt berör 
uppsatta mål i Stockholm, exempelvis Stockholms översiktsplan, samt planhandlingar, 
genomförandebeslut och gestaltningsprogram som berör de två förlängningarna av Tvärbanan. 
Dessutom har litteratur om banans historia studerats.

Jag har kommit i kontakt med material som berör Tvärbanan dels via involverade kommuners 
hemsidor, dels från Trafikförvaltningens registratur och dels material som jag fått personligen skickat 
till mig från personer som är eller har varit involverade i projekten.

2.2.3 Intervjumetodik
Tjänstemän som varit involverade i planeringen av Tvärbanans förlängningar samt en politiker har 
intervjuats. Dessa gjordes under perioden 2016-02-22 till 2016-03-15. Totalt har tio intervjuer 
genomförts.

Politikern och tjänstemän från alla berörda kommuner samt Trafikförvaltningen i Stockholms läns 
landsting har kontaktats först via mail och sedan i vissa fall även via telefon ifall mailet inte 
besvarades för att boka in ett intervjutillfälle. För att komma i kontakt med dessa respondenter har jag 
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använt mig av planhandlingar där tjänstemännens namn finns med och sedan hittat kontaktuppgifter 
till dessa via kommunernas och Trafikförvaltningens hemsidor samt telefonväxlar. Under intervjuerna 
har jag dessutom frågat om de vill rekommendera ytterligare personer som jag bör intervjua. I de fall 
jag har blivit det har jag även kontaktat dessa. Denna urvalsmetod kallas snöbollseffekten, som 
innebär att respondenternas kontaktnät utnyttjas för att hitta potentiellt fler personer att intervjua, 
vilket kan vara bra att använda i fall likt detta när det kan vara svårt att hitta respondenter (May, 2001). 

Samtliga av dessa intervjuer har varit telefonintervjuer som varade mellan 15 till 40 minuter. De 
antecknades ned på dator under tiden som intervjun fortskred och inleddes likt de tidigare beskrivna 
intervjuerna med en kort presentation av mitt arbete och vad intervjun skulle handla om samt 
information om att respondenterna kommer anonymiseras i arbetet.

Olika uppsättningar av intervjufrågor har använts i dessa halvstrukturerade intervjuer, två till 
tjänstemännen beroende på om de varit involverade i planerandet av Solna- eller Kistagrenen samt en 
till den intervjuade politikern. I bilaga 3, 4 och 5 finns intervjufrågorna redovisade. I efterhand, när 
telefonintervjuerna genomförts, skickades ett mail ut till alla intervjuade tjänstemän med en 
kompletterande följdfråga. 

2.2.4 Olycksstatistik
Olycksstatistik för Tvärbanan i Stockholm har samlats in och sammanställts för att skapa en förståelse 
för bakomliggande orsak till trafikolyckor längs sträckningen. Statistiken har hämtats från 
olycksdatabasen STRADA, Swedish Traffic Accident Data Acquisition, som bygger på uppgifter från 
polis och sjukvård (Transportstyrelsen, u.å.). 

Statistik som innefattar olyckor som skett vid Tvärbanan mellan 2000-01-01 till 2015-12-31 har 
hämtats. Utdraget från databasen gjordes 2016-02-11. Trafikolyckorna har delats upp och 
kategoriserats utifrån vilken trafikantkategori som varit med i olyckorna, olyckor på respektive 
anläggningsprincip, olyckornas allvarlighetsgrad, när och var de inträffat samt väderförhållanden och 
ljusförhållanden vid olyckstillfället. Ytterligare information om olyckorna har inte inkluderats i 
studien då de är sekretessbelagda. 

2.3 Avgränsningar
Examensarbetet var tidsbegränsat och pågick under vårterminen år 2016. Fallstudien har avgränsats 
till att studera två förlängningar av Tvärbanan i Stockholm och inga andra spårvägar. Tvärbanan skiljer 
sig från andra spårvägar i Stockholm och i andra städer i Sverige. Därför kan det i detta arbete inte 
dras några slutsatser om övriga spårvagnssystem i Sverige. 

2.4 Källkritik 
Ställda frågor och följdfrågor samt urvalet av intervjupersoner har inverkan på intervjuresultatet. Det 
är därför av vikt att ha ett kritiskt förhållningssätt till det som sägs under intervjuer (Ahrne & 
Svensson, 2011). Alvesson och Deetz (2000) poängterar att det aldrig går att vara säker på att 
uttalanden kan vara fria från respontenternas egna agendor och intressen, varken i tal eller skrift. 

Law (2003) framhåller att vilka metoder som används påverkar vilka typer av resultat som skapas 
vilket genererar nya verkligheter, vilket han menar betyder att världen är messy och hävdar därför att 
även forskningen också måste vara messy. Han menar att forskaren därför påverkar resultatet av sin 
studie genom att göra val om vilka aspekter som ska tas med och vilka aspekter som lämnas 
frånvarande (Law, 2004). Law säger att ”Method is not, I have argued, a more or less successful set of 
procedures for reporting on a given reality. Rather it is performative. It helps to produce 
realities” (Law, 2004, s. 143). 
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I denna studie har aktiva val gjorts som därmed, enligt Law (2004), tar upp vissa aspekter likväl som 
att andra lämnas utanför undersökningen. Detta har inverkan i det slutgiltiga resultatet. Det är viktigt 
att poängtera att vi alla har en egen position samt erfarenheter som har inverkan på de val vi gör, vilket 
påverkar forskningsresultaten. 
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3. Teoretisk bakgrund 
Följande avsnitt innehåller en redogörelse av relevant teori som senare kommer att kopplas ihop med 
empirin som presenteras i efterföljande del. Avsnittet inleds med en redogörelse av olika 
planeringsideal i Sverige, både trafikseparering och blandtrafik samt begreppet stadsmässighet. Efter 
detta följer teori som berör hur målkonflikter kan se ut och hanteras i planering av städer. Denna teori 
berör inte spårvägsplanering uttalat men anses ändå vara relevant i analysen som en del i att skapa 
förståelse för hur spårväg planeras att utformas.  

3.1 Trafikseparering 
Under 1950-talet kom Sverige att bli Europas biltätaste land när svenskarnas bilinnehav nästintill 
femdubblades till drygt en miljon bilar (Lundin, 2014, ss. 17, 21). Ökat antal personbilar ledde till 
växande problem med både trängsel och olyckor. Lösningen till detta ansågs vara att anpassa 
stadsbyggandet efter bilen, vilket resulterade i att bilen konkurrerade med kollektivtrafiken. Många 
planerare förutsåg att detta skulle innebära ett hot mot spårvägarna (Lundin, 2008, ss. 264, 272). 

Under denna period omvandlades gator till trafikleder som ett resultat av att biltrafikens 
framkomlighet prioriterades (Boverket, 2002, s. 230). Efterkrigstidens experter ansåg att separera 
trafikslag var en förutsättning för att uppnå en god stad (Lundin, 2014, s. 217). Principerna om 
differentiering och separering kan ses som en reaktion på de utmaningar inom stadsbyggandet som 
dök upp i och med massbilismen, som exempelvis trafiksäkerhet, föroreningar, buller och konflikter 
mellan olika trafikanter (Nielsen, 2007, s. 14). 

Under första halvan av 60-talet arbetade Statens trafiksäkerhetsråd med ett program för ökad 
trafiksäkerhet genom planering. Resultatet av detta publicerades år 1968 och kom att kallas SCAFT 
1968: Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet, där sätt att minska risken för 
konflikter och störningar i trafiken lyftes fram. Ett sätt som presenterades var att separera olika 
trafikslag samt differentiering av vägar. Idén var att olika funktioner skulle separeras i staden, det vill 
säga att invånare skulle bo, jobba, handla och rekreera sig på skilda ställen. För att transportera sig till 
de olika funktionerna var målet att snabbt kunna åka med bilen utan att behöva samsas med långsam 
lokaltrafik (Hagson, 2004, ss. 31-32, 36; Nielsen, 2007, s. 19). 

På grund av en konstant trafikökning gav Statens planverk år 1974 ut Trafiksanering där 
trafikseparering förespråkas, precis som i SCAFT 1968. Åtta år senare publicerades TRÅD, allmänna 
råd för planering av stadens trafiknät, som ersatte SCAFT 1968. Även här var trafiksäkerheten ett 
centralt fokus och det presenterades hur bebyggelse- och trafikplanering kan bidra till hög 
trafiksäkerhet (Hagson, 2004, ss. 38-43). År 1997 gavs Säkrare trafikmiljö i tätort ut som en del av det 
Nationella trafiksäkerhetsprogrammet. Under samma år antog riksdagen propositionen Nollvisionen 
och det trafiksäkra samhället, där nollvisionen fungerade som ett villkor för en trafiksäker miljö. 
Många idéer från SCAFT 1968 fanns kvar i Säkrare trafikmiljö i tätort. Bland annat att gång- och 
cykeltrafik ska ha egen bana för att undvika konflikter med övrig trafik samt att gatunätet ska 
differentieras för att säkerställa smidig resväg för bilen. Det underströks även att det saknades 
guideböcker om trafiksäkerhet. Därför tog Svenska kommunförbundet fram handboken Lugna gatan, 
där principerna om att separera bilarna från övriga trafikanter fanns med (Hagson, 2004, ss. 50-59). 

Trafiksäkerhet var det mål som presenterades i SCAFT 1968, ett mål som kan återfinnas i alla dessa 
rapporter nämnda ovan. Dock har ytterligare mål tillkommit i rapporterna efter SCAFT 1968. Trots att 
målen inte är lika mellan dessa har det genomgående använts samma planeringsprinciper. 
Differentieringsprincipen samt principen om att separera trafikslag är idéer som återkommer i alla. 
Trots omfattande satsningar på att uppnå trafiksäkerhet och anpassa staden efter bilen har Sverige 
fortfarande höga olyckstal (Hagson, 2004, ss. 62-65). 

Tunström (2009) poängterar att separering av trafiken och uppdelning av olika funktioner i staden 
är tydliga delar av efterkrigstidens planeringsideal. Hon framhåller att detta ideal i vissa sammanhang 
beskrivs som då staden slogs sönder och betraktas som ett planeringsmisslyckade som skapade 
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områden i staden som är svåra och problematiska att planera. Det förknippas med motsatsen till 
stadsliv och en god stad (Tunström, 2009, ss. 73, 82).  

Söderlind (1998) liknar funktionsuppdelning av en stad med att äta en sockerkakas ingredienser var 
för sig, vilket varken är gott eller bra, istället för hopblandade och gräddade till en kaka, vilket är 
njutningsfyllt. Han beskriver funktionsuppdelningen som stadsfientlig eftersom utgångspunkten är att 
staden är osund och farlig (Söderlind, 1998, ss. 9, 71). Krier et al. (2009, s. 293) menar att 
funktionsuppdelning är en katastrof som förstör samhällen och planetens framtid eftersom det bidrar 
till ett onödigt användande av mark, tid och energi. 

Bellander (2005) poängterar att det krävs nya planeringsprinciper där idéer om differentiering och 
trafikseparering, som har sitt ursprung i SCAFT 1968, inte längre appliceras för att kunna uppnå de 
transportpolitiska mål regeringen satt upp (Bellander, 2005, s. 22). Hagson (2012) framhåller att 
betrakta bilen som det primära färdmedlet är ifrågasatt av EU samt på statlig och lokal politisk nivå i 
Sverige. Han poängterar vidare att för istället minska bilanvändningen behövs en samordnad stads- 
och trafikplanering där kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik prioriteras samt att fokus läggs på 
blandning av funktioner och förtätning (Hagson, 2012, ss. 2, 7).  

3.2 Blandstad 
Bellander (2005, ss. 5-6) beskriver en blandstad som den nya stadsbyggnadsvisionen men 
understryker samtidigt att det inte finns en entydig definition av begreppet. Ofta beskrivs det som en 
stad som uppfyller kriterier på en tät bebyggelsestruktur, närhet till verksamheter och liv och rörelse 
under skilda timmar på dygnet. Blandstaden beskrivs som tillgänglig då den karaktäriseras av korta 
avstånd som leder till färre bilresor (Hagson, 2012, s. 3), vilket långsiktigt bidrar till en hållbar 
utveckling av städer (Bellander, 2005, ss. 5-6).  

Calthorpe (1993) har utvecklad begreppet Transit-Oriented Development, förkortat TOD, som 
beskriver en stad med tät och blandad bebyggelse med god kollektivtrafikförsörjning och att det är lätt 
för fotgängare att röra sig. Dessa städers gator är livfulla och aspekter som stadsmässighet prioriteras 
högt. Calthorpe beskriver TOD-städer som moderna versioner av traditionella städer där viktiga 
målpunkter ligger inom gångavstånd (Calthorpe, 1993, ss. 90-92).  

Ursprungligen var svenska städer täta och funktionsblandade. Det gjorde att de var lätta att förstå 
och ta sig runt i. Det var anpassningen till bilarna som har lett till spridning av funktioner (Boverket, 
2004, s. 7). Idag är integrering av olika funktioner återigen aktuellt vid utvecklingen av svenska städer. 
Dels blandning av funktioner likt affärer, arbetsplatser och bostäder och dels blandning av olika 
trafikmedel (Boverket, 2002, s. 292; Tunström, 2009, s. 96).  

De som är mot efterkrigstidens planeringsideal med separering och differentiering argumenterar för 
trafikintegrering i staden. Istället för att fokusera på bilarna fokuserar planerare och politiker på att 
prioritera mer miljövänliga transportsystem, som kollektivtrafik, gångtrafikanter och cyklister, för att 
sträva mot en hållbar stad (Nielsen, 2007, ss. 23, 161).  

I boken Stadsplanera – istället för trafikplanera och bebyggelseplanera (Boverket, 2002) beskrivs 
blandning av trafikslag som ett av kriterierna för att skapa attraktivitet och stadsliv. En blandning av 
funktioner i kombination med täthet sägs såldes skapa attraktivitet. Målet är att utveckla staden på 
gång- och cykeltrafikanternas villkor samt ge underlag för en effektiv kollektivtrafik. Bilarna ska köra 
på människornas villkor och inte tvärtom (Boverket, 2002). Söderlind menar också att täta städer ofta 
upplevs som attraktiva (Söderlind, 1998, s. 8). Även Sveriges kommuner och landsting (2015) 
understryker vikten av täthet för att skapa en attraktiv stad där närheten skapar förutsättning för 
samverkan mellan verksamheter och individer (Sveriges kommuner och landsting, 2015, s. 8).  

3.3 Stadsmässighet – den attraktiva staden 
Tunström (2009, s. 57) framhåller att stadsmässighet är ett begrepp som ofta används i positiv 
bemärkelse och är något som många planerare idag strävar mot. Hon menar att stadsmässighet har 
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kommit att bli ett begrepp som används i diskussioner om vad en god stad är och anses vara ett 
kriterium för att uppnå en ideal stad (Tunström, 2009, ss. 14, 57, 76).  

Några kriterier som ställs upp för en god stadsmiljö av Boverket (2004) är vackert stadsrum, 
tillgänglighet för alla, trafiksäkerhet och att transportmöjligheter är naturligt integrerade i staden. 
Kriterierna är enligt Boverket till för att sträva mot en hållbar utveckling av staden (Boverket, 2004, s. 
31). Tunström (2009, s. 86) understryker att täthet och en blandning i staden ofta kopplas till 
stadsmässighet då det anses skapa en närhet för invånarna till olika funktioner. Boverket (2002) 
poängterar att estetiska värden är nära sammankopplade med att staden också har en god funktion. 

Tunström (2009, s. 86) menar att stadsmässighet ofta framställs som en definitiv lösning för 
stadsbyggandet. Hon lyfter att det inte alltid används som ett positivt begrepp och att det finns de som 
argumenterar för att planerare använder begreppet för att skapa stadsliknande städer men att de i själva 
verket inte är riktiga städer.  

Enligt Sveriges kommuner och landsting (2015, s. 58) blir en stad attraktiv ”genom de unika 
karaktärsskapande miljöerna, det sociala livet som mötesplatserna inbjuder till och den goda 
tillgängligheten för alla till kultur, service, verksamheter, fritidsaktiviteter och handel. Invånarna i 
staden, var och en med sina skilda förutsättningar, ska trivas, känna trygghet och må bra”. Sveriges 
kommuner och landsting (2015, s. 38) menar vidare att en attraktiv stad begränsar bilanvändningen. 
Boverket (2002) understryker att attraktivitet är en aspekt som är svår att utvärdera eftersom det 
handlar om uppfattning av vad som är estetiskt och att det saknas vedertagna metoder för att göra 
sådana bedömningar av platser (Boverket, 2002, ss. 227, 244).  

Hedström (2004) poängterar att spårväg blir ett allt vanligare medel för att öka en stads 
attraktivitet. Han menar att spårvägar inte längre enbart betraktas som en lösning på ett transportbehov 
utan som en integrerad del i stadens utformning (Hedström, 2004, s. 99). Genom att etablera spårvägar 
kan stadsdelar revitaliseras genom att nya verksamheter kan etableras och mer gatumark frigöras till 
fotgängare och cyklister (Hedström, 1999, s. 17). 

3.4 Målkonflikter i planering 
I planeringen av staden behöver flera olika aktörer samverka. Ofta är arbetssätt och fördelning av 
roller väletablerade. Det kan leda till ett visst motstånd mot förändringar och att de inblandade 
aktörerna bevakar sitt område i planeringsprocessen väl och tänker i termer av revir (Tornberg & Cars, 
2008, s. 52). Detta kan ske både inom och mellan organisationer (Tornberg, 2009, s. 85). Söderlind 
(2002, s. 5) menar att olika professioner inom stadsbyggande och planering har olika ”professionella 
revir” vilka kan vara en bakomliggande orsak till konflikter. Orsaken kan vara skilda viljor, 
värderingar, erfarenheter och referensramar. En annan orsak till konflikt kan vara olika intressen, 
exempelvis att målet om att vårda kulturarv krockar med att sträva mot ökad framkomlighet 
(Söderlind, 2002, ss. 5-6).  

Tornberg (2009, s. 81) framhåller att vad inblandade aktörer har tilldelats för roller påverkar hur de 
agerar och prioriterar åtgärder. Exempelvis kan aktörer agera olika beroende på om de är 
initiativtagare eller regelansvariga eftersom olika roller innebär olika perspektiv och förhållningssätt 
till planeringsprojektet. Isaksson (2004, s. 19) lyfter att konflikter mellan ekonomiska och ekologiska 
intressen sällan är enkla att lösa och att det är ovanligt att det råder en gemensam överenskommelse 
om vad som menas med exempelvis miljöförbättring.  

En vanlig motsättning mellan stads- och trafikplanering är hur gaturummet ska utformas enligt 
Tornberg. Han tar upp ett planeringsexempel från Uppsala i sin avhandling där en väg ska omvandlas 
till stadsgata. Han menar att det övergripande målet hos de olika inblandade aktörerna var att utveckla 
vägen till en stadsgata, men att synen på vad en stadsgata och stadsmässighet i detta sammanhang 
innebar skilde sig åt mellan exempelvis Stadsbyggnadskontoret och Gatu- och Trafikkontoret 
(Tornberg, 2009, ss. 50, 55).   
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I planeringsprocesser finns en tendens att endast en aspekt eller fråga lyfts på bekostnad av övriga, 
vilket kan innebära problem i senare planeringsskeden. För att motverka en snäv planering måste det 
ske samarbete över sektorsgränser samt att det tas hänsyn till flera aspekter samtidigt (Boverket, 2002, 
s. 294). Hagson (2004, s. 64) poängterar att nackdelen med ett för smalt fokusområde hos aktörer, 
exempelvis att de endast fokuserar på trafiksäkerhet, innebär att andra viktiga aspekter som estetik och 
kulturhistoriska värden bortprioriteras. 

Rittel och Webber (1973) framhåller att hinder som uppstår vid planering inte är endimensionella 
problem som har en tydlig och enhetlig lösning likt problem som exempelvis klassiska 
naturvetenskapliga problem. De menar snarare att dessa problem är wicked bland annat för att de 
handlar om frågor som rör allmänheten. 

Mouffe (1999) utgår från att olika typer av konflikter är omöjliga att undvika och menar att det inte 
nödvändigtvis behöver vara något negativt med att konflikter uppstår så länge de är agonistiska. 
Agonistiska konflikter kan beskrivas som förbindelser mellan meningsmotståndare till skillnad från 
antagonistiska konflikter, som snarare innebär en kamp mellan fiender. Hon menar att med ett 
agonistiskt förhållningssätt erkänns att meningsskillnader och konflikter existerar (Mouffe, 1999, ss. 
755-756). 

3.5 Helhetssyn 
Att genomgående ha ett helhetsperspektiv vid planering av samhällen är en förutsättning för att kunna 
utveckla attraktiva städer enligt Sveriges kommuner och landsting (2015, s. 6). Den formella 
planeringsprocessen i Sverige idag är till för att väga in olika intressen i stadsbyggandet för att sträva 
mot att uppnå allmänhetens bästa. Detta är dock något som är svårt att genomföra på grund av att det 
är komplicerat att utgå från en helhetssyn då det är människor som jobbar i processen och alla utgår 
från sina uppfattningar och perspektiv (Tornberg & Cars, 2008, s. 40). Tornberg och Cars (2008) 
understryker att aktörer har olika agendor och säger att ”drivkraften hos alla inblandade att sträva efter 
att främja det egna intresset, vilket ger upphov till försiktighet gentemot förändringar som rubbar det 
som uppfattas som bra ur det egna perspektivet, även om det sker på bekostnad av 
”helheten”” (Tornberg & Cars, 2008, s. 40).  

Att försöka ha helhetssyn i planeringsprocesser framhåller Söderlind (2002) som något positivt 
som kan leda till bredare kommunikation och nya infallsvinklar. Han understryker, likt nämnt ovan, att 
ingen enskild aktör kan ta ansvar för helhetsperspektivet utan drar slutsatsen att det är bättre att, 
istället för att sträva mot en helhetssyn, fokusera på allsidighet i planeringsprocessen. Han menar att 
risken är att aktörer uppfattar begreppet helhet som att det finns en definitiv bild av verkligheten 
(Söderlind, 2002, s. 9). Söderlind framhåller vidare att ”kan olika aktörer och professioner troligen 
närma sig en mer mångfacetterad bild av en komplicerad verklighet - om de både erkänner de egna 
kunskapsluckorna och är öppna för andra intressen och sanningar än de egna” (Söderlind, 2002, s. 9).  

Isaksson (2004) problematiserar idén om en helhetssyn och understryker att det är problematiskt 
när det kopplas ihop med att alla aspekter och dimensioner har vägts in. Hon menar vidare att det inte 
finns en ändlig mängd information och perspektiv, vilket innebär att allt omöjligtvis kan vägas in. 
Tolkningar kan göras men det betyder inte att det finns en absolut helhetsbild (Isaksson, 2004, s. 63). 

Rittel och Webber (1973) framhåller att uppsatta mål alltid innehåller en mångfald av skilda 
aspekter vilket i praktiken gör det omöjligt att fullfölja enhetliga mål. De framhåller att komplexa 
planeringsproblem kan beskrivas som wicked problems, eftersom de svårigheter som planerare möter 
under planeringsprocessens gång är komplexa och att olika faktorer är intrasslade i varandra (Rittel & 
Webber, 1973). Wood (2007) menar att de komplexa system som finns i vår värld kan betraktas som 
synergier och framhåller att det inte finns någon enkel definition av en synergi men beskriver det som 
”the notion of synergy simply means several things working together” (Wood, 2007, s. 144) samt att 
det är ”the complex relation between things” (Wood, 2007, s. 145). Vidare poängteras att synergier kan 
vara mer eller mindre komplexa. Synergier som innefattar sociala relationer är mer komplexa än de 
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som exempelvis innefattar fysiska aspekter eftersom fler aspekter blir involverade och intrasslade i 
varandra om sociala aspekter inkluderas (Wood, 2007, s. 147). Att jobba med synergier liknar Wood 
med matlagning, vars många möjliga varianter av maträtter sträcker sig från enkla rätter till komplexa 
sammansättningar beroende på antalet ingredienser och tillagningstid (Wood, 2007, s. 147).  
Wood understryker att människor inte är objektiva i sitt agerande och beslutsattande vilket innebär att 
många viktiga nivåer av olika synergier förblir obehandlade (Wood, 2007, s. 153). I projekt måste det 
alltid göras avgränsningar, vilket kan handla om att avgöra vilka som är berörda eller vilka frågor som 
ska tas hänsyn till. Detta innebär i praktiken att vissa delar utesluts från det som anses vara helheten 
(Tornberg & Cars, 2008, s. 44; Tornberg, 2009, s. 73). Tornberg och Cars menar att det därför är 
viktigt att det i planeringsprocesser definieras vilka perspektiv som ska prioriteras. Anledningen till att 
det förekommer en mängd skilda intressen och perspektiv i planeringsprocessen är att aktörer med 
skilda bakgrunder, erfarenheter och utbildning är inblandade. Denna bredd är något som är väsentlig 
att behålla i planeringen eftersom utvecklingen av städer är en komplex verksamhet som behöver en 
mångfald av perspektiv och erfarenheter. Helhetsperspektivet kan därför beskrivas som att koppla ihop 
dessa olika kompetenser (Tornberg & Cars, 2008, ss. 41-43, 54). 

3.6 Hantering av målkonflikter 
Många utredningar pekar på behovet av att betrakta stads- och trafikplanering som samverkande 
processer för att kunna sträva mot en hållbar utveckling av städer och samhällen (Tornberg, 2009, s. 
9-10). Uppdelningen av planeringen i stads- och trafikplanering uppkom i och med funktionalismen 
enligt Söderlind (1998), och han understryker att i och med att varje funktion i staden betraktades som 
en egen verksamhet förvandlades stadsplaneringen till två skilda verksamheter istället för en 
sammanhållen (Söderlind, 1998, s. 8).  

Tunström (2014) har beskrivit det engelska begreppet livablity, som det strävas efter att uppnå i 
många planeringsprojekt i andra länder, i en svensk kontext som att det ” betonar att staden, tätorten, 
byn eller regionen ska vara en plats att leva på, att den ska vara en miljö för människor” (Tunström, 
2014, s. 6) och i ett transportsammanhang som ”sammantaget handlar livability mycket om att bredda 
perspektivet på transportplanering. Att se det som sammhällsplanering” (Tunström, 2014, s. 32). 
Åtgärder för att uppnå livability kan handla om att bland annat fokusera på utformning i 
transportplaneringen och sträva efter stadsmiljöer som ger förutsättning till folkliv. Tunström 
poängterar vikten av att integrera transportplaneringen i utvecklingen av städer och samverkan mellan 
olika aktörer för att sträva mot social hållbarhet vid planering av transporter (Tunström, 2014, ss. 
33-34).  

Boverket (2004, s. 19) menar att staden och trafiken inte är två motpoler utan behöver samverka, 
vilket är viktigt att ta hänsyn till i planering av städer. Boverket (2002) trycker på att istället för att 
fokusera på trafik- och bebyggelseplanering som skilda verksamheter betrakta dem som en och samma 
planeringsprocess och jobba för att utveckla sammanhållna städer (Boverket, 2002, s. 19). Nielsen 
(2007) understryker att det är komplext att jobba utifrån ett sådant helhetsperspektiv men att det är 
väsentligt att sträva mot för att koordinera social, kulturell, ekologisk och ekonomisk utveckling. 
Tanken är att en sammanhållen stads- och trafikplanering är en fundamental förutsättning för att 
utveckla välfungerande och funktionsblandade städer fulla med liv (Nielsen, 2007, ss. 20-21, 26). 

Cars (2014) beskriver att Trafikverket har under de senaste åren gått från att beskrivas som 
infrastrukturbyggare till att idag kalla sig samhällsutvecklare. Det innebär att Trafikverket förutom att 
ansvara för utveckling av transportsystemet i Sverige även ska ha potentiella effekter på 
samhällsutvecklingen i stort i åtanke. Infrastrukturprojekten kopplas ihop med samhällsutvecklingen. 
Cars framhåller vidare att detta är en positiv utveckling då en helhetssyn på trafiklösningar kan bidra 
till bättre och mer attraktiva stadsmiljöer (Cars, 2014). 

Boverket (2002) menar att för att planera städer på bästa sätt och uppnå ett bra samarbete måste 
dialoger föras mellan inblandade aktörer. Det innebär att samtal ska ske mellan olika planeringsnivåer 
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och över sektorsgränser (Boverket, 2002, s. 137). Isaksson (2004, s. 25) poängterar också vikten av 
dialog mellan aktörer och understryker vikten av att planerare och övriga deltagare i dialogerna ska ha 
ett öppet förhållningssätt till att ompröva sin initiala inställning. Enligt Bellander (2005) blir det allt 
vanligare med samarbeten mellan olika sektorer, exempelvis mellan kommuner, ideella organisationer 
och näringslivet (Bellander, 2005, s. 58).  

Idén om en sammanhållen helhetssyn i planeringen har mött kritik. Vad som vägs in i den ansedda 
helheten kan betraktas som att det påverkas av rådande maktförhållanden och de prioriteringar som 
anses väsentliga. När det strävas mot att hitta en helhetssyn är det därför viktigt att definiera 
innebörden av vad som menas med helhet i det sammanhanget (Tornberg, 2009, s. 75). Även Boverket 
(2013, s. 75) pekar på att det är viktigt att gemensamt komma överens om det långsiktiga målet och 
bestämma vilka kompetenser som krävs för att nå dit. Tornberg och Cars (2008, s. 57) understryker 
vikten av att ha en gemensam målbild som ett sätt att skapa en bredare förståelse. 

Rittel och Webber (1973) menar, som nämnts ovan, att planeringsproblem är wicked problems och 
att det vidare inte går att formulera dessa definitivt. De menar att problemet definieras via sin lösning. 
Som exempel tar de upp fattigdom och poängterar att det finns oändligt många aspekter som kan ha 
inverkan på varför det finns fattigdom.  

Rittel och Webber (1973) framhåller att alla wicked problems är unika och att det därför inte heller 
finns en universell lösning på planeringsproblem. Det finns heller ingen värderingsfri lösning eller ett 
tydligt sant och falskt svar. De menar att planerare inte avslutar sina projekt för att de hittat en logisk 
entydig lösning på planeringsproblemet utan att det snarare handlar om en avvägning och en insikt om 
att det är rimligt att avsluta projektet av anledningar som exempelvis att projekttiden löpt ut, att 
pengarna tagit slut eller att slutsatsen dras att lösningen är bra nog (Rittel & Webber, 1976).  

I både Plan- och bygglagen (2010:900), Lag (1995:1649) om byggande av järnväg och i 
Miljöbalken (1998:808) uttrycks det explicit vikten av samordning. Det ska initieras i ett tidigt skede 
och fortsätta tills slutskedet. De som är ansvariga för att detta sker är de som planerar, bygger och 
senare förvaltar projektet (Boverket, 2013, ss. 30-31). Boverket (2013, s. 46) understryker att det är 
viktigt att kommuner vid infrastrukturplanering har en helhetssyn och jobbar med övergripande mål 
som exempelvis en god bebyggd miljö. Tornberg och Cars (2008, s. 40) framhåller att det behövs en 
mötesplats av något slag där det finns utrymme för olika inblandade aktörer kan diskutera och 
framföra sina respektive perspektiv och idéer. Genom att ha en gemensam arena kan målbilder skapas 
och lägga grund för ett strategiskt arbete över sektorsgränser och på så sätt skapa förutsättningar för en 
sammanhållen planering (Tornberg & Cars, 2008, s. 65).  

Bjerkemo (2008) lyfter att det finns flera möjliga sätt att lösa målkonflikter vid planering av trafik. 
Det kan handla om att omprioritera och pröva de motstridiga målen mot de uppsatta övergripande 
målen. Ett annat sätt är att välja ett annat tillvägagångssätt eller nytt delmål. Ett tredje sätt är att reglera 
via politiska beslut och det fjärde sättet är att acceptera konflikten. De målkonflikter som inte går att 
lösa med ovan nämnda tillvägagångssätt kallas för genuina konflikter. Det enda sättet att komma 
vidare och lösa en sådan konflikt är att prioritera och bestämma vilket mål som är det viktigaste i 
sammanhanget (Bjerkemo, 2008, s. 447). Isaksson och Storbjörk (2005, s. 74) framhåller att både 
planerare och politiker anser att göra avvägningar är en av de viktigaste delarna men samtidigt den en 
av de svåraste i deras arbete. Även Håkansson (2005, s. 42) understryker att avvägningar av olika 
intressen är en av planerares främsta arbetsuppgifter.  

3.7 Beslutsfattande 
Vid planering av spårväg fattas beslut under planeringsprocessens gång. Isaksson och Storbjörk (2005) 
framhåller att olika intressen och mål vägs mot varandra och prioriteras i planeringsprocesser, vilket 
ofta leder till en konflikt mellan sociala, ekonomiska och ekologiska målsättningar. De menar att det 
framförallt är två grupper av aktörer som är involverade i denna process, vilket är kommunala 
tjänstemän och politiker. Dessa har ett ömsesidigt beroende av varandras erfarenheter och kompetens 
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eftersom deras olika verksamheter är nära sammankopplade i den kommunala planeringen (Isaksson 
och Storbjörk, 2005, s. 66).  

Det är politikerna som fattar beslut och planerarnas uppgift är att förse politikerna med gedigna 
beslutsunderlag (Isaksson & Storbjörk, 2005, ss. 63-64, 66; Håkansson, 2005, s. 55). Däremot 
framhåller Isaksson och Storbjörk att även tjänstemän har möjlighet att ha inverkan på de kommunala 
politikernas beslutsfattande. Beroende på hur tjänstemännen väljer att beskriva konsekvenser och 
andra aspekter av en planeringsförslag påverkar de vilka avvägningar som sedan kommer att göras av 
politikerna. Ibland menar de även att det framförallt är tjänstemännen som har stor makt i förhållande 
till politikerna då politikerna inte har samma tid och möjlighet att fokusera på en specifik fråga 
(Isaksson och Storbjörk, 2005, ss. 69-70). Dock understryks det att av ”politikernas och planerarnas 
generella beskrivningar av sina respektive uppdrag gavs en bild av att det är politikerna som har den 
centrala maktpositionen i den kommunala verksamheten” (Isaksson och Storbjörk, 2005, s. 69). 

Skantze (2005) pekar på att det är vanligt att inblandade aktörer tar organisatoriska strukturer för 
givet och accepterar situationen som den är, det vill säga att situationen är oföränderlig. Hon 
understryker att det i olika organisatoriska verksamheter ligger makt i de rutiner som implementeras 
och att förhållanden upplevs som cementerade och legitimerar traditionellt tänkande. Skantze 
understryker vidare att etablerade uppfattningar om hur det ska gå till inom organisationer, 
verksamheter och sektorer ”rymmer maktstrukturer, traditioner och befintliga institutionaliserade 
handlingar som legitimerar det bestående och begränsar möjligheterna till förnyelse” (Skantze, 2005, 
s. 134). Skantze menar att det på grund av detta finns en risk att planeringsverksamheter inte förnyas 
och tar in nya perspektiv och att planerares kunskap inte utvecklas. Därför är det enligt Skantze av stor 
vikt att det inom planeringsverksamheter finns möjlighet och utrymme för omprövning av 
väletablerade idéer (Skantze, 2005, ss. 133-136).  

Enligt Isaksson (2004, s. 24) är det vanligt att betrakta planering som en verksamhet avskild från 
politiken. Hon poängterar vidare att dessa två verksamheter snarare är sammanvävda och att 
planeringsprocessen i själva verket är politisk eftersom den verksamheten är med och påverkar stadens 
framtida utformning. Även Rittel och Webber (1976) framhåller att planering i högsta grad är en 
politisk verksamhet och att planerare hela tiden strävar för att uppnå sin egen vision utifrån sina egna 
preferenser och önskemål. De menar att de experter som är med och planerar städer deltar i det 
politiska spelet (Rittel & Webber, 1973).  

Allt har en politisk dimension enligt Mouffe (2007). Hon menar att alla former av beslut kräver att 
det görs val mellan motstridiga alternativ, vilket betyder att varje beslut gör att många andra 
möjligheter omöjliggörs. I den meningen menar hon att allt har en politisk dimension eftersom det är 
ett uttryck för en viss struktur av maktrelationer där vissa aspekter väljs lyfts fram andra inte 
inkluderas (Mouffe, 2007, ss. 2-5). Hon poängterar att ”Every order is therefore political and based on 
some form of exclusion. There are always other possibilities that have been repressed and that can be 
reactivated” (Mouffe, 2007, s. 3)  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4. Planering av spårväg 
Nedan följer en redogörelse för vilka regelverk som berör planering och byggande av spårväg samt 
vilka transportpolitiska mål som finns uppsatta i Sverige. Avslutningsvis görs en genomgång av 
spårvägens egenskaper för att lägga grund för en bättre uppfattning om trafikmedlet. 

Källor till detta avsnitt är dels litteratur och dels intervjuer. Fem personer med kunskap om spårväg, 
intervjuperson A-E, samt fyra representanter från olika intresseorganisationer, representant A-D, har 
intervjuats. Intervjuerna är ett inslag i detta avsnitt för att bredda förståelsen för planerande och 
byggande av spårväg. Genomförda intervjuer med personer med kunskap om spårväg har kretsat kring 
varför en viss anläggningsprincip är att föredra, som exempelvis spår på egen banvall eller gatuspår, 
hur planeringen av spårväg går till samt spårvägsbyggande i andra länder. De intervjuer som 
genomförts med representanter från intresseorganisationer har handlat om vad representanterna anser 
om spårväg samt om de tror att organisationerna har någon inverkan på planerandet och byggandet av 
spårväg i Stockholm idag.  

4.1 Trafikplanering och planering av spårväg 
Spårväg är en del av trafiken, vilket betyder att planering av spårväg kan kallas för trafikplanering. 
Bjerkemo (2008, s. 443) beskriver trafikplanering som ”att organisera och tillgodose 
förflyttningsbehov för människor och gods”, vilket kan betraktas som en process som ofta resulterar i 
en fysisk förändring av infrastrukturen och en påverkan på stadsmiljöns utformning. Han poängterar 
vidare att trafikplanering handlar om att arbeta med en helhetssyn och göra avvägningar. Fokus vid 
trafikplanering är enligt Bjerkemo (2008, ss. 443-444) att på ett hållbart sätt möjliggöra att alla 
människor ska kunna förflytta sig oavsett förutsättningar. Hedström (2004) framhåller att hur den 
byggda miljön planeras och utformas har stor inverkan på om det senare kan etableras en effektiv 
kollektivtrafikförsörjning i området (Hedström, 2004, s. 75). 

Intervjuperson A poängterar att det är viktigt att olika aktörer och professioner samverkar vid 
planering och byggande av spårväg eftersom trafiken är ett verktyg för stadsbyggnad. Vidare tror 
intervjuperson A att människor som jobbar med spårväg därför behöver ha ett helhetsperspektiv för att 
kunna planera för integrerade spårvägar. Flera av intervjupersonerna poängterar att planering av 
spårväg är ett ständigt förhandlande och diskuterande mellan olika parter. Inblandade i planering av 
spårväg i Stockholmsområdet kan, förutom Trafikförvaltningen som är en del av Stockholms läns 
landsting, vara Stockholms stad samt kranskommuner som Solna och Sundbyberg, konsulter och andra 
som på ett eller annat sätt är involverade i projekten. Det understryks under intervjuerna att alla 
aktörer har individuella agendor om vad de vill uppnå och olika visioner om det slutgiltiga resultatet. 
Intervjuperson B tar upp Stockholms stad och landstinget som exempel på där det ofta finns skilda 
intressen och olika målsättningar. Även om planmonopolet ligger hos kommunerna måste landstinget 
godkänna förslagen eftersom det är de som finansierar och kör trafiken som ska gå på spåren.  

Intervjuperson A understryker att andra aktörer förutom de som är direkt involverade i planerandet 
och byggandet av spårväg också kan ha inverkan. Det kan bland annat vara media, engagerade 
medborgare, organisationer som YIMBY, Yes In My Backyard, och andra intresseorganisationer. 
Intervjuperson E tar likt intervjuperson A också upp intresseorganisationer som en inverkande faktor i 
planering och byggande av spårväg. Två organisationer som nämns är Stockholms handelskammare 
och BIL Sweden. Vidare poängteras att bilbranschen och hela tillverkningsindustrin är stora 
arbetsgivare med många anställda vilket innebär att det är känsligt att konkurrera med dem. Förutom 
aktörer och intressenter nämnda ovan har politiker, från både landsting, kommun och på statlig nivå 
inverkan. Intervjuperson E understryker att spårvagnsfrågan i högsta utsträckning är en politisk fråga 
eftersom den berör fördelningen av gatuutrymmet som är en begränsad resurs. Vidare poängteras av 
intervjuperson E att många svenska politiker och andra aktörer som har inverkan prioriterar bilarnas 
framkomlighet på Sveriges gator för att vi har en stark biltradition och att inställningen till biltrafiken 
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påverkar resultatet av andra infrastrukturprojekt. Intervjuperson B understryker att den politiska frågan 
om att ta plats från biltrafiken är känslig och kontroversiell. 

4.1.1 Regelverk 
Spårväg kan byggas med stöd av olika regelverk. Ett sätt är med stöd av en järnvägsplan enligt Lag 
(1995:1649) om byggande av järnväg och ett annat är med stöd av detaljplan enligt Plan- och 
bygglagen (2010:900). En järnvägsplan får dock inte strida mot gällande detaljplan 
(Trafikförvaltningen, 2015, s. 6). Det är genom dessa lagar samt Miljöbalken (1998:808) som staten 
styr och reglerar markanvändningen i Sverige. Gemensamt för alla dessa lagar är att vilken 
miljöpåverkan vidtagna åtgärder medför ska utredas och redovisas. Något annat de har gemensamt är 
att allmänna intressen ska vägas mot enskilda (Holmberg & Knutson, 2008, s. 46). Hänsyn ska bland 
annat tas till estetisk utformning, barriäreffekter och omgivningspåverkan (Knutson & Bjerkemo, 
2008, s. 423). Detta tolkas sedan av olika statliga myndigheter, som Banverket, Trafikverket, Boverket 
och Naturvårdsverket (Holmberg & Knutson, 2008, s. 46). 

Den fysiska planeringen inom kommuner är det respektive kommun som ansvarar för, vilket Plan- 
och bygglagen (2010:900) reglerar. Alla kommuner måste upprätta en översiktsplan som omfattar hela 
kommunen och redovisar övergripande planeringsmål. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, 
vilket innebär att kommunen inte är tvingad att följa riktlinjerna (Knutson & Bjerkemo, 2008, ss. 
428-430). Syftet är snarare att vägleda planeringsbeslut och vara ett steg för kommunen att långsiktigt 
uppnå en hållbar utveckling (Sveriges kommuner och landsting, 2015, s. 18).   

Detaljplaner är däremot juridiskt bindande, där bebyggelsen regleras i detalj. Genom att upprätta 
detaljplaner styrs således exempelvis trafiknätets utformning i kommunen (Knutson & Bjerkemo, 
2008, ss. 428-430). 

4.1.2 Planeringsmål i Sverige 
I Sverige finns ett antal uppsatta transportpolitiska mål som pekar ut vad staten prioriterat inom 
transportsektorn (Sveriges kommuner och landsting, 2015, s. 64), som spårvägar är en del av. Det 
övergripande transportpolitiska målet i Sverige är ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela 
landet” (Näringsdepartementet, 2008, s. 39). För att sträva mot detta har det satts upp ett antal delmål, 
däribland att transportsystemet ska vara tillgängligt, jämställt, trafiksäkert och bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnås (Näringsdepartementet, 2008, s. 40). Utgångspunkten när det kommer till 
trafiksäkerhet är den av riksdagen bestämda nollvisionen, som innebär att ingen ska dö eller skadas 
allvarligt i transportsystemet i Sverige (Sveriges kommuner och landsting, 2015, s. 64). Ibland kan 
uppsatta mål vara motstridiga, exempelvis brukar ekonomiska mål ofta krocka med mål om att sträva 
mot en god miljö (Holmberg & Knutson, 2008, s. 43). Läs mer om målkonflikter under rubriken 3.4 
Målkonflikter i planering. 

År 2012 beslutade Riksdagen om 16 miljökvalitetsmål, där ett av dem var God bebyggd miljö. Med 
detta menas att myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra berörda aktörer ska sträva mot att den 
bebyggda miljön i städer ska utvecklas hållbart där ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter ska 
tas hänsyn till. Målet God bebyggd miljö preciseras med att det exempelvis innebär att 
kollektivtrafiksystem i städer är tillgängliga och miljöanpassade samt att invånarna upplever den 
byggda miljön som attraktiv och trevlig att vistas i (Boverket, 2016).  

4.1.3 Intresseorganisationer inverkan på byggandet av spårväg 
I intervjuer med personer med kunskap om spårväg framkom det från flera att olika 
intresseorganisationer kan ha inverkan på hur spårväg byggs i Stockholm. Därför följer här en 
redogörelse av intervjuer med representanter från fyra organisationer, Stockholms Handelskammare, 
Motormännens Riksförbund, BIL Sweden samt YIMBY. Intervjuerna kretsade kring vad 
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representanterna ansåg om spårväg samt vad de trodde om deras eventuella inverkan på 
spårvägsbyggen i Stockholm.  

4.1.3.1 Organisationernas inställning till spårväg 
Representant B berättar att Motormännens Riksförbund är Sveriges största bilorganisation och att 
deras generella inställning är att de är positiva till kollektivtrafik och tror på att den behöver utvecklas 
för att möta framtidens transportbehov. De vill ha en prisvärd och pålitlig kollektivtrafik, vilket han 
menar att de inte anser att spårväg är. Representant B poängterar att ”vi vill att man låter bli att bygga 
spårväg, varför inte låta bussarna ta hand om sträckningen istället?”. De anser att spårvägar innebär 
dyra investering och att för samma summa pengar blir det mer kollektivtrafik för pengarna om det 
istället satsas på busstrafik. 

Representant C från BIL Sweden berättar att de frågar sina medlemmar, som bland annat är 
busstillverkare, vilka frågor som de önskas ska drivas. Det största gemensamma intresset inom 
organisationen är att busstrafiken ska utvecklas och att det behövs en bra infrastruktur för att 
möjliggöra det. Representant C menar att de inte har en generell negativ inställning till spårväg, men 
poängterar att den i visst mått konkurrerar med bussen och det är busstillverkarnas intressen de ska 
bevaka. 

Representant A från Stockholms Handelskammare understryker likt nämnt ovan att det är otroligt 
viktigt med en kostnadseffektiv kollektivtrafik. Hon poängterar att spårväg som byggs i 
innerstadsmiljöer genererar väldigt lite nytta i förhållande till de resurser som krävs. Dessutom menar 
representant A att det under byggtiden blir stora störningar vid anläggning av nya spår och framhåller 
vidare att det är ”svårt att se varför man ska ha spårväg i innerstadsmiljöer, det kostar i princip lika 
mycket som att bygga tunnelbana men gatan avlastas inte som den görs om man bygger tunnelbana”. 

YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk som vill att Stockholm ska växa och utvecklas till en 
tät blandstad. Representant D från YIMBY framhåller att de anser att ett väl utbyggt spårvägsnät är en 
viktigt del av en levande stad, så länge den är välintegrerad i gaturummet. Ett exempel som 
representant D tar upp på välintegrerad spårväg i Stockholm är Tvärbanans sträckning genom centrala 
Sundbyberg där spårvagnarna går i blandtrafik. Ett exempel på där en spårväg istället genererar 
barriäreffekter är Tvärbanan längs Frösundaleden i centrala Solna enligt representant D från YIMBY. 
Vidare poängterar representant D att ”SL är fast i en gammal paradigm där förort är förort och 
spårvägar i förort ska huvudsakligen transportera folk så snabbt som möjligt från punkt A till punkt B. 
Om spårväg enbart har det syftet är spårväg på egen banvall mer effektiv, men till priset att de bidrar 
till att cementera icke-urbana miljöer”.  

4.1.3.2 Organisationernas engagemang kring spårvägsplanering i Stockholm 
YIMBY kan engagera sig i samrådsprocesser för att framföra sina åsikter om planering av 
spårvägsdragningar enligt representant D. Stockholms handelskammare var enligt representant A 
väldigt engagerade i Spårväg City som de bland annat skrev en debattartikel om. När det gäller 
Tvärbanan har de kommit med synpunkter, bland annat att de tycker att en tunnelbanelösning borde 
övervägts då de nya grenarna väntas bli högt belastade.  

Motormännens Riksförbund engagerar sig i vissa planeringsprocesser. Representant B poängterar 
att deras huvudfokus är bilen och bilens roll och att de inte alltid hinner gå in i samrådsprocesser 
rörande andra trafikmedel i den utsträckning de önskar. Vidare understryks att de ”på makronivå 
brukar säga att kollektivtrafiken behöver vara pålitlig och prisvärd”. BIL Sweden brukar enligt 
representant C publicera jämförelser mellan buss och spårväg för att understryka att bussen fyller 
samma funktion som spårväg samtidigt som den är ett betydligt mer kostnadseffektivt förslag.  

4.1.3.3 Organisationernas inverkan på hur spårväg byggs i Stockholm 
Representant A tror att Stockholms handelskammare har inverkan på byggandet av spårväg i 
Stockholm och poängterar vidare att ”sakligt välgrundade argument har alltid inverkan och det framför 
vi i exempelvis debattartiklar”. Representant B hoppas att myndigheterna lyssnar på Motormännens 
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Riksförbund när de för fram sin ståndpunkt att ”det är bra med kollektivtrafik men den blir inte bättre 
för att man försvårar för bilister”. Representant C tror dock inte att BIL Sweden har en inverkan i hur 
och om spårväg byggs i Stockholm och att en anledning till det är bristande resurser hos 
organisationen. Däremot tror representant C att de kan hjälpa till och medvetandegöra vilka alternativ 
som finns. 

Representant D berättar att när YIMBY startade år 2007 upplevde de stort motstånd mot deras idéer 
om att utveckla förorter med urban karaktär och understryker att ”däri ingår givetvis synen på 
spårvägar och hur de ska vävas in i staden”. Idag möter YIMBY inte lika stort motstånd. Representant 
D poängterar att det troligtvis beror av attitydförändringar i Stockholm och att det handlar om ett 
större paradigmskifte som sker internationellt. Däremot understryker representanten att ”i och med att 
YIMBY har lobbat hårt för urbana städer, med urbana spårvägar, då är det troligt att vårt arbete har 
haft en viss påskyndande effekt på processen”.  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4.2 Spårvägens egenskaper 

4.2.1 Kapacitet 
Spårvagnar beskrivs ofta som ett kapacitetsstarkt fordon i jämförelse med trafikslag som exempelvis 
buss. Kapaciteten per timme anges ofta upp till 10 000 passagerare för buss och upp till 25 000 
passagerare för spårvagn. En bidragande faktor är att andelen stående i förhållande till sittande på 
spårvagnar är hög (Hedström, 1999, s. 19). Likväl framhåller intervjuperson B att spårvägen är 
kapacitetsstark. Intervjuperson A poängterar att spårväg även kan vara ett bra sätt att utnyttja 
gatuutrymmet. En god kapacitet medför ofta dessutom en tillfredsställande framkomlighet 
(Näringsdepartementet, 2008, s. 136). 

4.2.2 Framkomlighet 
Framkomlighet avser hur lätt det är att ta sig fram i ett trafiknät. Oftast mäts det som restid eller 
hastighet. Faktorer som påverkar framkomligheten är exempelvis mängden trafik, gatans utformning, 
mängden oskyddade trafikanter och hinder. Framkomlighet är ett begrepp som är nära kopplat till 
tillgänglighet vilket innebär att en dålig framkomlighet även kan innebära dålig tillgänglighet 
(Holmberg, Ståhl, Almén & Wennberg, 2008, s. 56). Läs mer om spårvägens tillgänglighet nedan 
under rubrik 4.2.3 Tillgänglighet. 

Vilken anläggningsprincip som använts påverkar vilken hastighet spårvagnen kan köra med. Vid 
anläggning av spår i gatan räknas det med att hastigheten behöver reduceras, vilket kan resultera i 
ökad restid (Hedström, 1999, s. 31). En annan nackdel med spårväg som går på gatuspår är att den lätt 
kan hamna i konflikt med andra fordon och fastna i bilköer (Hedström, 2004, s. 20). Trafik som går på 
spår är mer känslig för störningar än exempelvis busstrafik eftersom den inte kan köra om 
felparkerade fordon som stannat i spårområdet (Hedström, 2004, s. 27). Spårvagnens hastighet säkras 
på ett annat sätt om den går på egen banvall eftersom den inte utsätts för samma risk för hinder och 
konflikter då den är helt separerad från övriga fordon (Johansson et al., 2012, s. 74).  

4.2.3 Tillgänglighet 
Hedström (1999, s. 13) framhåller att spårvägar bidrar till en ökad tillgänglighet för icke bilburna 
trafikanter. I boken Trafik för en attraktiv stad (2015) definieras tillgänglighet som ”den lätthet med 
vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå det utbud och de aktiviteter som de 
har behov av” (Sveriges kommuner och landsting, 2015, s. 32). Tillgängligheten beror bland annat av 
väntetider, tillförlitlighet, restid och reskostnader (Johansson et al., 2012, s. 121). Den nås genom en 
samverkan av både bebyggelse och trafik, där närhet till viktiga funktioner i staden är en viktig faktor 
(Holmberg et al., 2008, s. 55; Sveriges kommuner och landsting, 2015, s. 32). Holmberg et al. (2008) 
framhåller att ”tillgängligheten varierar för olika befolkningsgrupper och speciellt funktionshindrade 
har speciella krav” (Holmberg et al., 2008, s. 55).  

På platser som har en stor mängd oskyddade trafikanter i omlopp kan spårväg som går i gatan vara 
att föredra just på grund av att spårvagnarna blir lättillgängliga för resenärerna. Dock sker det på 
bekostnad av en försämrad framkomlighet eftersom hastigheten behöver reduceras (Johansson et al., 
2012, s. 31). 

4.2.4 Trafiksäkerhet 
Definitionen av en vägtrafikolycka enligt Sveriges kommuner och landsting (2015, s. 36) är ”en 
händelse som inträffat i trafiken på väg, där minst ett fordon i rörelse varit inblandat och som lett till 
person- eller egendomsskador”. Det långsiktiga trafiksäkerhetsmålet som framhålls är att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt till följd av olyckor som orsakas av trafiken (Sveriges kommuner och 
landsting, 2015, s. 36). En definition av trafiksäkerhet är ”låg risk för personskador i 
trafiken” (Johansson et al., 2012, s. 121).  
I en spårvagnsolycka är det ovanligt att spårvagnen är upphovet till olyckan. Det är vanligare att 
exempelvis bilister är ouppmärksamma eller kör mot rött (Hedström & Fredén, 2008, s. 41). En 
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olyckstyp som är relativt vanlig oavsett spårtyp är fall inuti spårvagnen orsakat av hastig inbromsning. 
Om spårvagnen går på egen banvall är de vanligaste olyckstyperna kollision med personer som 
hamnat på spåret och med bil i plankorsningar. Vid ett separerat system är konfliktpunkterna, som 
exempelvis korsningar, extra utsatta (Hedström & Fredén, 2008, s. 9). I gatumiljö är det vanligt att 
olyckorna orsakas av missförstånd hos medtrafikanterna, vilket exempelvis kan handla om att en 
fotgängare missbedömer avstånd (Hedström, 2004, s. 55).  

Vid anläggning av spårväg i gatumiljö ställs höga krav på gatumiljöns utformning. Det krävs 
tydliga utformningar för att minimera risken för missförstånd som kan resultera i konflikt och olycka 
(Johansson et al., 2012, s. 4). Ibland anses separering av trafikslag vara mer fördelaktigt. 
Undersökningar visar dock på att de inte nödvändigtvis behöver leda till högre trafiksäkerhet. Genom 
att blanda trafikslag ökas medvetenheten hos de inblandade trafikanterna, vilket kan bidra till ett ökat 
hänsynstagande hos trafikanterna (Hedström & Fredén, 2008, s. 9). En annan fördel ur 
säkerhetsperspektiv med spårväg i gatuspår är att spårvagnarna färdas med lägre hastighet än när de 
går på egen banvall. Lägre hastighet leder generellt till lindrigare olyckor (Bösch & Larsson, 2013, s. 
45).  

Spårvagnar har företräde i gaturummet vilket kan ställa till med problem då inte alla fotgängare är 
vana att lämna företräde utan agerar som om spårvagnen ska lämna företräde för gångtrafikanterna 
(Bösch & Larsson, 2013, s. 45). Hedström (1999) framhåller att nya trafikslag innebär en ökad risk på 
grund av övriga trafikanters ovana med det nya färdmedlet. Erfarenheten av spårvägar hos 
trafikanterna är viktig när det gäller trafiksäkerhet, speciellt i anslutning till gågator med hög andel 
fotgängare. Detta bör vägas in vid eventuell nyetablering av spår i gatumiljö (Hedström, 1999, s. 31). 

Spårvägstrafik och vägtrafik är skilda transportsystem som till viss grad har olika förutsättningar i 
gaturummet vilket kan resultera i konflikter. Något som har stor inverkan på risken att olyckor sker är 
hur gaturummet är utformat. För att utforma en säker trafikmiljö och därmed minimera olycksrisken 
krävs en nära samverkan mellan stads- och trafikplanerare (Hedström & Fredén, 2008, s. 40). Det är 
planerarnas ansvar att utveckla en trafiksäker miljö och trafikanterna ansvarar för sitt beteende och att 
följa lagar och regler (Johansson et al., 2012, ss. 3, 10).  

För att öka trafiksäkerheten i spårvägsmiljöer krävs förutom fysiska åtgärder även administrativa 
och kommunikativa åtgärder. Fysiska åtgärder är de faktiska åtgärder som görs i gaturummet. 
Administrativa åtgärder kan exempelvis handla om lagar och regler som reglerar trafiken. Slutligen 
handlar kommunikativa åtgärder om att sprida information (Johansson et al., 2012, s. 28).  

Erfarenheten av trafiksäkerhetsfrågor gällande spårvägar är begränsad i Sverige då det inte finns 
spårväg i lika hög utsträckning som i vissa andra länder. Det kan därför vara av nytta att dra erfarenhet 
av andra länder och studera hur de har hanterat säkerheten i spårvagnstrafiken (Hedström, 1999, s. 32).   

4.2.5 Spårvägen och stadsmiljön 
Spårvägens utformning har inverkan på omgivande stadsmiljö. Idag betraktas detta 
kollektivtrafikmedel inte bara som ett sätt att ge invånarna med transportmöjligheter utan även som en 
del av stadens utformning (Hedström, 2004, s. 99). Johansson och Lange (2009) poängterar att 
spårvägar är användbara medel för att skapa attraktiva städer. De framhåller att etablera 
spårvägsanläggningar inte bara är en fråga om att lösa transportfrågor utan ska ses som en 
helhetslösning där hela gaturummet påverkas. Det kan generera positiva följdeffekter med att nya 
verksamheter söker sig till området och en ökning av service längs med spårvägssträckningen 
(Johansson & Lange, 2009, s. 9). Detta är något som även intervjuperson E poängterar och menar att 
spårväg kan fungera stadsomvandlande om den byggs på rätt sätt, det vill säga om det tas ett 
helhetsgrepp och omgivningen kring spåret renoveras och rustas upp. 
Som nämnts ovan kan, beroende på vilken anläggningsprincip som tillämpas, spårvägen bidra till 
ökade barriäreffekter. Enligt Boverket (2002, s. 314) är barriärer ”hinder i staden som är svåra att 
korsa”. Ursprungligen var gatuspår där spårvägen delade gatuutrymmet med resten av trafikanterna 
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det vanligaste spårtypen. Hedström och Fredén (2008) menar att det innebar få barriäreffekter och god 
tillgänglighet. Senare när spårvägar byggdes ute i förorterna ansågs barriäreffekter inte vara något som 
behövdes ta hänsyn till vilket bidrog till att spåren lades på egen banvall. Dessa spår innebär lägre 
tillgänglighet och högre barriäreffekter jämfört med spår anlagda i gatan (Hedström & Fredén, 2008, s. 
9).  

Johansson och Lange (2009, s. 9) understryker att spårvägar kan utformas på ett tilltalande sätt och 
menar att med hjälp av rätt utformning skapar de endast ringa barriäreffekter i gaturummet. Hedström 
(1999, s. 30) understryker att vilken anläggningsprincip som används påverkar hur stora 
barriäreffekter spåren leder till. Hedström (1999) framhåller att om spårvägen anläggs på egen banvall 
blir barriärerna betydligt större. Dessutom kan staket och liknande uppföras kring spåren som 
ytterligare spär på barriäreffekten och förhindrar att gatan kan fungera som ett handelsstråk eftersom 
fotgängare inte kan röra sig fritt i gaturummet (Hedström, 1999, s. 30). 

4.2.6 Inspiration från andra länder 
Frankrike är ett land som nämns av flera av intervjupersonerna som en förebild när det kommer till 
gestaltning och helhetsintryck av spårväg. Intervjuperson B poängterar att planerare i Frankrike 
försöker integrera spårvägen i stadsmiljön i så hög utsträckning som möjligt. Intervjuperson E 
beskriver att deras idé är att minska invånarnas beroende av biltrafik. Intervjuperson A menar att 
planerare i Frankrike tar utrymme från biltrafiken och prioriterar kollektivtrafiken och ofta tar ett 
helhetsgrepp och även gör en upprustning av området kring spåren. Helhetssynen på spårområdet är 
något vi i Sverige behöver anamma och bli duktigare på enligt intervjuperson A. Intervjuperson C 
understryker dock att vi inte kan göra exakt lika som exempelvis Frankrike eftersom vi inte har samma 
förutsättningar när det kommer till klimat och liknande.  

Intervjuperson E tar även upp Zürich som ett föregångsexempel när det kommer till att ge 
spårtrafiken prioritet. Zürich var först med att ha ett utvecklat prioriteringssystem, vilket innebär att 
spårtrafiken bara behöver stanna vid hållplatserna och alltid får grön signal vid korsningar och 
liknande. De hade räknat ut att det bara tar några sekunder för en spårvagn att passera en korsning 
vilket inte ger någon betydande fördröjning för övrig trafik.  

Även Svensson Smith (2013) tar upp Zürich som exempel på en stad med lyckat spårvägsnät. 
Zürich är en stad som vid flera tillfällen hamnat i topp på listor över de städer som det är bäst att leva i 
och det kopplas ihop med att de byggde ut spårvagnslinjerna istället för att avveckla dem när 
invånarna började skaffa bil (Svensson Smith, 2013, s. 111).  
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4.2.7 Anläggningsprinciper 
Spårvagnar kan framföras på olika typer av spår vilket gör att de kan betraktas som flexibla. De kan 
både köra snabbt på egen banvall och med lägre hastighet integrerat med andra trafikslag på gatuspår 
(Hedström, 1999, s. 37). Generellt brukar det pratas om tre olika typer av anläggningsprinciper. Det 
första är spår på egen banvall, den andra är avskilt spår och den tredje är gatuspår (Hedström, 2004, ss. 
41-42).  

Fig. 1. Tabell med olika anläggningsprinciper för spårväg. Skapad av författaren. 

Bild 2. Från vänster: spår på egen banvall, gatuspår och avskilt spår. Källor från vänster: Ellgaard (2009), 
författarens fotografi, Metro arkitekter/Lunds kommun (u.å.) med tillåtelse av: Camilla Palmberg Rödin. 

Spår på egen banvall är järnvägsliknande i sin utformning och spårvagnarna kan färdas i högre 
hastighet än på de andra spårtyperna. Anläggningsprincipen gatuspår förekommer ofta i blandtrafik 
vilket innebär att övrig trafik har tillgång till spårområdet. På grund av detta är det viktigt att rälsens 
överyta inte utgör ett hinder för exempelvis cyklister som ska passera spåret. Vid anläggningsprincipen 
avskilt spår är spårområdet inte lika avgränsat från övrig trafik som spår på egen banvall, men 
spårtrafiken separeras från övrig trafik med exempelvis kantstensmarkeringar eller grässpår 
(Hedström, 2004, ss. 41-42).  

I detta arbete kommer framförallt de två anläggningsprinciperna spår på egen banvall samt gatuspår 
att diskuteras då det är dessa som hittills har använts vid byggande av Tvärbanan i Stockholm. När 
Kistagrenen sedan tas upp i fallstudien kommer åter den tredje anläggningsprincipen avskilt spår på tal 
då den utformningen av spåren planeras att användas i den förlängningen. 

4.2.8 Fördelar och nackdelar med spårväg på egen banvall 
Intervjuperson B framhåller att genom att bygga spårväg på egen banvall separeras spåret från övriga 
trafikanter, vilket innebär att exempelvis fotgängare inte kan korsa spåret var som helst. Genom detta 
sätt att bygga på kan spårvagnarna hålla en högre hastighet än om de går i blandtrafik eftersom ingen 
hänsyn behöver tas till korsande biltrafik, cyklister och fotgängare. Hastighetsaspekten är en av de 
starkaste fördelarna enligt intervjuperson B. Denna fördel lyfts även fram av intervjuperson D. Andra 

Spår på egen banvall Spårvagnstrafiken är helt separerad från övrig trafik med exempelvis räcken.

Gatuspår Spåren är anlagda i gatuplanet.

Avskilt spår Spårområdet är inte avgränsat från övrig trafik i lika hög grad som spår på 
egen banvall, men övrig trafik avgränsas från spåret med exempelvis 
kantstensmarkeringar eller att spåret ligger i en annan nivå i gatan.
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fördelar med att bygga på banvall är enligt intervjuperson D att drift och underhåll av spår på egen 
banvall är enklare och billigare än med gatuspår i asfalt, eftersom gatuspår ofta drabbas av sättningar 
och driftstörningar i växlar. 

Alla intervjuade personer med kunskap om spårväg poängterar att anläggningsprincipen spår på 
egen banvall medför barriäreffekter. Intervjuperson A poängterar att barriärerna, som exempelvis 
utgörs av staket och stängsel, har en fördel i att de bidrar till ökad trafiksäkerhet kring spåren. 
Intervjuperson E har varit i Frankrike och studerat spårvägar och understryker att de sällan har staket 
och andra barriärer kring spåren och att det trots det ändå sker väldigt få olyckor. Intervjuperson E tror 
att befolkningens erfarenhet av spårvägarna är avgörande för hur många olyckor spårvagnar är 
inblandade i. Oftast sker det en topp i antal olyckor precis när en ny spåranläggning byggs för att 
invånarna är ovana med trafikmedlet. Erfarenhet av spårväg är något som intervjuperson B också 
lyfter som något som påverkar antalet olyckor. Intervjuperson C understryker att spår som går på egen 
banvall inte integreras naturligt i staden.  

Andra nackdelar är, enligt intervjuperson B, höga anläggningskostnader för spåren samt att det 
tillkommer extrakostnader för signalsystem som behövs när hastigheten är över 70 km/h. Dessutom 
går det, enligt intervjuperson D, åt mer yta jämfört med spår i blandtrafik. Det medför en högre 
underhållskostnad eftersom både gatan och spåret behöver underhållas. Om spåren ligger i gatan 
behöver bara gatan underhållas och inte ett separat spårområde utöver det. En annan nackdel som lyfts 
fram av intervjuperson D är att korsningspunkterna ofta blir komplexa vilket betyder att de behöver 
signalregleras. Det resulterar i väntetider vid signaler för cyklister och fotgängare. 

4.2.9 Fördelar och nackdelar med spårväg på gatuspår 
En fördel med att låta spårvagnarna gå på gatuspår är att spåren blir en naturlig del av stadsrummet 
enligt intervjuperson C. Intervjuperson B poängterar att anledningen till att det byggs gatuspår är för 
att binda ihop staden och skapa attraktivitet i stadsrummet och understryker vidare att gatuspår innebär 
en ökad trygghetskänsla under exempelvis kvällar när spårvagnarna passerar i gatan. Andra fördelar 
som intervjuperson D framhåller är att gatuspår är yteffektiva, att det är lätt att utforma korsningar när 
spårvagnarna ingår i flödet av övriga fordon, att det minimerar spårvagnarnas barriäreffekter att de kan 
dela samma perrong som bussar vilket gör bytet mellan trafikslag smidigt.  

Intervjuperson D poängterar att spårvagnar som går på gatuspår kan vara ett smidigt resealternativ 
trots att de håller lägre hastighet än om de går på banvall, eftersom spårvagnsresenären kommer 
närmare sina målpunkter då hållplatserna kan läggas direkt i anslutning till gatan och inte avskilt där 
banvallen ligger. Denna närhet till passagerarna, att spårvagnen blir tillgänglig, är en fördel som även 
intervjuperson E lyfter fram. Han jämför med tunnelbanan där passagerarna behöver ta sig till 
plattformen, ofta med rulltrappa eller hiss, innan de väl kan stiga på tåget. Att färdas med tunnelbanan 
går snabbt men anslutningen till den tar längre tid. Denna fördel för spårvägen poängterar även 
intervjuperson A.  

En nackdel som flera framhåller är att spårtrafiken riskerar att bli långsam på grund av hinder på 
spåren, exempelvis parkerade bilar, samt trafikstockningar. Det kan innebära en opålitlig tidtabell 
vilket gör spårvägen mindre attraktiv som ett resealternativ. Intervjuperson C poängterar att 
spårtrafiken behöver kunna hålla en viss hastighet för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ och 
kunna avlasta övriga kollektivtrafikmedel. Intervjuperson A tycker inte att spårväg i blandtrafik borde 
vara ett alternativ vid nybyggnadsprojekt på grund av att spårtrafiken lätt fastnar i bilköer.  

En annan nackdel är att även spår på egen banvall kan innebära höga underhållskostnader enligt 
intervjuperson D. Orsaken är att tung trafik kör på spåren vilken kan resultera i sättningar. För att 
undvika detta blir det då istället höga investeringskostnader när betongplattor läggs så att spåret ska 
tåla tung trafik. 
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I tabellen nedan sammanfattas de olika anläggningsprincipernas för- och nackdelar i en tabell där  + 
står för lite, ++ står för till viss del och +++ står för mycket. Där inget plustecken finns saknas 
information.  

Fig 2. Tabell med olika anläggningsprincipers för- samt nackdelar. Skapad av författaren.  

Egen banvall Gatuspår Avskilt spår

Kapacitet +++ +++ +++

Framkomlighet +++ + ++

Tillgänglighet ++ +++ +++

Trafiksäkerhet +++ ++

Barriäreffekter +++ + ++

Stadsomvandlande 
effekter

+ +++ +++
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5. Fallstudie: Tvärbanan i Stockholmsregionen 
För att ytterligare fördjupa förståelsen för byggande av spårväg görs det i detta avsnitt en genomgång 
av genomförd fallstudie av utbyggnaderna av Tvärbanan, Solna- samt Kistagrenen. Tvärbanan går i 
Stockholms stad samt i några kranskommuner. Solnagrenen går i Stockholms stad, Solna stad samt 
Sundbybergs stad och Kistagrenen planeras gå i Stockholms stad, Sundbybergs stad samt Sollentuna 
kommun.  

Inledningsvis presenteras uppsatta planeringsmål i Stockholmsregionen samt en kort redogörelse 
av banans historia. I följande del görs en genomgång av sammanställd olycksstatistik för Tvärbanan 
för att skapa en förståelse för bakomliggande orsak till olyckor som inträffat längs sträckningen. Detta 
följs av en djupare genomgång av de båda grenarna, dels en genomgång av plandokument och 
liknande och dels redogörelser av intervjuer med människor som på ett eller annat sätt varit 
involverade i förlängningarna. Avslutningsvis sammanfattas fallstudien.   

5.1 Regionala planeringsmål 

5.1.1 Kollektivtrafikmål 
Stockholms län, som bland annat innefattar Sollentuna kommun, Stockholms stad, Sundbybergs stad 
samt Solna stad, har en regionplan som heter RUFS 2010. Den utgör en bas för planering på 
kommunal, mellankommunal samt regional nivå. I regionplanen har det satts upp mål om att uppnå en 
hög tillgänglighet i hela Stockholmsregionen. Målet är att tillgängligheten ska vara hög oavsett val av 
transportmedel samt att kollektivtrafiken ska vara attraktiv. Regionplanekontoret (2010) framhåller att 
en förutsättning för god tillgänglighet är en väl utbyggd kollektivtrafik (Regionplanekontoret, 2010, 
ss. 5, 6, 19, 23). 

Förlängningen av Tvärbanan är en del av Stockholmsöverenskommelsen, som har arbetats fram av 
Stockholms stad, landstinget, regeringen och övriga kommuner i länet, där de inblandade aktörerna 
har förhandlat om vilka nya vägar och spår som ska byggas ut de närmsta 10 åren och hur dessa ska 
finansieras. Förlängningen motiveras av att den kan leda till bättre tvärförbindelser i 
Stockholmsregionen (Stockholms stad, 2012, s. 8). 

Stockholms stads översiktsplan antogs år 2010 och heter Promenadstaden. Den möjliggör en 
förtätning av centrala delar av Stockholms stad och vissa delar av ytterstaden. Det framhålls att dessa 
delar av staden ska sammankopplas med kollektivtrafik. Inriktningen i denna plan är att lägga grunden 
för en planering för ett snabbt ökat invånarantal och stor tillväxt, vilket bland annat kräver en 
förstärkning av stadens infrastruktur. Något som framhålls är en långsiktig satsning på stadens 
kollektivtrafik. I Stockholms översiktsplan poängteras det att tvärförbindelser med kollektivtrafik 
saknas och att målet är att skapa en sammanhållen stad utan varken sociala eller fysiska barriärer och 
med en god integration och sammankoppling av stadens olika delar. Vikten av att sätta upp långsiktiga 
strategier för att kunna uppnå detta poängteras (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2010, ss. 5-6, 17, 
21, 41). 

I framkomlighetsstrategin för Stockholms stad räknas det med en ökning av invånarantalet med 
cirka 25%, vilket innebär att stadens ytor kommer behöva ge plats åt ett ökat antal transporter. Därför 
framhålls att transporter som är yt- och transporteffektiva ska främjas. Även i framkomlighetsstrategin 
poängteras det, likt i regionplanen och översiktsplanen att en förtätad stad ger en bra grund för effektiv 
kollektivtrafik (Stockholms stad, 2012, s. 1).  

I Solnas tidigare översiktsplan ÖP 2006 som var gällande under utbyggnaden Solnagrenen av 
Tvärbanan lyfts det fram att ett mål är en förbättrad kollektivtrafik som är tillgänglig för resenärerna 
(Solna stad, 2006, s. 96). Även i Solnas nuvarande översiktsplan från år 2016 framhålls målet om att 
fortsätta bygga ut kollektivtrafiken (Solna stad, 2016, s. 23).  

I Sundbybergs stads översiktsplan från 2001 som var gällande under utbyggnaden av Solnagrenen 
framhålls att beslut om att förlänga Tvärbanan inte var fattat än men att det låg i Sundbybergs stads 
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intresse att den skulle byggas. Det understryks att det var önskvärt med en koppling till Kista eftersom 
det är ett viktigt arbetsområde (Sundbybergs stad, 2001, s. 52). Även i Sundbybergs stads nuvarande 
översiktsplan är en utveckling av kollektivtrafiken något som prioriteras (Sundbybergs stad, 2013, s. 
9). I Sollentuna kommuns översiktsplan framhålls att kollektivtrafik ska prioriteras framför 
motorfordon. Kollektivtrafiken ska utvecklas till ett attraktivt resealternativ för invånarna (Sollentuna 
kommun, 2012, s. 46).  

5.1.2 Mål om säkerhet 
I Stockholm stads översiktsplan poängteras att risk- och säkerhetsfrågor är något som är viktigt att ha i 
åtanke i ett tidigt skede i en planeringsprocess så att alla iblandade aktörer har en förförståelse för 
dessa frågor. Det innebär att i ett tidigt skede identifiera och sammanställa potentiella risker och 
viktiga säkerhetsåtgärder vid planering av ny bebyggelse och infrastruktur (Stockholms 
stadsbyggnadskontor, 2010, s. 29). Även i Stockholm stads framkomlighetsstrategi poängteras att 
trafiksäkerhetsåtgärder är viktiga för att minska antalet svåra trafikolyckor (Stockholms stad, 2012, s. 
30).  

I både Solnas tidigare översiktsplan ÖP 2006 samt i den nuvarande översiktsplanen understryks 
trafiksäkerhet som en aspekt som är viktig att prioritera och att kommunen vill jobba för att minska 
antalet trafikolyckor (Solna stad, 2006, s. 96; Solna stad, 2016, s. 53). I Sollentuna kommuns 
översiktsplan framhålls att trafiksäkerhet för de trafikanter som är oskyddade ska prioriteras framför 
bilisters framkomlighet (Sollentuna kommun, 2012, s. 46).  

5.1.3 Trafiken och stadsmiljön – mål 
Gatuutrymmet är begränsat i Stockholms stad. Därför behövs strategier för att på ett så effektivt sätt 
som möjligt utnyttja denna resurs för att sträva mot en hållbar användning. I framkomlighetsstrategin 
för Stockholms stad uttrycks en vilja att förtäta och skapa en mer urban karaktär i både innerstaden 
och angränsande områden med hjälp av mer kollektivtrafik, fotgängare och cyklister och mindre bilar. 
Ett av tillvägagångssätten för att uppnå detta är att bygga ut spårtrafiken (Stockholms stad, 2012, s. 
12). 

Det understryks i framkomlighetsstrategin för Stockholms stad att det inte finns ett sätt att 
prioritera användningen av gaturummet utan att det behöver göras en bedömning i varje unik 
stadsmiljö och därefter göra prioriteringar (Stockholms stad, 2012, ss. 5, 12). I framkomlighetsstrategi 
poängteras det vidare att trafikplaneringen under 50 år tillbaka fokuserat på gaturummet främst utifrån 
att anpassa det efter bilarna, men missat hur platserna fungerar för resten av trafikanterna. Det 
poängteras att det har lett till tråkiga stadsmiljöer ur ett estetiskt perspektiv som dessutom har dålig 
framkomlighet (Stockholms stad, 2012, s. 40). 

I Solna stads tidigare översiktsplan från år 2006 framhålls att staden ska förtätas för att skapa 
underlag till god kollektivtrafikförsörjning och att den fysiska miljön ska utformas så att ”arketonisk 
kvalitet, trygghet, integration, social trygghet och folkhälsa främjas” (Solna stad, 2006, s. 62). Något 
annat som poängteras är att det existerar kraftiga barriärer i kommunen som gör det svårt för 
människor att röra sig mellan olika delar i staden och att detta bör motverkas (Solna stad, 2006, s. 63). 
Barriärerna är även något som tas upp i Solna stads nuvarande översiktsplan från år 2016, där det 
poängteras att barriärer ska byggas bort och att stadsdelar ska kopplas ihop för att sträva mot en 
sammanhållen stad. Det poängteras även att Solna som stad ska karaktäriseras som levande (Solna 
stad, 2016, s. 23). 

I Sundbybergs stads översiktsplan från år 2001understryks att det är av stor vikt att det värnas om 
stadsmiljön (Sundbybergs stad, 2001, s. 13). I Sundbybergs stads nuvarande översiktsplan poängteras 
att det är viktigt vid utbyggnaden av Tvärbanan att ”Särskild hänsyn tas såväl till estetisk utformning 
och stadsbild som till kapacitet och framkomlighet” (Sundbybergs stad, 2013, s. 44). I Sollentuna 
kommuns översiktsplan understryks att ett mål är att sträva mot en tät bebyggelsestruktur med bra 
kommunikationsmöjligheter för invånarna (Sollentuna kommun, 2012, s. 4). 
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5.1.4 Klimat- och miljömål 
En stor utmaning som lyfts i Stockholms stads översiktsplan är de globala klimatförändringarna. Som 
ett steg i att jobba mot planering för en god miljö är att satsa på en attraktiv kollektivtrafik för att 
minimera transportsektorns klimatpåverkan, som står för ungefär hälften av Stockholms läns 
koldioxidutsläpp. För att uppnå detta framhålls det ett behov av en kraftig utbyggnad av Stockholms 
stads kollektivtrafik, som en del i att begränsa bilanvändningen och främja mer hållbara transportsätt. 
Det understryks i översiktsplanen att kollektivtrafiken ska utgöra grunden för framtidens 
transportsystem och att det är viktigt att då prioritera de mest resurseffektiva transportmedlen som 
finns att tillgå. Utöver en utbyggd kollektivtrafik understryks att stadens bebyggelsestruktur påverkar 
invånarnas transportbehov. Stockholms stadsbyggnadskontor menar att en tät stad har många fördelar i 
jämförelse med en mer gles bebyggelsestruktur eftersom avstånden mellan olika funktioner blir 
kortare vilket möjliggör för invånarna att förflytta sig enkelt utan bil (Stockholms 
stadsbyggnadskontor, 2010, ss. 7-8, 20).  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5.2 Tvärbanans bakgrund 
Den största delen av denna redogörelse om Tvärbanans historia är, om inget annat anges, hämtad från 
Tvärbanan: om spårvägens återkomst i Stockholm av Johansson och Peterson från år 2003. 

År 1986 utreddes möjligheten att återinföra spårtrafik i Stockholm av landstinget, som resulterade i 
rapporten Spårväg i morgondagens Stockholm (Holmstedt, 2012, s. 284). En person som drev 
spårvägsfrågan under denna period var det dåvarande landstingsrådet Stig Dingertz, som bland annat 
poängterade möjligheten att använda underutnyttjade industrispår i Stockholms stad. Det fanns ett 
stort motstånd mot spårväg hos nya ledningen i det som då hette SL, AB Storstockholms Lokaltrafik, 
och som idag heter Trafikförvaltningen och är en del av Stockholms läns landsting. Delar av den nya 
ledningen hade tidigare suttit i SJs styrelse, där de bland annat föreslagit en nedläggning av 
Roslagsbanan. Detta nedläggningsförslag drevs dock inte igenom då landstinget tog över ansvaret för 
Roslagsbanan och istället valde att modernisera den. 

I februari år 1990 presenterades storstadskommittén, STORK, en rapport där slutsatsen drogs att 
det fanns ett stort behov av åtgärder i trafiken för att hantera miljöproblem, exempelvis utbyggd 
kollektivtrafik. I Stockholm fick riksbankschefen Bengt Dennis ansvaret att ta fram en 
överenskommelse om vilka miljöåtgärder som skulle tas i trafiksystemet mellan inblandade parter. Två 
år senare presenterade Bengt Dennis Dennisförhandlingen om Stockholms framtida 
infrastrukturprojekt. Som ett komplement till den tecknades en principöverenskommelse, vilket var ett 
avtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting som reglerade bygget av snabbspårvägen. 
I och med Dennispaketet var finansieringen av den nya snabbspårvägen säkrad. 

En del av överenskommelsen var den så kallade Snabbspårvägen som bestod av tre etapper. Den 
första gällde Gullmarsplan-Älvsjö-Liljeholmen samt Liljeholmen-Alvik. Nummer två omfattade en 
förlängning till Slussen och den tredje gällde en förlängning till Solna och Sundbyberg. Spårvägen 
kallades snabbspårvägen fram tills invigningen då den kom att kallas för det den heter idag, det vill 
säga Tvärbanan. 

På senare tid har allt fler poängterat att en radiell struktur inte räcker till för dagens transportbehov 
i Stockholms stad. En aspekt av detta är de bristfälliga tvärförbindelserna mellan stadens områden 
(Stockholms stadsbyggnadskontor, 2010, ss. 31-32). Ett av snabbspårvägens syften var att den skulle 
fungera som en tvärförbindelse mellan Stockholms stads närförorter, hålla en hög hastighet och ha god 
framkomlighet (Holmstedt, 2012, s. 284). 

Byggandet av spårvägen krävde att ett flertal detaljplaner upprättades. År 1993 bildades en 
styrgrupp av Stockholms stad och dåvarande SL för att underlätta att snabbt kunna ta fram nödvändigt 
underlag. Inledningsvis betraktade Stockholms stad snabbspårvägen som något som landstinget hade 
ansvar för och därför också skulle finansiera. Genom principöverenskommelsen förbättrades 
samarbetet mellan de två parterna genom en paragraf som underströk att detta infrastrukturprojekt var 
ett gemensamt intresse för båda. 

Anläggningen av Tvärbanans första sträckning, Gullmarsplan-Liljeholmen-Alvik, inleddes år 1996 
och avslutades år 2000 och två år senare blev sträckan Gullmarsplan-Sickla klar (Holmstedt, 2012, s. 
284). Tvärbanan hade redan några månader efter invigningen i mars 7400 trafikanter. Antalet steg till 
19400 trafikanter i september, delvis på grund av att sträckningen Liljeholmen-Alvik öppnades i juni. 

Johansson och Peterson (2003) beklagar att inte tillräckligt med resurser har lagts på att rusta upp 
miljön kring spåren, vilket har gjorts i flera andra länder med gott resultat. De menar att om den 
omgivande miljön hade prioriterats i högre grad hade ett mer tilltalande stadsrum kring Tvärbanan 
kunnat utvecklas. 
I Stockholmsöverenskommelsen ingår en förlängning av Tvärbanan, dels den redan byggda 
Solnagrenen och den planerade förlängningen Kistagrenen (Stockholms stad, 2012, s. 8). Bilden på 
nästa sida visar hela Tvärbanans sträckning samt den planerade förlängningen Kistagrenen.  
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Bild 3. Tvärbanan i Stockholm samt den planerade förlängningen Kistagrenen. Källa: Originalkarta hämtad 
från Stockholms läns landsting (2015), originalet är manipulerat av författaren.  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5.3 Trafikolyckor på Tvärbanan 
Nedan presenteras en genomgång av de olyckor som skett längs med Tvärbanan i Stockholm. Data är 
hämtad från ett informationssystem för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet som heter 
Swedish Traffic Accident Data Acquisition, förkortat till Strada. Databasen bygger på uppgifter från 
polis och sjukvård (Transportstyrelsen, u.å.). 

Under tidsperioden 2000-01-01 till 2015-12-31 skedde totalt 20 olyckor. Ett av dessa 
olyckstillfällen fick två skadade till följd, en lindrigt och en måttligt, vilket innebär att antalet skadade 
totalt är 21 stycken under studerad tidsperiod.  

I diagrammet nedan visas antalet olyckor som inträffat längs Tvärbanan fördelat på olika 
trafikantkategorier. Majoriteten av olyckorna, elva stycken, var med bil och åtta stycken var med 
oskyddade trafikanter, varav fem fotgängare och tre cyklister. En olycka skedde inne i spårvagnen då 
en person föll till följd av att spårvagnen hastigt bromsat. Gällande bakomliggande orsak till olyckorna 
längs Tvärbanan är de flesta olyckorna en kombination av uppmärksamhet och beteende, exempelvis 
att trafikanten inte ser spårvagnen och kör eller går mot rött. 

Fig. 3. Antalet olyckor som inträffat längs Tvärbanan fördelat på olika trafikantkategorier. Skapad av 
författaren. 

I följande diagram nedan visas vilken skadegrad olyckorna längs Tvärbanan haft. Av de 20 olyckor 
som skett har de flesta, 14 stycken, varit av lindrig grad. En olycka, där en cyklist var involverad, fick 
allvarlig följd. Resten av olyckorna, fem stycken, har klassats som måttligt allvarliga. Det har inte 
skett någon dödsolycka längs Tvärbanan.  

Fig. 4. Skadegrad på olyckorna längs Tvärbanan. Skapad av författaren.  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Den vanligaste olycksplatsen har varit gatu- eller vägkorsningar där totalt hälften av alla olyckor som 
registrerats längs Tvärbanan har inträffat. 

Fig. 5. Olycksplatser. Skapad av författaren. 

Majoriteten av olyckorna, 13 stycken, har inträffat vid uppehållsväder. Tre stycken har skett vid regn 
och en vid snöfall. För resten av olyckorna finns ingen information gällande rådande väderförhållande 
vid tidpunkten. Det regnade då den allvarliga olyckan inträffade.  

Fig. 6. Väderförhållande. Skapad av författaren. 
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Majoriteten av olyckorna inträffade i dagsljus, totalt 13 stycken. Tre inträffade i mörker, en i gryning 
och för fyra av olyckorna finns ingen information gällande rådande ljusförhållanden vid tidpunkten. 
Den allvarliga olyckan inträffade i dagsljus.  

Fig. 7. Ljusförhållanden. Skapad av författaren. 

Sex olyckor inträffade under morgontrafiken, tre under förmiddagen, åtta under eftermiddagen, tre 
under kvällstid och en olycka inträffade nattetid. Den allvarliga olyckan inträffade på förmiddagen.  

Fig. 8. Tid på dygnet. Skapad av författaren. 
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Olyckorna som skett längs Tvärbanan har varit utspridda under årets månader med undantag för 
januari och april då inga olyckor inträffat. Totalt inträffade tre olyckor i februari, mars, maj och 
november. Två olyckor har inträffat i september, oktober och december. En olycka i juni, juli, augusti 
och september. Den allvarliga olyckan inträffade under september månad.  

Fig. 9. Olyckor under månader. Skapad av författaren. 

En olycka inträffade åren 2000, 2002, 2005, 2008, 2013 och 2014. Två olyckor inträffade under åren 
2001, 2004 och 2007. Tre olyckor, vilket är det största antalet olyckor som inträffat under ett och 
samma år, inträffade under åren 2006, 2011 och 2015. Den allvarliga olyckan inträffade år 2015.  

Fig. 10. Olyckor under år. Källa: Skapad av författaren.  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Totalt har 4 olyckor inträffat där Tvärbanan går på gatuspår, en måttligt allvarlig och tre lindriga, och 
16 olyckor där den går på egen banvall, en allvarlig, fyra måttligt allvarliga och 11 lindriga.  

Fig. 11. Olyckor på respektive anläggningsprincip. Skapad av författaren. 

På kartan är olycksplatserna markerade med stjärnor. Den gröna färgen representerar lindriga olyckor, 
den gula måttliga olyckor och den röda stjärnan visar vart den allvarliga olyckan inträffade. Där banan 
är markerad med lila färg går den i gatuspår, resten av banan är separerad från övrig trafik.  

Bild 4. Olyckor längs Tvärbanan. Källa: Originalkarta hämtad från Stockholms läns landsting (2015), originalet 
är manipulerat av författaren. 
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På de förstorade kartorna på följande sidor är det tydligare vart utmed Tvärbanans sträckning som 
olyckorna inträffade. Fyra av olyckorna, en måttlig och tre lindriga, har inträffat på sträckningar med 
gatuspår och resten har inträffat där Tvärbanan går på egen banvall. 

Fyra lindriga och en måttlig olycka har skett längs Tvärbanans sträckning i Hammarby Sjöstad. 
Den måttliga olyckan inträffade vid Luma station. Nästa olyckor som inträffat längs sträckningen efter 
den i Hammarby sjöstad är där Sandfjärdsgatan korsar Tvärbanans spår. Två olyckor har inträffat där, 
den ena resulterade i en måttligt och en lindrigt skadad, representerat av stjärnan som är gul och grön, 
och den lindriga olyckan visas av den gröna stjärnan bredvid. Två lindriga olyckor har skett vid 
Årstadals station och två lindriga vid hållplatsen Årstaberg. Tre lindriga olyckor har skett kring spåren 
vid Liljeholmen, två på gatuspår och en där Tvärbanan går på egen banvall. En måttlig olycka har 
inträffat i Gröndal på gatuspår.  

Bild 5. Olyckor längs sträckningen Gröndal till Sickla udde. Källa: Originalkarta hämtad från Stockholms läns 
landsting (2015), originalet är manipulerat av författaren. 

Fem olyckor har skett på förlängningen Solnagrenen, en allvarlig, två måttliga och två lindriga 
olyckor. En av dessa, en lindrig olycka, inträffade på sträckningen där Tvärbanan går på gatuspår. 
Resten av olyckorna som skett längs Solnagrenen har inträffat på sträckningar där Tvärbanan går på 
egen banvall. 

Bild 6. Olyckor längs sträckningen Alvik till Solna station. Källa: Originalkarta hämtad från Stockholms läns 
landsting (2015), originalet är manipulerat av författaren.  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5.4 Solnagrenen 
I följande del presenteras en genomgång av planeringen av Tvärbanans förlängning Solnagrenen. Det 
görs en genomgång av plandokument samt övrigt relevant material från planeringsprocessen. Fokus på 
innehållet i dokumenten har varit vad som sägs om utformningen av förlängningen, vilka mål som 
satts upp samt vad som sagts om målkonflikter. Genomförda intervjuer med tjänstemän från 
kommuner och Trafikförvaltningen, tjänsteman A-E, som varit involverade i planerandet av 
Solnagrenen redogörs även. Dessa intervjuer har kretsat kring hur planerandet gick till, hur 
förlängningen utformades samt vilka målkonflikter som uppstod och hur dessa hanterades.  

5.4.1 Planering av Solnagrenen 
Trafikförvaltningen, då AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, lade år 1996 fram ett studie om en 
förlängning av Tvärbanan från Alvik mot Sundbyberg och Solna centrum och år 2001 presenterades en 
förstudie för Tvärbana norr (Sundbybergs stad, 2008a, s. 1). Spårtrafiken skulle komma att bli nytt 
inslag för både Solna och Sundbyberg då ingen av kommunerna haft spårvägar sedan år 1959 (Solna 
stad, 2010). 

I början av år 2004 beslutade Sundbybergs kommunfullmäktige att detaljplanearbetet för 
Solnagrenens sträckning genom Sundbyberg skulle påbörjas (Sundbybergs stad, 2008a, s. 1). 
Detaljplanen ställdes ut under sommaren år 2008 då dåvarande SL, idag Trafikförvaltningen, kom med 
nya uppgifter om detaljplaneområdet, vilket resulterade i att planen delades upp i två delsträckor 
(Sundbybergs stad, 2010, s. 1). 

Det hölls två samråd för en detaljplan för Solnagrenens sträckning genom Solna stad under år 2007 
vilket resulterade i fördjupade studier av alternativa sträckningar efter synpunkter från boende i 
området. Två nya sträckningar ansågs passande vilka kommunen gick vidare med i ett förnyat 
plansamråd. Den nya planen ställdes ut under år 2008 och godkändes av Solna stads 
stadsbyggnadsnämnd samma år (Solna stad, 2011, s. 2). I Solna stad var det kommunfullmäktige som 
fattade beslutet att anta både genomförandeavtal och detaljplaner gällande förlängningen i Solna enligt 
intervjuad tjänsteman E, plan- och byggchef. 

I juni år 2007 beslutade Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd att planarbetet skulle inledas med 
ett programsamråd (Stockholms stad, 2007, s. 2). Under år 2008 upprättade dåvarande SL en 
järnvägsplan (Solna stad, 2011, s. 2). Genomförandeavtal som reglerade genomförandet av 
anläggningarna tecknades mellan SL och de inblandade kommunerna (Solna stad, 2011, s. 2; 
Stockholms stad, 2008, s. 4; Sundbybergs stad, 2008b, s. 1). 

Sträckningen genom Solna stad delades upp i tre etapper med tre separata detaljplaner (Solna stad, 
2015), sträckningen genom Sundbybergs stad delades upp i två etapper med två separata detaljplaner 
(Sundbybergs stad, 2010) och sträckningen genom Stockholms stad resulterade i en detaljplan för 
stadsdelarna Traneberg, Ulvsunda, Ulvsunda Industriområde och Mariehäll (Stockholms stad, 2008). 
Solna stad och Sundbybergs stad anger att syftet med de upprättade detaljplanerna var att möjliggöra 
en dragning av en snabbspårväg (Solna stad, 2010, s. 3; Sundbybergs stad, 2010, s. 2). I Stockholms 
stads detaljplan används inte ordet snabbspårväg utan där står det att målet är att en tvärbana ska 
möjliggöras (Stockholms stad, 2008, s. 1). 

5.4.2 Mål med Solnagrenen 
Utbyggnaden av Solnagrenen var en del i det långsiktiga arbetet mot att skapa en hållbar utveckling av 
Stockholmsregionen (AB StorStockholms Lokaltrafik, 2010, s. 3). Förutom berörda kommuner har det 
poängterats att det finns ett regionalt intresse för Tvärbanan (Sundbybergs stad, 2008a). I en fördjupad 
studie av en potentiell sträckning av Solnagrenen från år 1996 poängteras att det är en snabbspårväg 
som ska byggas och att den typen av spårväg är fördelaktig för att den innebär en hög hastighet och en 
god tillgänglighet samt att den blir ”en tvärförbindelse mellan de radiella spårsystemen och 
kollektivtrafikstråken samt att längs sträckningen lösa lokala uppgifter” (AB StorStockholms 
Lokaltrafik, 1996, s. 8).  
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Målen med utformningen av Solnagrenen var att Tvärbanan skulle upplevas som trygg, säker, 
miljövänlig och modern. Ett annat mål med förlängningen var att den skulle bidra till att öka 
attraktiviteten hos kommunerna genom stadsutveckling kring spårvägens upptagningsområde samt att 
den skulle bidra till att fler väljer att resa kollektivt (AB Storstockholms lokaltrafik, 2010, s. 3). 

Ett resonemang som förs hos flera av tjänstemännen på kommunerna är att målen med Solnagrenen 
framförallt formulerades av dåvarande SL, idag Trafikförvaltningen. Det framhålls att 
Trafikförvaltningen har varit väldigt tydliga med att Tvärbanan var en snabbspårväg som skulle binda 
samman olika målpunkter och bidra till en mer en effektiv kollektivtrafikförsörjning i området. Vidare 
poängterar flera av de intervjuade tjänstemännen att det inte fanns några tankar från 
Trafikförvaltningens håll att spåren skulle få en stadsmässig utformning. Tjänsteman C beskrev det 
som ”SL hade ingen plan på att bygga stadsmässigt, målet var att bygga en snabb och effektiv spårväg 
som höll tidtabellen”. Detta är något som tjänsteman D, då inhyrd konsult av Trafikförvaltningen för 
att jobba med Solnagrenen, också berättar och menar att stadsmässighet inte var något som det lades 
något fokus på. Tjänsteman A poängterar att fokus framförallt låg på att banan snabbt skulle kunna 
byggas. 

5.4.3 Utformning och sträckning av Solnagrenen 
Den första delen av Solnagrenen, som då gick från Alvik till Solna centrum, invigdes i slutet av 
oktober år 2013. I augusti år 2014 invigdes den sista delen som även innefattar Solna station. Idag är 
Solnagrenen 6,7 kilometer lång med totalt åtta hållplatser (Stockholms läns landsting, 2014). 

Efter Alviks station går Solnagrenen i en 800 meter lång tunnel under Traneberg, längs 
Margretelundsvägen, på en bro över Ulvsundasjön, på gamla industrispår genom Ulvsunda 
industriområde, under Norrbyvägen, längs Karlsbodavägen på egen banvall, på bro över Bällstaån, 
längs Landsvägen i blandtrafik fram tills Sundbybergs centrum, på bro över Mälarbanan, i blandtrafik 
igen längs Svetsarvägen fram till industriparken där den återigen går på egen banvall. Solnagrenen går 
vidare på egen banvall med stängsel längs Frösundaledens norra sida, på egen banvall genom Solna 
centrum för att sedan ledas under Solnavägen och Frösundaleden och stannar vid Solna station (AB 
Storstockholms lokaltrafik, 2010, ss. 4-11; Solna stad, 2015). 

I bilden nedan visas hela Solnagrenens sträckning från Alviks station till Solna station.  

Bild 7. Solnagrenen. Källa: Originalkarta hämtad från Stockholms läns landsting (2015), originalet är 
manipulerat av författaren. 
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Bilderna nedan visar Solnagrenens två anläggningsprinciper. Den till vänster går Tvärbanan på egen 
banvall vid Solna centrum och på bilden till höger går Tvärbanan i gatuspår på Svetsargatan i Solna 
Business park. 

Bild 8. Till vänster Solnagrenen på egen banvall vid Solna centrum, till höger Solnagrenen på gatuspår vid 
Solna Business park. Källa: Författarens fotografi. 

Trafikförvaltningen hyrde in konsulter i arbetet med Solnagrenen. En av dessa, tjänsteman D, berättar 
att utgångspunkten i planeringen av Solnagrenen var att avlasta högt belastade punkter i 
kollektivtrafiknätet och försöka hitta nya knutpunkter. Idén var att bygga Solnagrenen i så stor 
utsträckning som möjligt på egen banvall för att hålla en snabb hastighet och en god framkomlighet. 
Tjänsteman D poängterar att staket sattes upp längs banvallen av säkerhetsskäl och understryker 
vidare att en negativ påföljd av vidtagna säkerhetsåtgärder är barriäreffekter av banan. 

På två sträckningar var det inte möjligt vilket resulterade i gatuspår i blandtrafik, dels på 
Svetsarvägen i Solna och dels i de centrala delarna av Sundbyberg. Anledningen till att separerad 
spårtrafik föredrogs var dels minskad risk för störningsmoment som försämrar framkomligheten och 
dels på grund av säkerhetsaspekter. Ett tydligt mål med Solnagrenens sträckning var att minimera 
risken för olyckor (AB Storstockholms lokaltrafik, 2010, ss. 3, 19). Stadsbyggnadskontoret i 
Stockholms stad förespråkar i detaljplanen för Solnagrenen planskilda korsningar just på grund av 
säkerhetsaspekten (Stockholms stad, 2008, s. 12).  

En tydlig uppfattning hos tjänstemän på kommunerna som intervjuats är att Trafikförvaltningen 
inte gav vika när det kom till att banan skulle utformas så att Tvärbanan skulle kunna hålla en så hög 
hastighet som möjligt och samtidigt vara trafiksäker. Därför prioriterades att spårvagnarna skulle gå på 
egen banvall och att korsningar och blandtrafik skulle undvikas i största möjliga mån. Tjänsteman B, 
tidigare planarkitekt, beskrev det som att ”skulle SL själva fått bestämma hade de dundrat på med spår 
på egen banvall på hela sträckningen”. 

Flera tjänstemän som intervjuats tror att Solnagrenen går på gatuspår i Sundbybergs stad för att 
kommunen stod på sig och inte gav vika för Trafikförvaltningens idéer om att separera spårvägen i 
största möjliga mån. En planarkitekt från Sundbybergs stad poängterar att ”för oss var det jätteviktigt 
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att få en spårväg som är integrerad i stadsmiljön. Den får inte utgöra en barriär utan ska fungera som 
ett stadsbyggnadselement och trevligt inslag i staden”. Tjänsteman B samt tjänsteman J framhåller att 
Solna stad inte jobbade lika hårt för att få en integrerad spårväg som Sundbybergs stad, vilket de tror 
delvis kan vara orsaken till att det blev olika anläggningsprinciper längs Solnagrenen i de olika 
kommunerna.  

Tjänsteman B som jobbade som planarkitekt på Solna stad under tiden som Solnagrenen planerades 
poängterar att viljan av att bygga en integrerad spårväg fanns hos planarkitekterna, men att ”det gick 
inte att slåss för en integrerad spårväg eftersom SL redan hade förhandlat med högre tjänstemän i 
Solna så den ekonomiska potten var bestämd och klar”. 

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm konstaterar i detaljplanen, som antogs för utbyggnaden av 
Solnagrenen, att Tvärbanan kommer att bidra till ökade barriäreffekter på grund av de stängsel som 
sätts upp längs med sträckningen (Stockholms stad, 2008, s. 9). Sundbybergs stad konstaterar i den 
första detaljplanen att barriäreffekter bör motverkas genom att möjliggöra passager för gång- och 
cykeltrafikanter. Förutom att undvika barriäreffekter understryks det att Solnagrenen ska utformas så 
att den integreras och blir en naturlig och positiv bild av stadsmiljön (Sundbybergs stad, 2008a, ss. 9, 
13). Solna stad understryker också att Solnagrenen medför barriäreffekter eftersom spårområdet i hög 
utsträckning avgränsas med stängsel. I Solna förväntade kommunen dock inte att Solnagrenen skulle 
få någon större inverkan på biltrafiken förutom på Svetsarvägen där spåvagnar och biltrafik delar på 
gaturummet (Solna stad, 2010, s. 6).  

Stadsbyggnadskontoret i Stockholm ansåg att det var av stor vikt att broar och hållplatser fick en 
genomtänkt utformning (Stockholms stad, 2008, s. 4). Gällande Ekensbergsbron i Solna stad framhöll 
Sundbybergs stad att det var väldigt viktigt att utformningen görs med hänsyn till närliggande miljö. 
Trots att bron är i Solna har den enligt Sundbybergs stad inverkan på Sundbybergs stadsmiljö 
(Sundbybergs stad, 2010, s. 6). Sundbybergs stad (2008, s. 7) understryker i den första detaljplanen 
som reglerar Solnagrenen att det är av stor vikt att hållplatser och området kring spåret på torget 
utformas så att en ”samlad god torgmiljö bildas”.  

5.4.4 Målkonflikter Solnagrenen 
En framträdande erfarenhet hos tjänstemännen på kommunerna som intervjuats är att kommunens 
intressen ofta stod långt ifrån Trafikförvaltningens. Tjänsteman D sa att de ”snarare betraktade 
Tvärbanan som en järnväg i stadsmiljö”. Tjänsteman E poängterar att ”det återkommer hela tiden till 
att SL prioriterar framkomlighet och säkerhet”. Många av de intervjuade poängterar att detta ledde till 
diskussioner gällande att Trafikförvaltningens fokus med Solnagrenen motarbetade andra intressen 
som att låta spåren smälta in i omgivningen och inte bli en barriär. Tjänsteman E framhöll att få 
passager på banan innebär att den blir en barriär i stadsrummet. Många tar upp barriäreffekterna som 
en av de största konflikterna under projektet. Tjänsteman B sa ”min personliga uppfattning är att det 
blev det för mycket barriäreffekter av Solnagrenen”. 

Något annat som diskuterades mellan inblandade kommuner och Trafikförvaltningen var vem som 
skulle bekosta vad. Tjänsteman A poängterar att om kommunen kom med ett förslag om en 
stadsutvecklande investering som inte rörde själva spåranläggningen ville inte Trafikförvaltningen 
bekosta det. Vidare framhålls att det kan vara svårt för kommunerna att hitta finansiering för att 
anpassa stadsmiljön på grund av för lite ekonomiska resurser. Tjänsteman B poängterar att ”aspekter 
som rörde finansieringen ställdes mot och konkurrerade med frågor om gestaltning och utveckla 
områdena kring spåren”. 

Tjänsteman B berättar hur de i ett senare skede i planeringsprocessen diskuterade aspekter som 
stadsmässighet och kämpade för de frågorna i förhandlingar med Trafikförvaltningen, men menar att 
det var svårt då det redan fanns avtal gällande exempelvis finansiering som satte käppar i hjulen. En 
planarkitekt från Stockholms stad poängterar att eftersom Solnagrenen går i ett industriområde på den 
del som är lagd i Stockholms stad så var inte frågor om stadsmässighet och stadsomvandlande effekter 
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från Tvärbanan aktuella och därför hade de inget mot Trafikförvaltningens planer. Flera av de 
intervjuade tjänstemännen från kommunerna framhåller att Solna stad inte är kända för att vidta 
åtgärder som kan störa biltrafiken utan att det är sådant som andra kommuner, som exempelvis 
Stockholm och Sundbyberg, har tydligare målsättningar kring. Tjänsteman J, stadsplanerare, beskriver 
det som ”Solna är en bilorienterad kommun där framkomligheten för bilarna prioriteras högt. Därför 
var nog inte frågor om en stadsmässig utformning för Solnagrenen högt prioriterade där”. 

I tidskriften Modern Stadstrafik har Martin Lindahl och Klas Öhrström skrivit en debattartikel om 
utformningen av den kommande förlängningen av Tvärbanan Kistagrenen. Öhrström är doktorand och 
verksam inom nätverket YIMBY och Lindahl var när artikeln skrevs konsult i eget företag och tidigare 
projektledare för Fördjupad förstudie av Kistagrenen. Idag är han teknik- och designansvarig för 
Kistagrenens utformning. I artikeln tar de upp Solnagrenens sträckning mellan Solnavägen och Solna 
Business Park, där Tvärbanan går på egen banvall, som ett exempel där grenen inte är integrerad som 
en del av resten av gaturummet. Vidare poängteras att det går mot Solnas översiktsplan, där målet om 
mer stadsmässiga gator finns. De understryker vidare att Solnagrenen leder till ”en fragmenterad stad. 
Tvärbanans utformning blir då snarare ett hinder än en katalysator för stadens utveckling” (Lindahl & 
Öhrström, 2014 s. 14). 

5.4.5 Hur målkonflikterna har hanterats 
En generell uppfattning hos inblandade tjänstemän på kommunerna var att det var väldigt svårt att 
förhandla med Trafikförvaltningen eftersom de hade bestämt att Tvärbanan skulle vara en 
snabbspårväg och att utgångspunkten aldrig var att grenen skulle bli stadsmässig. Tjänsteman B 
beskrev det som att ”SL var otroligt hårda i förhandlingarna”. En av konsulterna som var inhyrd av 
Trafikförvaltniningen återger att det var ett ständigt förhandlande mellan kommunerna och 
Trafikförvaltningen men upplever inte att det var några stora motsättningar under arbetets gång. 

Tjänsteman A, tidigare planarkitekt, berättar att det första förslaget som Trafikförvaltningen lade 
fram för Sundbybergs stad var spår på egen banvall. Sundbybergs stad var väldigt angelägna om att 
jobba för att det skulle bli en annan, mer integrerad, lösning. De hade återkommande diskussioner, 
vilket slutligen resulterade i att Trafikförvaltningen gick med på Sundbybergs förslag om gatuspår 
istället. Tjänsteman A berättar att det ”fördes förhandlingar på alla nivåer med planhandläggare, 
planchef, exploateringsdirektör och politiker. Tjänstemännen var överens om gestaltningen som skrevs 
in i gestaltningsprogram. Både stadens politiker och landstingspolitikerna fattade de slutgiltiga 
besluten angående utformning och sträckning, dock inte i detalj”. 

Gällande gatuspåren i Solna stad berättar tjänsteman D att Solna kommun efterfrågade gatuspår för 
att se till att resenärerna kom närmare målpunkterna och att detta var något som Trafikförvaltningen 
gick med på.  

En generell uppfattning som uttrycks under intervjuerna med tjänstemännen är att ekonomiska 
resurser till stor del avgjorde utformningen. Tjänsteman C, planarkitekt, sa ”det var av stor vikt att 
spårlösningen skulle vara ekonomiskt effektiv, det var oftast det som avgjorde när två olika alternativ 
vägdes mot varandra”. Tjänsteman C poängterar att det inte fanns några tydliga politiska direktiv när 
Solnagrenen planerades, utan menar att det var något som kom först med Kistagrenen, och 
understryker att ”eftersom det inte fanns några direktiv från politikerna åkte Trafikförvaltningen på 
gräddfil. Politikerna ville mest få planerna godkända så fort som möjligt så att de sen kunde sätta 
igång bygget”. 
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5.5 Kistagrenen 
Nedan presenteras en genomgång av planeringen av Tvärbanans förlängning Kistagrenen. Det görs en 
genomgång av plandokument samt övrigt relevant material från planeringsprocessen. Fokus på 
innehållet i dokumenten har varit vad som sägs om utformningen av förlängningen, vilka mål som 
satts upp samt vad som sagts om målkonflikter. Det görs även en redogörelse av intervjuer med 
tjänstemän från kommuner och Trafikförvaltningen, tjänsteman F-J, som varit involverade i 
planerandet av Kistagrenen. Dessa intervjuer har kretsat kring hur planerandet gick till, varför 
utformningen av grenen blev som den blev samt vilka målkonflikter som uppstod och hur dessa isåfall 
hanterades. Dessutom redogörs en intervju med en politiker, politiker A, som är en av de som 
återremitterade genomförandebeslutet. Fokus i den intervjun låg på valet att återremittera förslaget 
samt vad de menade med begreppet stadsmässighet.  

5.5.1 Planering av Kistagrenen 
I dagsläget planeras Kistagrenen som är ytterligare en förlängning av Tvärbanan. Den har en tänkt 
sträcka på 8 kilometer med totalt 10 hållplatser (Stockholms stad, 2016), varav sju av dessa ligger i 
Stockholms stad vilket motsvarar ungefär fem kilometer av den totala sträckan (Stockholms stad, 
2015, s. 7). Resten av spårvägen går genom Sundbybergs stad samt Sollentuna kommun (Stockholms 
stad, 2016). Kistagrenen ska börja vid Norra Ulvsunda i Bromma och sluta vid Helenelunds 
pendeltågsstation i Sollentuna kommun (Stockholms stad, 2016). 

Planeringsprocessen av Kistagrenen har skett i samverkan med de berörda kommunerna 
Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna samt Trafikförvaltningen (Trafikförvaltningen, 2014b, s. 2). 
Arbetet med Kistagrenen inleddes år 2001 då ett samråd hölls för Tvärbanan Norr, vilket då 
innefattade både Kista- och Solnagrenen. En förstudie om Kistagrenen gjordes dock aldrig då 
Solnagrenen prioriterades (Lindahl & Öhrström, 2014, s. 12). Efter att Trafikförvaltningen valde att 
prioritera Solnagrenen år 2001 har flera potentiella sträckningar för Kistagrenen utretts. 
Förstudiearbetet påbörjades år 2008 och blev klart tre år senare, år 2011. Samma år godkändes 
förstudien av landstingets trafiknämnd (Stockholms stad, 2015, s. 12).  

Det gjordes ytterligare en fördjupning av förstudien som godkändes år 2014 medan 
genomförandebeslutet återremitterades av Trafiknämnden (Trafikförvaltningen, 2015, s. 2). I beslutet 
om återremittering av de undertecknade politikerna från partierna M, FP, KD och C underströks vikten 
av att förlängningen av Tvärbanan skulle bli kostnadseffektiv och integreras i omgivningen. Vidare 
poängterades även att det nuvarande förslaget medförde onödiga barriärer (Trafiknämnden, 2014a). 
Gällande den fortsatta programstudien föreslog Trafiknämnden att det ska kopplas in internationell 
kompetens som kan hjälpa till i arbetet med att utforma Kistagrenen stadsmässigt, på ett 
kostnadseffektivt sätt samt i samarbete med berörda kommuner (Trafiknämnden, 2014b). Som en del 
av arbetet med återremitteringen kallades därför konsultbolaget Systra från Frankrike in (Johansson, 
2016, ss. 13-14). Bolaget ansågs ha en gedigen erfarenhet av attraktiva utformningar av spårvägar i 
stadsmiljö samt att arbeta kostnadseffektivt. Med Systra inleddes därför arbetet med att ta fram en ny 
version av gestaltningsprogrammet (Trafikförvaltningen, 2015, ss. 4, 8).  

Politiker A, som var med och beslutade om återremitteringen, understryker att de valde att 
återremittera förslaget för Kistagrenen dels på grund av stadsbyggnadsskäl och dels av ekonomiska 
skäl. Han menar att de fick en lösning där spårvägen var utformad som en barriär istället för något som 
binder stadsdelarna samman. Det var en lösning som de ansåg vara alldeles för lik Solnagrenen, och 
politiker A poängterar att ”vi ville absolut inte ha en kopia av Solnagrenen”.  

Politiker A berättar att innan beslutet fattades om att återremittera förslaget diskuterades det mellan 
politikerna i landstinget. Politikern upplevde inte att det fanns något direkt motstånd bland politikerna 
mot att kräva en mer stadsmässig lösning på Kistagrenen. Dock understryks att det fanns flera 
tjänstemän inom Trafikförvaltningen samt på kommunerna som inte tyckte att förslaget skulle 
återremitteras. Politiker A menar att dessa ville undvika en fördröjd byggprocess av förlängningen. 
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Samråd gällande detaljplaner för Kistagrenens sträckning genom Stockholms stad, Sundbybergs stad 
och Sollentuna kommun hölls under år 2015 och samtliga detaljplaner beräknas vara klara under år 
2016 (Sollentuna kommun, 2015, s. 9). Detaljplanerna antas sedan av kommunfullmäktige i respektive 
kommun enligt tjänsteman G, planarkitekt. 

Under år 2015 godkändes även de framförhandlade avtalen om hur Kistagrenen ska finansieras, 
vilket ledde till att ett genomförandebeslut för projekteringen av förlängningen fattades (Stockholms 
läns landsting, u.å.). Tjänsteman G berättar att planarbetet i Sollentuna kommun har utförts av en 
projektgrupp bestående av tjänstemän på stadsbyggnadsavdelningen, med stöd från andra 
förvaltningar. Under år 2016 väntas ett genomförandebeslut fattas och år 2017 planeras byggstart 
(Stockholms stad, 2016). Trafikstart är satt till år 2021 för sträckan till Ursvik och år 2023 för sträckan 
till Helenelund (Stockholms läns landsting, u.å.). 

5.5.2 Mål med Kistagrenen 
Trafikförvaltningen har två huvudsakliga mål med Kistagrenen, dessa är dels att Stockholmsregionen 
ska få ett mer attraktivt kollektivtrafiksystem samt att trafiken ska vara ekonomiskt effektiv 
(Trafikförvaltningen, 2014b, s. 2). I detta fall definieras ett attraktivt kollektivtrafiksystem som 
tillgängligt, snabbt, effektivt, stadsmässigt och trafiksäkert (Stockholms stad, 2015, s. 13). Med 
ekonomiskt effektiv menas bland annat att spårvägen ska byggas på ett effektivt sätt samt att trafiken 
sedan ska vara effektiv och ha god framkomlighet (Trafikförvaltningen, 2014b, s. 5).  

I genomförandebeslutet som senare återremitterades används inte ordet stadsmässigt. Fokus i det 
beslutet var att hitta en ”funktionell och ekonomiskt optimal sträckning för 
Kistagrenen” (Trafikförvaltningen, 2014a, s. 3). För att klara av att hålla en hög turtäthet och ha en 
god framkomlighet förutsattes egna körfält för spårvägen i så hög grad som möjligt samt att det i de 
sträckningar där spåren skulle gå i gatan skulle det prioriteras att banan skulle ha ett eget spårområde 
(Trafikförvaltningen, 2014a, ss. 6-7). Efter återremitteringen, där politikerna tyckte att förslaget var för 
likt en järnväg som medförde stora barriäreffekter och inte var en integrerad del av stadsmiljön 
(Johansson, 2016, ss. 13-14), har Trafikförvaltningen lagt till stadsmässig i sin målsättning om 
Kistagrenen. I programstudien står det att de ska arbeta för att ”kostnadseffektivisera Kistagrenens 
utbyggnad och skapa en stadsmässig spårväg som smälter in i omgivningen” (Trafikförvaltningen, 
2014b, s. 1). 

Trafikförvaltningen har tillsammans med de inblandade kommunerna satt upp ett gemensamt mål 
om att på ett kostnadseffektivt sätt bygga en effektiv och attraktiv spårväg. Vidare uttrycks att det är av 
vikt att Kistagrenens utformas med hänsyn till omkringliggande miljö och bidrar till ett attraktivt 
stadsrum (Trafikförvaltningen, 2015, s. 2). 

I detaljplanen från Stockholms stad som rör förlängningen av Tvärbanan uttrycks att utbyggnaden 
ska leda till att de radiella stråken blir kopplade till varandra samt att resandet med kollektivtrafiken 
ska öka (Stockholms stad, 2015, s. 6).  

För torget i Sollentuna, där ändhållplatsen för Kistagrenen planeras, har Trafikförvaltningen och 
Sollentuna kommun satt upp ett gemensamt mål om att utforma hållplatsen på ett säkert sätt som 
möjliggör för effektiv spårtrafik samtidigt som den bidrar till en ”attraktiv stads- och 
torgmiljö” (Trafikförvaltningen, 2015, s. 6). I detaljplanen understryks att det är viktigt att hållplatsen 
integreras i den omgivande miljön och att fotgängare ska kunna röra sig fritt utan att hindras av staket 
och stängsel. Trafiken ska köra på fotgängarnas villkor och Sollentuna utreder just nu om det går att 
integrera trafikslag enligt en shared space-lösning på torget (Sollentuna kommun, 2015, ss. 3, 15-16), 
vilket innebär att olika trafikslag delar på samma utrymme (Trafikverket, 2010).  

I debattartikeln av Lindahl och Öhrström i tidskriften Modern Stadstrafik, nämnd ovan, 
sammanfattar de uppsatta delmål och generella mål med Kistagrenen. De delmål med förlängningen 
som punktas upp är bland annat att de radiella stråken ska bindas ihop, att områden med stor 
befolkning och hög andel arbetsplatser ska knytas samman, att andelen resande med kollektivtrafik  
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ska öka och att den ska vara pålitlig och bekväm att resa med. Vidare nämner de mer generella mål 
som att förlängningen av Tvärbanan ska ha en säker utformning, skapa en attraktiv stadsmiljö, minska 
inverkan på befintlig bebyggelse och natur samt att förslaget ska vara kostnadseffektivt (Lindahl & 
Öhrström, 2014, ss. 12-13). 

Det poängteras av inblandade tjänstemän från kommunerna som intervjuats att deras uppsatta mål 
med Kistagrenen är att skapa en välintegrerad spårväg som är stadsmässig och bidrar till en attraktiv 
stadsmiljö. Tjänsteman G understryker att de på Sollentuna kommun har jobbat för att Kistagrenen 
inte ska bli lik Solnagrenen, bland annat genom att jobba för att minimera banans barriäreffekter.  

Ett tydligt mål som uttrycks efter återremitteringen av förslaget år 2014 är att Kistagrenen ska vara 
stadsmässig. Både tjänstemän från kommunerna och Trafikförvaltningen framhåller dock att det inte 
finns någon gemensam definition av vad som menas med stadsmässighet i utformningen av 
Kistagrenen. Tjänsteman H, planarkitekt, poängterar ”Trafikförvaltningen kopplade in konsulter som 
arbetade med gestaltningsfrågor sent i processen. Innan dess resonerade de inte alls särskilt mycket om 
stadsmässighet”. Vidare understryks att det däremot senare  i samband med arbetet med 
gestaltningsprogrammet lades ett större fokus på sådana frågor hos Trafikförvaltningen. Tjänsteman H 
framhåller att ”även om det inte finns någon klar definition av begreppet är nog uppfattningen om vad 
som är stadsmässigt hos kommunerna rätt nära vad Trafikförvaltningen tänker att stadsmässighet är”.  

Gällande innebörden av begreppet stadsmässighet, som politikerna efterfrågade i återremitteringen, 
skrevs det inte ner någon precis definition enligt politiker A. Politikern poängterar dock att det de 
menade var att komma ifrån hur Solnagrenen hade utformats och att de efterfrågade en förlängning 
som inte såg ut som en järnväg och som istället bidrar till socialt liv. De vill att spårvägen ska integrera 
olika stadsdelar istället för att fungera som en barriär mellan dem. 

Tjänsteman F, från Trafikförvaltningen, poängterar att det inte existerar någon teknisk definition av 
stadsmässighet och menar vidare att det därför kan sättas upp olika kriterier för vad som klassas som 
stadsmässigt. Ett exempel som tas upp är återremitteringen där politikerna efterfrågade en mer 
stadsmässig spårväg och poängterade att det var av vikt att spåren inte skulle utgöra en barriär, vilket 
då blir ett kriterium för stadsmässighet enligt dem. Vidare pekar tjänstemannen på att det går att uppnå 
stadsmässighet på många sätt med hjälp av duktiga arkitekter och genomtänkt gestaltning och att det 
inte nödvändigtvis behöver innebära att Kistagrenen ska gå på gatuspår för att bli stadsmässig. 

5.5.3 Utformning och sträckning av Kistagrenen 
Kistagrenen är planerad att passera på bro på vissa sträckor. Anledningen är bland annat för att 
undvika trafikkonflikter eftersom den tänkta sträckningen korsar högt belastade trafikleder, vilket dock 
begränsar spårvägens stadsmässiga egenskaper (Trafikförvaltningen, 2014b, ss. 2, 7). 

För att sträva mot en stadsmässig spårväg som är integrerad i omgivande stadsmiljö har det under 
planeringsprocessen undersökts om spåren i större utsträckning kan läggas i gatan och om hållplatser 
kan utformas på ett sätt så att barriäreffekterna minimeras (Trafikförvaltningen, 2014b, s. 7). 
Stockholms stad (2015, s. 23) understryker i sin detaljplan vikten av att Kistagrenen integreras och blir 
en naturlig del av omkringliggande miljöer för att minimera spårtrafikens intrång och barriäreffekter. 
Utgångspunkten är att spårvägen ska utformas stadsmässigt (Stockholms stad, 2015, s. 31).  

För att uppnå en säker utformning av Kistagrenens sträckning har Sollentuna kommun gjort en 
undersökning som visade att en säker trafikmiljö kan uppnås om spårtrafiken är integrerad med de 
övriga trafikanterna i gaturummet. Det ska, enligt undersökningen, leda till att fotgängare och 
trafikanter blir mer medvetna om spårtrafiken då de delar samma utrymme (Sollentuna kommun, 
2015, s. 45). I programstudien för Kistagrenen från år 2014 konstaterar Trafikförvaltningen att det går 
att uppnå en trafiksäker miljö utan onödiga barriärer, exempelvis genom att göra spårområdet tydligt 
för övriga trafikanter (Trafikförvaltningen, 2014b, s. 7). Målsättningen hos Stockholms stad (2015, s. 
32) är att spårområdet ska tydliggöras utan staket. I genomförandebeslutet från Trafikförvaltningen 
presenteras det att visuella avgränsningar i stor utsträckning kommer användas istället för fysiska 
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barriärer som staket. Ett exempel på en visuell avgränsning är grässpår, vilket var en idé som uppstod i 
samarbetet med Systra (Trafikförvaltningen, 2015, s. 9).  

I detaljplanen som rör sträckningen av Kistagrenen i Stockholms stad understryks det att 
barriäreffekter förstärks på de ställen där spårtrafiken går på egen banvall och att ett sätt att dämpa 
intrånget i den omgivande miljön är att ha gräsbeklädda spår. På flera av sträckorna är det tänkt att 
Kistagrenen ska gå på gräsbeklädd banvall, exempelvis i höjd med Solvalla travbana och parallellt 
med Ulvsundavägen (Stockholms stad, 2015, ss. 25, 28, 38). 

Bild 9. Kistagrenen. Källa: Originalkarta hämtad från Stockholms läns landsting (2015), originalet är 
manipulerat av författaren. 

Hittills har två anläggningsprinciper tillämpats på den nuvarande sträckningen av Tvärbanan, spår på 
egen banvall respektive spår i gatumiljö i blandtrafik. I förslaget för Kistagrenen presenteras det nu en 
tredje anläggningsprincip, spår i gatumiljö på reserverat utrymme. I denna anläggningsprincip har 
spårvägen ett separat spårområde där övrig trafik endast vistas vid utvalda korsningspunkter. 
Anledningen till den tredje spårtypen är att komma ifrån barriäreffekterna som följer från spår på egen 
banvall (Johansson, 2016, ss. 14-16) 

Efter Norra Ulvsunda är det tänkt att Tvärbanan ska gå på egen bro, stanna mellan gallerior i 
Bromma Blocks, gå på mark till Bromma flygplats, gå längs flygplatsinfarten fram till Bällstavägen, i 
tunnel under Bällstavägen, på bro över Mälarbanan, i eget utrymme på Kavallerivägen till Rissne 
centrum. Från Rissne är det tänkt att spårvagnen går på egen banvall och bro över Enköpingsvägen, 
sedan över Järvafältet, på bro längs Hanstavägen fram till Kista centrum, i blandtrafik mellan Kista 
centrum och Kistamässan och vidare till slutstationen Helenelund där den stannar på ett nytt torg som 
planeras i dagsläget (Sollentuna kommun, 2015, s. 8; Stockholms läns landsting, u.å.).  

En tydlig erfarenhet hos tjänstemännen på de inblandade kommunerna som intervjuats är att 
Trafikförvaltningen helst vill lägga spåren på egen banvall och att kommunerna föredrar gatuspår som 
utformas som en integrerad del av stadsmiljön. Flera uttrycker att de planerade spårdragningarna i 
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Sundbyberg och Kista är stadsmässiga i sin utformning. Tjänsteman H framhåller ”dock är andra delar, 
som exempelvis korsningen på Enköpingsvägen där Tvärbanan går på bro tyvärr stora ingrepp i 
stadsmiljön”.  

Politiker A tror att det framförallt finns två skäl till att spårväg i stor utsträckning byggs på egen 
banvall i Stockholm. Det första är att höga hastigheter prioriteras. Det andra är att Trafikförvaltningen 
har stor erfarenhet av tåg på egen banvall. Därför finns det stor kompetens av den 
anläggningsprincipen i huset, vilket lätt leder till att det blir just den lösningen som blir det slutgiltiga 
resultatet.  

Tjänsteman J poängterar att bilarnas framkomlighet troligtvis är det som styr valet av att lägga 
spåret på egen banvall istället för på gatuspår, det vill säga att bilarna prioriteras framför 
kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. Ulvsundavägen där Kistagrenen är planerad att gå på egen 
banvall togs upp som exempel. Flera tjänstemän framhåller även att tankesättet att biltrafiken inte får 
störas är en idé som lever vidare och att det är kontroversiellt att komma med förslag som är 
oattraktiva för biltrafiken. 

Tjänsteman F berättar att de tog hänsyn till synpunkter som det franska konsultbolaget Systra kom 
med, främst aspekter gällande gestaltning. Systra kom även med förslag om alternativa sträckningar, 
vilket de delvis tog hänsyn till men det resulterade inte i att några stora delar av sträckningen ritades 
om. Tjänsteman J framhåller ”Trafikförvaltningen avfärdade vissa synpunkter som Systra lyfte fram 
snabbt”. Tjänsteman G är inne på samma spår och understryker ”Trafikförvaltningen hade kunnat ta 
till sig fler synpunkter som Systra la fram även om det svenska regelverket sätter en del käppar i 
hjulet”.  

Ett resonemang som förs av flera planarkitekter är att de saknar en helhetslösning vid planering av 
spårväg. De menar att Trafikförvaltningen fokuserar på spåranläggningen utan att ha omkringliggande 
miljöer i åtanke. Tjänsteman J tar upp Frankrike som ett exempel där de gör om och utvecklar hela 
gaturummet i samband med spåranläggning. Ändhållplatsen i Sollentuna tas upp som ett exempel där 
en helhetslösning är planerad i Kistagrenen. 

Av intervjuer har det framkommit att förslaget till utformningen av grenen har föranletts av studier 
och tidiga kompromisser. Trafikförvaltningen har utvärderat olika alternativ av utformning på 
Kistagrenen. Tjänsteman F berättar att de på Trafikförvaltningen först tänkte att gatuspår skulle vara 
det billigaste alternativet, vilket senare efter utredningar visade sig bli dyrare då gatuspår medförde 
kostnader för bland annat rivning av byggnader och att spårvagnarna inte kan köra lika snabbt som på 
egen banvall. Vidare resonerar tjänsteman F att de därför ”ser gatuspårslösningen, likt sträckan i 
Gröndal, som ett svagare alternativ”.  

5.5.4 Målkonflikter 
Sundbybergs stad (2015, s. 11) understryker att det är viktigt att sträva mot att hålla god 
framkomlighet och säkerhet på banan samtidigt som intrånget i stadsrummet inte får bli för stort. De 
understryker vikten av att ha trafiksäkra spårvägar och vill därför begränsa korsningsmöjligheter över 
spåret, samtidigt som de också poängterar att spåren lätt upplevs som stora barriärer om de inte går att 
ta sig över.  

Lindahl och Öhrström (2014, s. 13) pekar ut prioriteringen att minimera restiden med Tvärbanan 
och målet att sträva mot en attraktiv stadsmiljö som en målkonflikt. De poängterar att idén om 
Kistagrenens funktion behöver ändras från att vara en snabbspårväg som ska avlasta den radiella 
kollektivtrafiken till att betraktas som en spårväg med stadsutvecklande kvaliteter som skapar 
förutsättning för nya etableringar längs sträckningen och som leder till att fler väljer att resa kollektivt 
(Lindahl & Öhrström, 2014, s. 17). De understryker vikten av att Tvärbanan ska utformas så att den 
genererar positiva stadsomvandlande effekter till fler områden än bytespunkterna och att den borde 
utformas så att den blir en naturlig, integrerad del av stadsmiljön och inte en barriär. De menar att SL 
istället borde prioritera att utveckla en attraktiv stadsmiljö längs hela sträckan, vilket i sin tur genererar 
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ett ökat befolkningsunderlag och en ökning av totala antalet resenärer på Kistagrenen och i 
kollektivtrafiknätet överlag (Lindahl & Öhrström, 2014, s. 14).  

Lindahl och Öhrström (2014) poängterar att Trafikförvaltningen och övriga inblandade intressenter 
måste föra en dialog gällande målkonflikter som uppstår mellan de olika uppsatta målen (Lindahl & 
Öhrström, 2014, s. 13). De säger vidare att ”det måste till ett paradigmskifte i hur Trafikförvaltningen 
och framförallt kommunerna förhåller sig till varandra. De behöver våga utmana varandra och inte 
tänka ”det där är inte vårt bord”” (Lindahl & Öhrström, 2014, s. 13). 

Inblandade från kommuner som intervjuats poängterar att det har varit en del intressekonflikter 
mellan dem och Trafikförvaltningen, särskilt tidigt i processen. En frekvent förekommande diskussion 
har varit gällande utformningen där Trafikförvaltningen generellt har velat lägga spår på bro och egen 
banvall medan kommunen har velat ha spåren integrerade i gatumiljön i blandtrafik. Andra saker som 
har diskuterats enligt de intervjuade planarkitekterna är var hållplatserna ska placeras och hur brett 
spårområdet ska vara, där uppfattningen har varit att Trafikförvaltningen vill ha breda områden medan 
kommunerna tvärtom vill ha smalare spårområden.   

Det framhålls av planarkitekter på kommunerna att Trafikförvaltningen prioriterar att spårvägen 
ska hålla hög hastighet för att deras prioritet är att skapa ett attraktivt resealternativ med en pålitlig 
tidtabell, vilket blir på bekostnad av omgivande stadsmiljö eftersom spåren då utformas så att 
barriäreffekter skapas. Tjänsteman J beskriver ”jag upplever att Trafikförvaltningen är motsägelsefulla 
där de å ena sidan säger att de ska bygga en stadsmässig spårväg samtidigt som de vill undvika 
konflikter med bilister och övriga trafikanter för att hålla en hög hastighet på spårvagnarna”.    

En tydligt framträdande erfarenhet hos inblandade tjänstemän är att det ständigt sker kompromisser 
mellan olika intressen och att det ofta är ekonomin som blir den avgörande aspekten, exempelvis 
anläggningskostnader. Tjänsteman F poängterar att de lägger stor vikt vid att kommunerna kommer 
med förslag i förhandlingarna som innebär en ekonomiskt optimerad lösning.   

5.5.5 Hur målkonflikterna hanterats 
I Sundbybergs stad har ett samverkans- och finansieringsavtal tecknats mellan kommunen och 
Trafikförvaltningen, vilket reglerar Trafikförvaltningens respektive kommunens ansvarsområden vid 
planering och genomförande av spåranläggningen (Sundbybergs stad, 2015, s. 25).  

I genomförandebeslutet från 2015 står det att Trafikförvaltningen har ihop med inblandade 
kommuner en gemensam styrgrupp för att uppnå ett gott samarbete mellan inblandade parter 
(Trafikförvaltningen, 2015, s. 3). Från Sollentuna kommun har stadsbyggnadschefen och chefen för 
strategiska enheten deltagit i styrgruppen enligt tjänsteman G. 

Tjänsteman F poängterar att förhandlingarna om Kistagrenen inte påbörjats än men hittills i 
diskussionerna har Trafikförvaltningen och de parter de förhandlat med överlag varit överens. De 
intervjuade tjänstemännen, både från Trafikförvaltningen och kommunerna, säger att det hålls 
regelbundna möten med involverade aktörer där planering av Kistagrenen diskuteras. Tjänsteman G 
framhåller att målkonflikter har hanterats ”genom ständiga kompromisser” och poängterar vidare att 
samarbetet med Trafikförvaltningen ”är mer av förhandling än samarbete i mångt och mycket”.  

Tjänsteman J berättar att i Stockholms stad är det Exploateringskontoret och Trafikkontoret som 
förhandlar om finansieringen med Trafikförvaltningen. Vad gäller utformningen är även 
Stadsbyggnadskontoret med och förhandlar. Sen är det politiker som fattar besluten, baserat på det 
beslutsunderlag som tas fram av tjänstemän. Tjänsteman J understryker att det är tjänstemän som 
sköter den konkreta förhandlingen och inte politiker. 

Flera från kommunerna framhåller att samarbetet med Trafikförvaltningen har varit lättare efter 
återremitteringen av genomförandebeslutet där politikerna efterfrågade ett närmare samarbete mellan 
inblandade parter. Tjänsteman J beskriver att ”Trafikförvaltningen har varit involverade i arbetet med 
kommunerna och skapat utrymme för att kommunerna ska få komma till tals och uttrycka sina 
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synpunkter”. Tjänsteman H uttrycker att ”man kan tydligt se ett före och efter återremitteringen när det 
kommer till samarbetet”. 

Som nämnt ovan har det i intervjuerna framkommit att Trafikförvaltningen generellt har velat lägga 
spåren på banvall och kommunerna på gatuspår. Flera beskriver den tredje anläggningsformen, 
gatuspårväg i separat utrymme, som en kompromiss mellan dessa två ståndpunkter. Det framhålls att 
även om Trafikförvaltningen är huvudfinansiärer och därför har stor makt i beslutsfattandet är 
fortfarande kommunerna delfinansiärer samt har planmonopol vilket innebär att även de har saker att 
säga till om och kan ställa vissa krav. 

5.6 Sammanfattning av fallstudie av förlängningarna Solna- och Kistagrenen 
Solna- och Kistagrenen är båda förlängningar av Tvärbanan i Stockholm. Gemensamma uppsatta mål 
för dem är att de ska möjliggöra en tvärförbindelse mellan Stockholms radiella spårsystem. Ett annat 
gemensamt mål är att banan ska vara trafiksäker. Vid andra uppsatta mål skiljer sig förlängningarna åt. 
Av genomförda intervjuer i fallstudien har det kommit fram att de tydligaste målen med Solnagrenen 
var att den skulle bli en snabbspårväg med hög framkomlighet och som effektivt kunde hålla 
tidtabellen. Med Kistagrenen finns ett uppsatt mål om att den ska vara ekonomiskt effektiv. Något 
annat som skiljer grenarna åt är gällande stadsmässighet. Ett tydligt mål med förlängningen 
Kistagrenen är att den ska utformas på ett stadsmässigt sätt. Det var vid återremitteringen av ett 
genomförandebeslut som den målsättningen adderades i projektet. Politiker A som var med och 
återremitterade underströk att de politiker som var involverade la till målet om stadsmässighet för att 
undvika att Kistagrenen skulle bli en kopia av Solnagrenen. Några målsättningar om en stadsmässig 
bana fanns inte vid planeringen av Solnagrenen.  

Gällande utformningen är Solnagrenen till stor del byggd på egen banvall med staket och liknande 
längs med spåren. Varför denna anläggningsprincip i så hög utsträckning användes var för att 
spårvagnarna skulle kunna hålla en snabb hastighet, få en god framkomlighet och minimera risken för 
olyckor. Med Kistagrenen har det under planeringsprocessen undersökts om spåren i större 
utsträckning kan läggas i gatan för att jobba för en mer stadsmässig spårväg som är integrerad i 
stadsmiljön. Tanken med Kistagrenen är att den istället för att ha fysiska hinder ska ha visuella 
avgränsningar för att minimera banans barriäreffekter. Gällande anläggningsprincipen är tanken att i 
stor utsträckning ha banan på spår i gatumiljö på reserverat utrymme, också för att minimera 
barriäreffekterna och sträva mot en mer stadsmässig spårväg.   

En framträdande erfarenhet hos intervjuade tjänstemän på kommunerna, både de som var i 
inblandade i planerandet av Solnagrenen och de som varit inblandade i planerandet av Kistagrenen, 
har varit att kommunernas intressen ofta har stått långt ifrån Trafikförvaltningens gällande 
utformningen av grenarna. Generellt har Trafikförvaltningen velat separera banan i så hög utsträckning 
som möjligt genom att lägga den på egen banvall medan kommunerna har velat ha en mer integrerad 
spårväg för att uppnå en attraktiv stadsmiljö. Något annat som var ett frekvent diskussionsämne under 
planeringen av förlängningarna var ekonomiska frågor, bland annat vem som ska bekosta vad.  

I planeringsprocessen av Solnagrenen upplevde de tjänstemän på kommunerna som intervjuats att 
det var svårt att förhandla med Trafikförvaltningen och att det ofta var pengarna som var avgörande 
när alternativ vägdes mot varandra. Upplevelsen hos tjänstemännen på kommunerna i 
planeringsprocessen av Kistagrenen har skiljt sig något åt från de som varit involverade i Solnagrenen. 
Även i planeringsprocessen av Kistagrenen har pengarna spelat stor roll i förhandlingarna mellan de 
olika parterna.  

Flera från kommunerna som är inblandade i Kistagrenen framhåller att samarbetet med 
Trafikförvaltningen har varit lättare efter återremitteringen av genomförandebeslutet där politikerna 
efterfrågade ett närmare samarbete mellan inblandade parter. Däremot poängteras att det snarare är 
förhandlingar än ett samarbete mellan kommuner och Trafikförvaltningen även vid planeringen av 
Kistagrenen.  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6. Analys 
I detta avsnitt kopplas min empiri från avsnitt fem ihop med och tar stöd av teorin som tagits upp i 
tidigare avsnitt. Resultaten av min studie återkopplas till frågeställningen och syftet som presenteras i 
början av arbetet. Syftet med studien har varit att undersöka vilka faktorer som har haft inverkan på de 
anläggningsprinciper som valts vid utbyggnaderna Solna- samt Kistagrenen av Tvärbanan i Stockholm 
och frågeställningarna har varit Vilka faktorer har haft inverkan på de anläggningsprinciper som valts 
i Tvärbanans Solna- samt Kistagren? samt Hur har dessa faktorer inverkat på valet av 
anläggningsprincip? 

Min studie pekar på att det finns flera faktorer som kan haft inverkan på val av anläggningsprincip 
vid förlängningen av Tvärbanan i Stockholm, däribland planeringsideal, politiska incitament, 
prioritering av spårvägens egenskaper, planerarnas tidigare erfarenhet av spårväg, kontexten, 
inspiration från andra länder samt intresseorganisationer. Vidare pekar min studie på att planering av 
spårväg är en komplex verksamhet vilket innebär att det inte finns en entydig lösning på vilken 
anläggningsprincip som ska användas vid planering och byggande av spårväg. Hur dessa faktorer 
inverkat på val av anläggningsprincip beror på vilka aspekter som framhävs och tas hänsyn till samt 
vilka aspekter som inte inkluderas i processen. Inledningsvis görs en genomgång av faktorer och deras 
inverkan på val av anläggningsprincip. Avsnittet avslutas med att analysen knyts ihop i en syntes. 

6.1 Intressekonflikter 
Min studie indikerar att flera olika konfliktområden har existerat vid planering av förlängningarna av 
spårvägen Tvärbanan. Hur dessa intressekonflikter sedan hanterats har haft inverkan på utformningen 
av förlängningarna av Tvärbanan. Genomförd studie pekar på att det finns motstridiga intressen 
mellan de som förespråkar trafikseparering och de som istället önskar blandtrafik. Studien har även 
visat att det kan uppstå intressekonflikter mellan de som betraktar planering av spårväg som 
stadsplanering och de som istället ser verksamheten som trafikplanering. Inblandade aktörer har olika 
erfarenheter och preferenser, vilket leder till att olika anläggningsprinciper förespråkas. I följande del 
görs därför en analys av dessa intressekonflikter samt en mer generell analys av intressekonflikter 
mellan aktörer som är inblandade i planeringsverksamheter. 

6.1.1 Planeringsideal 
6.1.1.1 Trafikseparering vs. Blandstad 
Min studie pekar på att det uppstår intressekonflikter mellan de aktörer som förespråkar 
trafikseparering och de som är kritiska till det och istället framhåller blandtrafik som en bra 
trafiklösning. Vilken anläggningsprincip som ska användas blir därför något av en vattendelare då 
olika utformningar av spårväg går i linje med olika planeringsideal och uppsatta mål.  

Trafikseparering, som under efterkrigstiden ansågs vara en förutsättning för att uppnå en god stad 
(Lundin, 2014), har på senare år blivit kraftigt kritiserat enligt Tunström (2009). De fördelar som lyfts 
i studien om spår på egen banvall, där spårvagnen helt separeras från övrig trafik, stämmer överens 
med argumenten för trafikseparering. Genom att separera spårvägen från övriga trafikslag anses 
spårtrafiken bli snabbare och trafiksäker. Resonemanget går i linje med det som presenterades i 
SCAFT 1968 på 60-talet, där trafikseparering ansågs vara lösningen på trafiksäkerhetsproblem 
(Hagson, 2004).  

De fördelar som lyfts för spårvägar som är integrerade i gaturummet, exempelvis med 
anläggningsprincipen gatuspår, går i linje med argument för blandtrafik. Boverket (2002) understryker 
att blandning av trafikslag är ett kriterium för att skapa attraktivitet och stadsliv. Min studie visar att de 
som förespråkar gatuspår ofta använder stadmässiga skäl som argument.  

Vilka av de fördelar som lyfts för respektive planeringsideal som prioriteras i planering av 
Tvärbanan har haft en inverkan på val av anläggningsprincip. I Solnagrenen prioriterades 
framkomlighet och hastighet vilket resulterade i en spårväg som till största del går på egen banvall, 
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vilket går i linje med idéerna om trafikseparering, medan i fallet med Kistagrenen har stadsmässiga 
aspekter prioriterats högre vilket har genererat val av anläggningsprinciper som resulterar i en mer 
integrerad spårväg, i linje med idéerna om blandstad.  

6.1.1.2 Stadsplanering vs. Trafikplanering 
Min studie visar att det har existerat motsättningar i planeringsprocessen för förlängningarna av 
Tvärbanan mellan de tjänstemän, exempelvis planarkitekter, som jobbar på kommunerna och de som 
jobbar på Trafikförvaltningen angående hur gaturummet ska utformas, vilket är en vanlig motsättning 
mellan stads- och trafikplanerare enligt Tornberg (2009). Min studie har indikerat att 
Trafikförvaltningen generellt har velat lägga spår på egen banvall medan de på kommunerna har 
önskat integrerade spår i gatumiljön. Planarkitekter och liknande på kommunerna har en syn på deras 
planeringsverksamhet som stadsplanering och betraktar spårvägen som en del av staden. Denna syn 
stämmer överens med Boverkets (2004) konstaterande om att staden och trafiken inte är två motpoler 
utan något som samverkar samt Boverkets (2002) idé om att stads- och trafikplanering inte är skilda 
verksamheter. Studien har indikerat att Trafikförvaltningens inställning skiljer sig från Boverkets då de 
snarare betraktar verksamheten som trafikplanering och ser spårvägen huvudsakligen som en 
trafikfråga. 

Min undersökning pekar även på att Trafikförvaltningens förhållningssätt skiljer sig från 
Trafikverkets. Som Cars (2014) poängterar har Trafikverket under de senaste åren gått från att 
beskriva sig som infrastrukturbyggare till att idag istället kalla sig samhällsutvecklare, vilket innebär 
att Trafikverket ska ha samhällsutvecklingen i åtanke vid utveckling av Sveriges transportsystem. 
Detta förhållningssätt skiljer sig från Trafikförvaltningens som, enligt min studie, framförallt fokuserar 
på spårtrafiken. 

Min studie indikerar att planering av Tvärbanans förlängningar inte alltid genererat 
helhetslösningar. I fallet med Solnagrenen har det främsta fokuset legat på anläggning av spåret och 
inte på att utveckla närliggande miljö. Trafikförvaltningen prioriterade i det fallet framkomlighet och 
att spårvägen ska vara ett pålitligt tillskott till kollektivtrafiken. Kommunerna har i min studie 
generellt förespråkat spårväg som kan bidra till attraktivitet och stadmässighet till hela gaturummet. 
Kommunernas resonemang stämmer överens med både Hedströms (2004) samt Johanssons och 
Langes (2009) konstaterande om att planering av spårväg inte bara är en transportfråga eftersom den 
påverkar hela gaturummet.  

Min studie pekar på att hur planeringsverksamheten betraktas samt synen på trafiken som en 
separat del alternativt integrerad del av staden har haft inverkan på utformningen av förlängningarna 
av Tvärbanan. En inställning om att verksamheten sysslar med trafikplanering tenderar generera ett 
särskilt fokus på spåret, vilket tydliggörs i valet av anläggningsprincip. Om inställningen istället är att 
verksamheten sysslar med stadsplanering blir fokuset generellt på ett större område kring spåret, vilket 
innebär att hänsyn tas till resten av omkringliggande miljö. Synen på planeringsverksamheten avgör 
vilka aspekter som framhävs och utelämnas i planeringsprocessen, vilket stämmer överens med Laws 
(2004) konstaterande om att vissa aspekter inkluderas medan andra utelämnas i diskussioner och 
beslut vilket får inverkan på det slutgiltiga resultatet. 

6.1.2 Generellt om intressekonflikter mellan aktörer i planering av spårväg 
I min studie har olika aktörer förespråkat olika anläggningsprinciper beroende på bakgrund, erfarenhet 
och liknande. Det stämmer överens med Söderlinds (2002) konstaterande om att olika professioner 
inom stadsbyggande och planering har olika ”professionella revir”, vilka kan vara en bakomliggande 
orsak till konflikter. Orsaken kan vara skilda viljor, värderingar, erfarenheter, referensramar och 
intresseområden. Det stämmer överens med resultatet från min studie där det framkom att tjänstemän 
på kommunerna har intressen som ofta stod långt från Trafikförvaltningens. Denna motsättning 
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behöver dock inte vara något negativt enligt Mouffe (1999), som framhåller att konflikter är omöjliga 
att undvika och bra så länge de är av en agonistisk karaktär.

Min studie visar att vilka aspekter som valts ut som fokusområde vid planering av förlängningarna 
av Tvärbanan har haft inverkan på val om anläggningsprinciper. I planerandet av Solnagrenen låg det 
största fokuset på framkomlighet och hastighet vilket ledde till att stadsmässiga aspekter 
bortprioriterades. Det stämmer överens med Hagsons (2004) teori om att att en nackdel med ett för 
smalt fokusområde hos aktörer är att andra viktiga aspekter bortprioriteras.  

Min studie pekar på att det ständigt sker kompromisser mellan olika intressen och att det ofta är 
ekonomiska resurser som blir den avgörande aspekten, exempelvis anläggningskostnader, vilket har 
haft inverkan på utformningen av Tvärbanans förlängningar. Dessa typer av avvägningar framhåller 
Isaksson och Storbjörk (2005) är något som planerare och politiker anser vara en de viktigaste men 
samtidigt en av de svåraste delarna i deras arbete. 

I planeringsarbetet av Kistagrenen återremitterades genomförandebeslutet av politiker vilket 
ändrade fokus mot planering av en mer stadsmässig och integrerad spårväg. Bjerkemo (2008) lyfter att 
det finns flera möjliga sätt att lösa målkonflikter vid planering av trafiklösningar, där ett är via 
politiska beslut. Rittel och Webber (1973) framhåller dock att det inte finns någon entydig lösning på 
planeringsmotstridigheter eftersom de kan betraktas som wicked problems. 

6.2 Politiska incitament 
Min studie pekar på att politiska incitament har varit en inverkande faktor när utformning av 
Tvärbanans förlängningar bestämts. Undersökningen visar att planerarnas verksamhet är sammanvävd 
med politikernas. När politiska beslut har berört utformningen av Tvärbanan har de i hög grad haft 
inverkan på val av anläggningsprincip. Min studie visar att det är politikerna, både stadens politiker 
och landstingspolitiker som har fattat de slutgiltiga besluten angående utformning och sträckning av 
Tvärbanans förlängning och att dessa beslut har baserats på beslutsunderlag som tagits fram av 
tjänstemän på kommunerna. Det stämmer in på Mouffes (2007) teori om att allt har en politisk 
dimension eftersom alla former av beslut kräver att det görs val mellan motstridiga alternativ, vilket 
betyder att varje beslut gör att andra möjligheter omöjliggörs. Det stämmer även överens med det 
Isaksson (2004) framhåller om att planering som verksamhet är sammanvävd med den politiska 
verksamheten samt Isakssons och Storbjörks (2005) konstaterande om att politikerna har en central 
maktposition vid planering av städer. 

Genomförd studie pekar således på att politiska incitament är en inverkande faktor i valet av 
anläggningsprincip vid förlängningarna av Tvärbanan. Tydliga politiska incitament fanns i 
planeringsprocessen av Kistagrenen, vilket resulterade i planering av en integrerad spårväg. I 
Solnagrenen fanns det inga tydliga riktlinjer eller krav gällande utformningen från politikerna, vilket 
ledde till att Trafikförvaltningen i hög grad kunde påverka den vilket resulterade i en spårväg som till 
stor del är separerad från övrig trafik och går på egen banvall. 

6.3 Prioritering av spårvägens egenskaper 
Min studie pekar på att vilka av spårvägens egenskaper aktörer prioriterar har haft inverkan på 
utformning av Tvärbanans förlängningar. Om god framkomlighet och hög hastighet prioriterats har 
förlängningarna av Tvärbanan lagts på egen banvall medan om stadsmässiga aspekter istället 
prioriterats har spårvägen integrerats i gaturummet, exempelvis som gatuspår. Gällande aspekten 
trafiksäkerhet visar min studie att det råder delade meningar om vilken anläggningsprincip som 
föredras. Många anser att spår på egen banvall är det mest trafiksäkra alternativet medan andra menar 
att en god trafiksäkerhet även kan uppnås när spårvägen delar gatuutrymmet med övriga trafikslag. 
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6.3.1 Säkerhetsaspekter 
Min studie visar att trafiksäkerhet har varit en av aspekterna som diskuterats och planerats för vid 
Tvärbanans förlängningar. Det stämmer överens med det som Sveriges kommuner och landsting 
(2015) framhåller, att trafiksäkerhet är en aspekt som är högt prioriterad vid etablering av infrastruktur 
och utgångspunkten när det kommer till trafiksäkerhet är den av riksdagen bestämda nollvisionen. 
Undersökningen har visat att det finns uppsatta mål om trafiksäkerhet i flera av kommunernas 
översiktsplaner samt i Stockholms stads framkomlighetsstrategi. 

Vilken anläggningsprincip som är den mest trafiksäkra har min studie visat att det råder delade 
meningar om. Undersökningen pekar på att ett av argumenten för att bygga spårväg på egen banvall är 
för att separering av trafikslag ska vara fördelaktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Detta resonemang går i 
linje med det som presenterades i SCAFT 1968 om trafikseparering (Hagson, 2004). Hedström och 
Fredén (2008) framhåller dock att undersökningar visar att det inte nödvändigtvis behöver leda till 
högre trafiksäkerhet. De menar vidare att blandade trafikslag bidrar till ökad medvetenheten hos 
trafikanterna, vilket i sin tur kan bidra till ett ökat hänsynstagande. Det stämmer överens med den 
undersökning som Sollentuna kommun gjort som visat att spårtrafik som är integrerad i gaturummet 
kan leda till att fotgängare och trafikanter blir mer medvetna då de delar samma utrymme vilket 
genererar en trafiksäker miljö.  

Min studie visar att bakomliggande orsak till de flesta olyckor som inträffat längs Tvärbanan har 
varit uppmärksamhet och beteende, exempelvis att trafikanten inte ser en spårvagn eller kör alternativt 
går mot rött. Dessa orsaker till olyckor med spårvagnar framhåller Hedström och Fredén (2008) är 
vanliga. Hedström (1999) framhåller även att nya trafikslag innebär en ökad risk på grund av övriga 
trafikanters ovana med det nya färdmedlet. 

Undersökningen indikerar att trafiksäkerhet är en faktor som inverkat vid utformning av 
Tvärbanan. Som nämnts ovan råder det dock delade meningar om vad för typ av anläggningsprincip 
som är fördelaktig ur trafiksäkerhetssynpunkt, vilket innebär fokus på trafiksäkerhet i planeringen av 
Tvärbanan har kunnat generera val av olika typer av anläggningsprinciper.  

6.3.2 Hastighet och framkomlighet 
Studien visar att ett av de främsta argumenten för anläggningsprincipen spår på egen banvall är att den 
leder till minskad risk för störningsmoment i spårområdet som försämrar spårtrafikens framkomlighet 
och sänker hastigheten. Det framhålls att spårvägen blir ett konkurrenskraftigt kollektivtrafikalternativ 
som kan hålla tidtabellen om hastighet och framkomlighet säkras. Undersökningen visar att om 
hastighet och framkomlighet prioriteras har den prioriteringen av de aspekterna stor inverkan på 
utformningen, vilket innebär att spårtrafiken separeras från övrig trafik och exempelvis går på egen 
banvall. Det stämmer överens med det Hedström (1999) framhåller om att val av anläggningsprincip 
avgör spårvägens hastighet och att vid anläggning av spår i gatan bör det räknas med att hastigheten 
reduceras. 

I min studie framkom att Sundbybergs stad samt Solna stad hade samma uppsatta mål med 
Solnagrenen, vilket var att möjliggöra en snabbspårväg. Utformningarna av Solnagrenen i respektive 
kommuner blev ändå olika. I Solna stad går spåren till största del på egen banvall medan i 
Sundbybergs stad är spåren integrerade i gatan och går i blandtrafik. En anledningen till att 
utformningarna skiljer sig åt är enligt min studie att Sundbybergs stad var hårdare i förhandlingarna 
med Trafikförvaltningen än vad Solna stad var gällande att spårvägen skulle bli ett stadsmässigt inslag 
i staden. Under rubriken nedan fortsätter analysen om prioritering av spårvägens stadsomvandlande 
effekter som en faktor som inverkar på val av anläggningsprincip.  

6.3.3 Stadsomvandlande effekter 
Min studie visar att när det har strävats efter att uppnå en stadsmässig spårväg har prioritering av den 
aspekten haft inverkan på val av anläggningsprincip. Undersökningen visar att spårvägen då planerats 
för att integreras i gaturummet och inte ha staket och liknande som skapar barriäreffekter. Min studie 
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visar vidare att en av de främsta argumenten för att integrera spårvägen, exempelvis genom 
anläggningsprincipen gatuspår, är för är för att binda ihop staden och öka attraktiviteten i 
stadsrummet. Det stämmer överens med det Hedström (2004) poängterar om att integrerade spårvägar 
blir ett allt vanligare medel för att öka en stads attraktivitet. 

I studien är det en tydlig skillnad i planeringen av Solnagrenen och Kistagrenen gällande 
prioritering av stadsmässighet. Solnagrenen har till största del byggts på egen banvall och i det 
projektet fanns inga uppsatta mål om stadsmässighet. Solnagrenens sträckning i Sundbybergs stad är 
däremot till stor del integrerad i blandtrafiken vilket, som nämnts ovan, kan bero på att Sundbybergs 
stad prioriterade stadsmässiga aspekter. I planerandet av Kistagrenen är stadsmässighet en av 
kriterierna för den nya förlängningen, där spåren då planeras att i hög utsträckning gå på spår 
integrerade i stadsrummet. Min studie visar att en av de främsta argumenten för att inte bygga spårväg 
på egen banvall är dess barriäreffekter, vilka inte anses vara stadsmässiga utan snarare minska 
stadsmiljöns attraktivitet. Tunström (2009) framhåller att stadsmässighet är ett begrepp som ofta 
används i positiv bemärkelse och är något som många planerare jobbar för att uppnå. 

6.4 Andra inverkande faktorer 
Utöver de faktorer som nämnts ovan har ytterligare några kommit fram av min studie som kan haft 
inverkan på vilken anläggningsprincip som valts i förlängningarna av Tvärbanan. Dessa är vilken typ 
av erfarenhet inblandade aktörer har, kontexten, vilken eller vilka planeringstraditioner som råder, 
inspiration från andra länder samt intresseorganisationer. 

6.4.1 Kunskap om anläggningsprincip 
Min undersökning pekar på att erfarenhet av att planera för en viss anläggningsprincip kan ha inverkan 
på hur spårvägen utformas. Av studien framkom det att erfarenhet av att bygga spår på egen banvall 
kan vara en anledning till varför den anläggningsprincipen har använts vid förlängningarna av 
Tvärbanan. Tornberg och Cars (2008) framhåller att aktörers arbetssätt ofta är väl etablerat vilket kan 
leda till ett visst motstånd mot förändringar. Etablerade arbetssätt och idéer inom 
planeringsverksamheter kan enligt Skantze (2005) innebära en risk att det i planeringsprocesser inte 
tas in nya perspektiv och att planerares kunskap inte utvecklas. 

6.4.2 Kontextens betydelse 
Enligt min studie har kontexten haft en betydande roll vid val av anläggningsprincip vid 
förlängningarna av Tvärbanan. Där Tvärbanan planerats gå genom exempelvis utanför tätbebyggt 
område har anläggningsprincipen spår på egen banvall valts. Undersökningen visar att ett resonemang 
förs om att frågor om stadsmässighet och stadsomvandlande effekter från Tvärbanan inte är aktuella i 
dessa fall. Där dessa frågor ansetts aktuella har anläggningsprinciper som innebär att spårvägen 
integreras valts. 

Hedström (1999) framhåller att en stadsdel kan revitaliseras genom att dra en integrerad spårväg 
genom området eftersom spårvägens utformning har inverkan på omgivande stadsmiljö. Denna 
möjlighet försvinner där Tvärbanan lagts på egen banvall för att kontexten har ansetts passande för 
den anläggningsprincipen och att en mer stadsmässig anläggningsprincip inte ansetts passande. 

6.4.3 Prioritering av biltrafik 
Majoriteten av förlängningen av Tvärbanan som går i Solna kommun är byggd på egen banvall och är 
därför helt separerad från biltrafik. En orsak till att det blev den anläggningsprincipen kan, enligt min 
studie, vara att Solna stad prioriterar bilarnas framkomlighet. Det framkom i undersökningen att 
många svenska politiker och andra aktörer som har inverkan i planering och byggande av spårväg 
prioriterar bilarnas framkomlighet. En anledning till det kan vara att det i Sverige finns en stark 
biltradition, vilket innebär att den politiska frågan om att ta plats från biltrafiken är känslig och 
kontroversiell. Detta resultat stämmer överens med det Stockholms stad (2012) poängterar i sin 
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framkomlighetsstrategi om att det i trafikplaneringen de senaste 50 åren främst legat ett fokus på att 
anpassa trafiklösningar efter bilarna. 

I studien har ett resonemang dykt upp om att gatan belastas av spårvägar och att exempelvis 
tunnelbana istället är att föredra då gatan avlastas. Denna tankegång liknar den som Ekman (2000) 
menar var en av de främsta anledningarna till att spårvägen avvecklades i Stockholm under 50- och 
60-talet då det argumenterades för att gatorna skulle befrias från spårvägen för att ge plats åt bilarna. 
Det visar att de gamla ideologierna och riktlinjerna från 50- och 60-talet med prioritering av 
biltrafiken fortfarande lever kvar idag.  

6.4.4 Inspiration från andra länder 
Studien har visat att inspiration från andra länder kan ha inverkan på vilken anläggningsprincip som 
planerats att användas vid förlängningarna av Tvärbanan. Svensson Smith (2013) understryker att 
spårvagnar idag har fått en internationell renässans. Frankrike är ett land som ofta kommit på tal i min 
undersökning. De anses vara förebilder när det kommer till utformning av spårväg då de integrerar 
spårvägen i stadsmiljön i hög utsträckning och jobbar för att minska invånarnas beroende av bil. I 
förlängningen av Kistagrenen användes just ett franskt konsultbolag för att få hjälp att skapa en mer 
stadsmässig spårväg, vilket ledde till en förändring i utformningen av grenen från att den liknade 
Solnagrenen till mer integrerade spår.   

6.4.5 Intresseorganisationer 
I min studie framkommer det inte tydligt huruvida intresseorganisationer har inverkan eller inte på 
vilken anläggningsprincip som planerats att används vid förlängningarna av Tvärbanan i Stockholm. 
Från intervjuer i min studie framkom att intresseorganisationer kan ha en inverkande faktor i planering 
och byggande av spårväg i Stockholm. Studien gav däremot inte något tydligt resultat gällande den 
aspekten för Tvärbanan. Det som tydligt visades var att alla intresseorganisationer har en bestämd 
åsikt gällande om och isåfall hur spårväg bör byggas samt att intresseorganisationer som fokuserade 
bilägares och busstillverkares intressen ansåg att det finns bättre kollektivtrafiklösningar än spårväg 
som inte tar bilar och bussars gatuutrymme.  

6.5 Syntes 
Som analysen tydliggör ovan är det många faktorer som kan inverka i valet av vilka 
anläggningsprinciper som valts vid utbyggnaderna av Tvärbanan. Det finns inget enkelt och entydigt 
svar på exakt vilka faktorer det är utan min studie pekar snarare på att det finns en mängd olika 
faktorer som kan och har inverkan vid val av anläggningsprincip. Studien visar att olika 
planeringsprojekt kan leda till helt skilda utformningar på olika spårvägar trots att det är likartade 
förutsättningar. Solnagrenen har byggts till största del på egen banvall medan Kistagrenen planeras 
integreras i gaturummet i stor utsträckning. Rittel och Webber (1973) framhåller att de svårigheter som 
uppstår vid planering av städer, wicked problems, inte är endimensionella problem som har en entydig 
eller universell lösning.  

Varför olika anläggningsprinciper väljs kan enligt Laws teori handla om att verkligheten är messy 
(Law, 2003). Olika spårvägar planeras utifrån olika principer. Studien visar att vilka metoder och 
tillvägagångssätt som väljs påverkar resultatet, vilket går i linje med vad Law poängterar. Law (2004) 
menar även att vissa aspekter inkluderas medan andra utelämnas i diskussioner och beslut, vilket har 
inverkan på det slutgiltiga resultatet. Även Mouffe (2007) framhåller att alla beslut innebär att en 
mängd aspekter inte inkluderas vilket betyder att vissa möjligheter utesluts. I studien har vissa 
aspekter lyfts medan andra utelämnats i olika sammanhang. Stadsmässighet är ett sådant exempel, som 
är en aspekt som det läggs stort fokus på vid planeringen av Kistagrenen men som inte var något som 
togs med som en aspekt vid planeringen av Solnagrenen.  

I linje med att verkligheten är messy (Law, 2003) beskriver Wood (2007) världen som full av 
möjliga synergier, det vill säga komplexa relationer mellan mängder av olika aspekter som på olika 
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sätt är sammankopplade. Wood understryker att människor inte är objektiva i sitt agerande och 
beslutsfattande vilket innebär att många viktiga nivåer av olika synergier inte inkluderas. Det kan 
också vara en anledning till att olika anläggningsprinciper valts. 

Wood (2007) framhåller vidare att synergier kan vara mer eller mindre komplexa samt att de som 
innefattar sociala relationer blir mer komplexa än de som endast innefattar exempelvis fysiska 
aspekter eftersom fler aspekter blir involverade och intrasslade i varandra om sociala aspekter 
inkluderas. Av undersökningens resultat kan planering av spårväg ses som att hantera synergier på en 
social nivå eftersom verksamheten både berör fysiska aspekter, som exempelvis omkringliggande 
bebyggelse, och sociala aspekter, som exempelvis hur gaturummet upplevs. Det är komplicerat att 
hantera och planera synergier eftersom många olika aspekter på olika nivåer och av olika komplexitet 
behöver tas hänsyn till. Verkligheten är messy (Law, 2003) och de planeringsproblem som uppstår och 
ska hanteras är wicked (Rittel och Webber, 1973). Av denna anledning finns det ingen entydig lösning 
på vilken anläggningsprincip som ska användas vid planering och byggande av spårväg. Vilken 
anläggningsprincip som väljs beror på vilka aspekter som framhävs samt vilka som utelämnas (Law, 
2004). 
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7. Diskussion 
I följande avsnitt diskuterar jag utformning av spårvägar i ett större sammanhang. Avslutningsvis ges 
förslag på vidare forskning. 

7.1 Vart är vi på väg? 
När jag inledde detta arbete utgick jag från att det framförallt var säkerhetsaspekten som var den 
faktorn som har störst inverkan på utformningen av spårvägar. Efter genomförd studie kan det 
konstateras att säkerhet bara är en av en mängd inverkande faktorer. 

Min studie tydliggör att biltrafiken ofta prioriteras vid planering av spårvägar. Även om bilarna är 
viktiga transportmedel i vårt samhälle behövs en prioritering av andra, mer hållbara, transportsätt. 
Som många plandokument och rapporter visar sätts miljömål högt upp på prioriteringslistan men det 
är fortfarande idag kontroversiellt att på något sätt riskera bilarnas framkomlighet. Trots att spårvägar 
som går i blandtrafik alternativt tar upp ett körfält i gatan kan försämra bilarnas framkomlighet 
genererar spårtrafiken huvudsakligen en mängd positiva aspekter, däribland att den är tillgänglig, 
kapacitetsstark och inte släpper ut skadliga avgaser.  

Val av anläggningsprincip begränsar eller skapar möjligheter för framtida gaturum. Genom att 
enbart utgå från nuvarande omständigheter vid utformning av spårvägar utnyttjas inte platsers 
potential, exempelvis då spåren läggs på egen banvall för att snabbt passera ett industriområde. Det 
finns alltid en möjlighet att göra val som inbegriper att skapa förutsättningar för mer gynnsamma 
framtida gaturum. Spårvägar kan fungera som katalysatorer för stadsomvandling då integrerade 
spårvägar exempelvis kan leda till att nya verksamheter etableras. 

I resultatet av min studie ser jag en pågående förändring i hur spårvägars utformning planeras. 
Majoriteten av Solnagrenen är separerad från övrig trafik medan fokus vid planeringen av Kistagrenen 
idag till stor del ligger på att utforma en stadsmässig spårväg. Jag tror att detta kan vara en indikation 
på en trend inom spårvägsplaneringen i Sverige som följer den internationella renässans som 
spårvägen haft i andra länder. Denna förändringstrend kan resultera i mer hållbara utformningar av 
spårvägar där transportsystemet integreras och betraktas som en del av hela stadsrummet istället för att 
betraktas som en separat del i staden. Det innebär att planerare i sådana processer behöver inkludera 
många fler aspekter vid utformning av spårvägar och inte ha ett för smalt fokus som endast inkluderar 
exempelvis spårtrafikens framkomlighet.  

Min studie visar att politikernas prioriteringar har stor inverkan på de slutgiltiga utformningarna av 
spårvägar. Om politiker och andra aktörer med makt prioriterar stadsmässiga aspekter vid utveckling 
av nya spårvägar kommer vi troligtvis se fler integrerade spårvägar både i Stockholm och i resten av 
Sverige. Om så är fallet hoppas och tror jag att vi kommer få samma upplevelser av spårvägar här i 
Stockholm och Sverige som jag har haft utomlands, där spårvagnar passerar uteserveringar och 
folklivet myllrar. Dit är vi på väg! 

7.2 Förslag till vidare forskning 
En vidare studie av utformning av spårvägar i Stockholm kan göras genom att intervjua invånare för 
att inkludera deras perspektiv och erfarenheter samt göra studier av andra spårvägar än Tvärbanan för 
att få ett mer omfattande material. Ytterligare förslag är att göra en utblick och studera spårvägar i 
andra städer i Sverige samt spårvägar internationellt. Som ett sista förslag på en intressant aspekt att 
studera vidare är att kartlägga beslutsfattandet kring spårvägars utformning och undersöka hos vilka 
aktörer makten ligger. 
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8. Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka faktorer som har haft inverkan på de 
anläggningsprinciper som valts vid utbyggnaderna Solna- samt Kistagrenen av Tvärbanan i 
Stockholm. Slutsatsen är att det finns flertalet faktorer som har haft inverkan vid beslut om utformning 
av Tvärbanans förlängningar. Genomförd studie pekar på att inverkande faktorer är planeringsideal, 
politiska incitament, prioritering av spårvägens olika egenskaper, planerarnas tidigare erfarenhet av 
spårväg, kontexten, inspiration från andra länder samt intresseorganisationer. Hur dessa faktorer har 
inverkat i valet av anläggningsprincip beror på vilka aspekter som framhävts samt vilka som 
utelämnats av inblandade aktörer i planeringsprocessen. Det finns ett flertal aspekter som inte berörts 
av denna studie, vilka också kan haft inverkat i utformningen av förlängningarna av Tvärbanan.  

En förståelse för hur olika faktorer kan inverka i beslutet av utformning av spårvägar är ett viktigt 
verktyg för planerare och andra aktörer som är inblandade i planerandet av framtidens spårvägar. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1: Intervjufrågor till personer med kunskap om spårväg 

Om olika anläggningsprinciper 

1. Varför byggs det spårväg på banvall? 

2. Varför använder man staket? 

3. Hur stor andel spårväg på gatuspår finns det idag i Stockholm? 

4. Vilka fördelar/nackdelar ser du med spårvagn på eget spår? 

5. Vilka fördelar/nackdelar ser du med staket/fysiska avgränsningar? 

6. Vilka fördelar/nackdelar ser du med spårvagn som går på gatuspår? 

Om vilka faktorer som inverkar på val av anläggningsprincip 

7. Vilka är det som styr utformningen av spårväg i Stockholm idag? 

8. Vilka styrande faktorer tar man hänsyn till vid utformningen av spårväg? 

Egna tankar om spårväg 

9. Egna åsikter om spårväg på gatuspår? 

10. Tankar om spårväg i framtiden 

11. Har du några länder som fungerar som förebilder när det kommer till utbyggnad av spårväg?  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10.2 Bilaga 2: Intervjufrågor med representanter från intresseorganisationer 

1. Har er organisation någon generell inställning till spårväg? 

2. Engagerar er organisation när ny spårväg planeras? 

3. Tror du att ni har en inverkan i hur och om spårväg byggs i Stockholm?  

!  68



Vanja Westerlund

10.3 Bilaga 3: Intervjufrågor till politiker som var involverad i planerandet av Kistagrenen 

1. Varför återremitterade ni förslaget? 

2. Var det mycket diskussioner kring om det skulle återremitteras? 

3. Fanns det motståndare mot att ni skulle återremittera förslaget? 

4. I återremitteringen står det ”skapa en stadsmässig spårväg som smälter in i omgivningen”, 
definierade ni stadsmässighet? Vad menade ni med stadsmässighet? 

5. Varför valde ni att efterfråga att det skulle upphandlas ”nödvändig internationell kompetens”? Har 
ni några länder som föregångsländer?  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10.4 Bilaga 4: Intervjufrågor till tjänstemän inblandade i planerandet av Solnagrenen 

Om planerandet och byggandet av Solnagrenen 

1. Varför byggdes Solnagrenen?  

2. Varför blev utformningen som den blev? 

3. Hur kommer det sig att man anlade gatuspår just i centrala delar av Sundbyberg och på 
Svetsarvägen? 

4. Vilka aktörer var inblandade i planeringen av utbyggaden av tvärbanan? 

Om eventuella målkonflikter i planerandet 

5. Vilken var den största konflikten vid bygget av Solnagrenen? 

6. Vilka övriga konflikter uppstod? 

7. Hur löstes dessa konflikter?  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10.5 Bilaga 5: Intervjufrågor till tjänstemän involverade i planerandet av Kistagrenen 

Om planerandet och byggandet av Kistagrenen 

1. Vad är målet med Kistagrenen? 

2. Varför ska Kistagrenen byggas?  

3. Varför blev utformningen som den blev? 

4. I programstudien står det att man ska ”skapa en stadsmässig spårväg som smälter in i 
omgivningen”. Hur tänker man gå tillväga och finns det någon definition av vad en stadsmässig 
spårväg är? 

5. Vilka aktörer är inblandade i planeringen av utbyggaden av tvärbanan? 

Om eventuella målkonflikter i planerandet 

6. Vilken är den största konflikten vid planeringen av Kistagrenen som uppstått? 

7. Vilka övriga konflikter har uppstått? 

8. Hur löstes dessa konflikter?  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10.6 Bilaga 6: Förteckning av intervjutillfällen 

Personer med kunskap om spårväg 

Intervjuperson A, Spårtrafikstrateg, Stockholms läns landsting, Trafikverket, intervju på Trafikverkets 
kontor den 8 februari 2016 kl. 12.00 

Intervjuperson B, Kanslichef på Spårvagnsstäderna, intervju på Swecos kontor den 4 februari 2016 kl. 
11.00 

Intervjuperson C, teknik- och designansvarig för Kistagrenens utformning, intervju på hans kontor den 
5 februari 2016 kl. 13.00 

Intervjuperson D, trafikplanerare på Norrköpings kommun, mailintervju den 3 februari kl. 18.21 

Intervjuperson E, redaktör för Modern Stadstrafik, intervju på ett fik på Västerbroplan den 17 februari 
2016 kl. 09.00 

Representanter från intresseorganisationer 

Representant A, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare, telefonintervju den 15 mars 
2016 kl. 10.10 

Representant B, informationschef på Motormännens Riksförbund, telefonintervju den 9 mars 2016 kl. 
14.00 

Representant C, utredare på Bil Sweden, telefonintervju den 14 mars 2016 kl. 15.30 

Representant D, sekreterare på YIMBY Stockholm, mailintervju den 24/3 kl. 21.28 

Politiker 

Politiker A, bl.a. gruppledare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting, telefonintervju den 15 mars 
2016 kl. 16.10 

Tjänstemän involverade i planerandet av förlängningarna av Tvärbanan 

Tjänsteman A, Föredetta planarkitekt på Sundbybergs stad, telefonintervju den 26 februari 2016 kl. 
13.40 

Tjänsteman B, Föredetta planarkitekt på Solna stad, telefonintervju den 3 mars 2016 kl. 12.30 

Tjänsteman C, Föredetta områdesansvarig för ett planområde, Stockholms stad, telefonintervju den 1 
mars 2016 kl. 10.30 

Tjänsteman D, Konsult inhyrd av Trafikförvaltningen, telefonintervju den 10 mars 2016 kl. 14.10 

Tjänsteman E, Plan- och byggchef på Solna stad, telefonintervju den 26 februari 2016 kl. 10.10 

Tjänsteman F, Programansvarig för Kistagrenen från trafikverket, telefonintervju den 26 februari 2016 
kl. 13.10 

Tjänsteman G, Planarkitekt på Sollentuna kommun, telefonintervju den 11 mars 2016 kl. 13.20 

Tjänsteman H, Planarkitekt på Sundbybergs stad, telefonintervju den 22 februari 2016 kl. 15.10 

Tjänsteman J, Stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad, telefonintervju den 2 mars 
2016 kl. 09.00

!  72


