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1. Inledning 
 
I Lunds kommun sker det just nu en kraftig tillväxt vad gäller både invånare och 

arbetstillfällen. De senaste 50 åren har kommunen fördubblat sitt invånarantal 

(Byggnadsnämnden, 2009a:4). I nordöstra Lund, även kallat för Lund NE (North East) är den 

kraftiga tillväxten extra påtaglig: det finns planer på att inhysa cirka 20 000 anställda och 

7000 boende i Brunnshögsområdet, flera förtätningsprojekt diskuteras på Ideon och det som 

spär på tillväxten ytterligare är byggandet av de stora forskningsanläggningarna Max IV och 

ESS. Detta ställer stora krav på trafik- och samhällsplaneringen då dagens vägtrafiksystem 

redan är hårt belastat och för att trafikförsörja den planerade bebyggelseutvecklingen och 

befolkningstillväxten måste kollektiva färdmedel få en betydligt större roll i 

trafikförsörjningen (Lunds kommun, 2008). Denna utveckling är inte endast påtaglig i Lund 

utan även i ett bredare regionalt perspektiv. ”Enligt Skånetrafikens prognoser kommer 

kollektivresandet i Skåne fördubblas till år 2020 och då Lunds kommun har en stark regional 

roll är det troligt att resandet fördubblas även i Lund” (Rosén, 2010a). Frågan kring hur 

hållbara städer med hållbara transportsystem skapas är för tillfället en mycket central fråga 

inom svensk samhällsplanering (Mer Koll, 2010:5). För att möta dessa framtida utmaningar 

har Lund för avsikt att, likt flera andra städer i Skåne och övriga Sverige, införa 

spårvägssystem för att leda stadens utveckling i en hållbar riktning.    

 

Det teoretiska ramverket i denna uppsats är hållbar utveckling med inriktning på hållbara 

transportsystem med fokus på spårvägstrafik i Lund. I denna uppsats kopplas således teori 

ihop med en samhällsdiskussion. Infrastruktur och transporter spelar stor roll för både 

samhällsplanering och samhällsutveckling vilket gör ämnet intressant ur ett vetenskapligt 

perspektiv och har relevans för samhällsgeografi. 

 

 1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett hållbarhetsperspektiv med fokus på hållbara 

transporter analysera Lunds framtida spårvägstrafik med hjälp av litteratur- och 

dokumentstudier samt intervjuer. Då Lunds framtida spårvägstrafik även är en viktig del av en 

större regional och nationell utveckling nämner jag i viss utsträckning också dessa aspekter 

och inte enbart den specifika aspekten på Lund. För att uppnå mitt syfte koncentrerar jag mig 

på följande frågeställningar som består av en huvudfrågeställning och fyra delfrågeställningar:  

 

I vilken mening kan spårvägstrafik i Lund bli ett hållbart transportsystem? 

- Vad är transportsystemets styrkor respektive svagheter? 

- Varför satsa på spårvägstrafik i Lund?  

- Vilka människor kommer att åka spårvagn? 

- Vilka intressekonflikter kan tänkas uppstå och hur kan dessa hanteras? 

 

1.2. Metod och material 
 

Denna uppsats består av en så kallad fallstudie, det vill säga ett enskilt fall som står i centrum. 

Undersökningstekniken jag använder mig av är enbart kvalitativt inriktad och består av både 

litteratur-/dokumentstudier och intervjuer. Analysmetoden är således också kvalitativt 

inriktad. Anledningen till varför jag väljer en kvalitativ ansats är för att jag med denna uppsats 

vill ge en djupare förståelse för det jag undersöker vilket är själva idén med kvalitativa 

metoder överlag (Cloke et al, 2004:17).  De underliggande teoretiska perspektiv som ligger 
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till grund för denna uppsats är till största del anti-naturalism med inslag av hermeneutik. Med 

det menar jag att det till exempel inte är matematiska lagar som styr samhället vilket är det 

grundläggande påståendet inom naturalismen, anti-naturalismens motpol. Tydliga spår av 

hermeneutik finns även inom anti-naturalismen då tolkning och förståelse har stort utrymme 

(Flowerdrew & Martin, 2005:15-18). Vid tolkning och analysering av materialet använder jag 

mig dessutom av både induktion och abduktion, det vill säga att jag utgår från både teori 

(litteratur- och dokumentstudier) och empiri (intervjuer): ”inductive reasoning works from the 

particular to the general, while deductive logic works from the general to the particular (Cloke 

et al, 2004:216). 

 

Litteratur- och dokumentstudierna går ut på att undersöka olika typer av sekundärmaterial 

såsom böcker, rapporter, dokument, statistik och kartor för att beskriva och analysera fallet i 

Lund. Genom att ägna mig åt så kallade teorikonsumerande studier, det vill säga att ta del av 

detta sekundärmaterial kan jag använda redan använda existerande teorier och 

förklaringsfaktorer för att sedan applicera dessa teorier på mina frågeställningar (Esaiasson et 

al, 2007:42; Rosén, 2010a). De teorier och tankestrukturer jag refererar till är från olika 

aktörer som är viktiga i samhällsdebatten kring spårvägstrafik och hållbar utveckling, både 

allmänt sett och mer koncentrerat på projektet i Lund (Esaiasson et al, 2007:238). Dessa 

aktörer är i första hand författare och olika tjänstemän inom arkitektur och samhällsplanering 

samt statlig, regional och kommunal förvaltning. Nackdelen med litteratur- och 

dokumentstudier är att min egen tolkning av det materialet kan skilja sig från andras, vilket 

jag är väl medveten om då jag anser det vara svårt att vara helt objektiv (Rosén, 2010a).   

 

Mitt källmaterial består förutom sekundärmaterial från litteratur- och dokumentstudier också 

av en egen empirisk undersökning i form av två stycken intervjuer. Intervjutypen jag 

använder mig av är en så kallad semistrukturerad intervju där utgår från en intervjuguide 

(Flowerdrew & Martin, 2005:111). Intervjuguiden består, utöver diverse 

”uppvärmningsfrågor”, av fem grundläggande frågor
1
 med ett flertal underpunkter till varje, 

likt en checklista, som kan checkas av i takt med att respondenten nämner dem. Med 

förberedda underpunkter kan man som intervjuare lättare följa med i samtalet och behöver 

därmed inte koncentrera sig så mycket på skrivandet och på så sätt gå miste om viktig 

information. Fördelen med semistrukturerade intervjuer med intervjuguide/checklista är att 

den ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor och vilket gör intervjun flexibel. 

Nackdelen med en sådan intervju är däremot att det är svårare att jämföra olika data, men 

målet med mina intervjuer är dock inte att göra någon större jämförelse mellan 

respondenterna (Bergman Lodin, 2010).   

 

De personer jag har intervjuat är trafikplaneringschefen på Stadsbyggnadskontoret i Lund 

samt regionchefen på Trafikverket, region Syd. Dessa personer är på olika plan viktiga i 

samhällsdebatten kring den framtida spårvägstrafiken i Lund och spårvägstrafik i allmänhet. 

Eftersom Lunds kommuns spårburna satsningar inte endast rör Lund utan även är en del av ett 

större regionalt samarbete anser jag det vara viktigt att i mina intervjuer inbegripa både 

specifika synpunkter på Lundaprojektet (stadsbyggnadskontoret) samt mer övergripande 

synpunkter i regional tappning (Trafikverket). En brist med min undersökning, som jag är 

medveten om, kan tyckas vara det faktum att jag endast har intervjuat två personer då 

ytterligare någon eller några intervjuer hade varit att föredra. Dock anser jag att intervjuerna 

gav mig tillräckligt med information ändå, trots att de till antalet var få.  

                                                           
1
 Intervjuguiden finns bifogad i bilaga 1 
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Vid refererande till annat material som inte är ens eget är det viktigt att vara källkritisk. De 

flesta källor jag refererar till har på ett eller annat sätt överlappat varandra och innehållt 

ungefär samma information. Eftersom jag inte har funnit så mycket avvikande information har 

jag därför bedömt dessa källor som trovärdiga.  Vissa källreferenser är dock något gamla och 

det har därför varit viktigt att överväga huruvida informationen är lämplig att nämna eller inte. 

För den uppmärksamme läsaren står undertecknad själv som referens på vissa ställen i 

uppsatsen, främst som andrahandskälla, vilket beror på att jag tidigare har skrivit 

uppsatser/arbeten om både buss- och spårvägstrafik. Att jag har berört detta ämne tidigare har 

underlättat sökandet efter relevant litteratur. 

 

1.3. Avgränsningar 
 

De avgränsningar jag gör i denna uppsats är bland annat att jag först och främst lägger fokus 

på vad som sker, och som möjligtvis kan ske, i tätorten Lund. Att fokusera på alla berörda 

orter och kommuner är emellertid alltför omfattande och tidskrävande. För att läsaren ska få 

en helhetsbild är det dock nödvändigt att åtminstone kortfattat nämna påverkan på andra orter 

då två av de tre planerade spårvägsetapperna sträcker sig ut till andra orter. Det är också 

nödvändigt att nämna den större regionala satsningen på nyupptagen spårvägstrafik via 

Simrishamnbanan då den är sammanlänkad med en av de planerade spårvägsetapperna i 

Lund. 

 

Begreppet hållbar utveckling som är ett vanligt förekommande begrepp i denna uppsats, är 

väldigt brett och mångtydigt. Det är därför nödvändigt att avgränsa mig även här genom att 

lägga störst fokus på hållbara transporter i form av spårvägstrafik som en av flera möjliga 

pådrivare till just hållbar utveckling.  

 

1.4. Disposition 

 
Förhållandet mellan uppsatsens delar och kapitel är utformat i syfte att skapa en röd tråd 

genom hela uppsatsen samt att underlätta läsarens förståelse från uppsatsens början till slut. 

Denna uppsats inleds, utöver inledningskapitlet, med ett teoriavsnitt i kapitel 2 där jag 

presenterar olika teorier som bland annat rör hållbar utveckling samt trafik/transporter och 

deras förhållande till staden och samhällsplanering. I kapitel 3 beskrivs sedan min fallstudie, 

det vill säga vad Lunds framtida spårvägstrafik verkligen handlar om. I kapitel 4 applicerar 

jag sedan mina tidigare nämnda teorier och empiriska material på min fallstudie för att 

besvara frågeställningarna. I kapitel 5 drar jag sedan slutsatser utifrån det material jag har 

presenterat tidigare och i nästföljande kapitel återfinns sammanfattning, källförteckning samt 

bilagor. 
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2. Teori 
 

2.1. Hållbar utveckling 
 

Hållbar utveckling är ett begrepp som förekommer i många olika sammanhang. Begreppet 

myntades i samband med Brundtlandtrapporten som utarbetades av FN:s Världskommission 

för miljö och utveckling 1987 (Nationalencyklopedin, 2010c). Hållbar utveckling kan 

definieras enligt följande: 

 
”Mänskligheten har förmåga att skapa en hållbar utveckling – att försäkra sig om att 

utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov. Begreppet hållbar utveckling innebär gränser eller 

begränsningar – inte absoluta gränser utan gränser som sätts av dagens teknologi och 

samhällsorganisation, av naturresurser och av biosfärens förmåga att tåla effekterna av 

människans olika verksamheter” (Regeringskansliet, 2002). 

 

Det var dock i samband med FN:s miljökonferens i Rio de Janerio 1992 som uttrycket fick sitt 

stora genomslag då Agenda 21 antogs. De senaste årtiondena har problem rörande bland annat 

ozonskiktet, växthuseffekten, försurning och förgiftningar orsakat stor uppståndelse och gjort 

människor oroliga världen över. Under konferensen enades världens länder om att ett enat 

krafttag mot miljöförstöring och för kretsloppsanpassning av samhället är av allra största vikt. 

Agenda 21 blev på så sätt ett redskap som var nödvändigt för att få fart på miljöarbetet igen 

som under det nyliberala 80-talet fick mindre uppmärksamhet (Nyström, 2003:48-49). Enligt 

Regeringskansliet (2002) är emellertid inte hållbar utveckling ett definierat eller fastställt mål 

utan det är förändringsprocesserna som betonas. 

 

Begreppet hållbar utveckling är mångtydigt och brukar vanligtvis delas in i tre olika aspekter: 

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. När det rör sig om hållbar utveckling inom 

stadsmiljöer, det vill säga hållbar stadsutveckling finns det enligt Pacione (2009) även en 

fjärde och femte aspekt som kan tilläggas: fysisk och politisk hållbarhet.  

 

 Ekologisk hållbarhet handlar om förvaltningen av naturresurserna och de påfrestningar 

som drabbar samhället till följd av det avfall och de föroreningar som den ger upphov 

till. Det kan också handla om den överexploatering och den allt mer ojämlika 

fördelningen av naturresurserna som stundtals yttrar sig i en stad eller en region.  

 

 Social hållbarhet rör olika åtgärder och politiska riktlinjer med syfte att förbättra 

livskvaliteten samt en jämlik fördelning och tillgång till både den naturliga och den 

byggda miljön. När detta uppfylls minskas fattigdomen och grundläggande behov kan 

tillgodoses i högre grad vilket innebär en förbättring av befolkningens levnadsvillkor. 

 

 Ekonomisk hållbarhet yttrar sig i den lokala ekonomins förmåga att bibehålla sig på 

lång sikt utan att skada tillgången på naturresurserna vilken ekonomin, i allra största 

grad, är beroende av. I kapitalistiska samhällen är det dock svårare att uppnå 

ekonomisk hållbarhet på grund av den globaliserade ekonomin som förespråkar 

konkurrens mellan städer samt mellan städer och deras närliggande regioner.  

 

 Fysisk hållbarhet handlar om den byggda stadsmiljöns kapacitet att underlätta 

människans liv och produktiva aktiviteter. Städer i tredje världen är tydliga exempel 

där fysisk hållbarhet är frånvarande på grund av deras bristande balans mellan hur 
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många människor som flyttar in i städerna och hur många människor som staden 

faktiskt klarar av att ta emot.  

 

 Politisk hållbarhet rör målet med demokratisering och större politiskt deltagande hos 

den lokala civila befolkningen. Den politiska hållbarheten skadas dock av de icke-

lokala och marknadsorienterade krafterna i de urbana förändringarna som får ökat 

inflytande (Pacione, 2009:606-608). 

 

2.2. Transporternas betydelse för staden och dess struktur 
 

”Ingenting styr utvecklingen så hänsynslöst som en uppbyggd infrastruktur. Därför är det 

främst genom förändringar i infrastrukturen som man kan påverka framtiden” (Lunds 

kommun, 2010b; SOU 1990:93). Ovannämnda citat stämmer enligt fysikprofessorn Bodil 

Jönsson lika bra nu som under 1990-talet eftersom infrastrukturen bevarar tidigare 

föreställningar och åtgärder på ett effektivt sätt. Jönsson menar dock samtidigt att 

infrastrukturen har möjlighet att styra utvecklingen framåt förutsatt att nya tankar och idéer 

får komma till uttryck (Lunds kommun, 2010b). 

 

För att ett samhälle ska fungera på ett bra sätt krävs transporter av olika slag, men 

transporterna är inte en nödvändighet som måste prioriteras framför all annan verksamhet. 

Dock har det varit transporternas rum, det vill säga gator och vägar av olika slag, som sedan 

1930-talet har varit samhällets mest dominerade rum vilket har skett på bekostnad av det 

offentliga rummet (Söderlind, 1998:99-101; Monderman, u.å.). Denna uppdelning har gett 

synliga fysiska spår i samhället eftersom människan, staden och trafiken inte har klarat av att 

möta varandra på ett balanserat och respektfullt sätt (Boverket, 2002:21). 

 

Då transporter är en förutsättning för stadens funktion och människors liv blir uppgiften 

följaktligen att försöka åstadkomma en effektiv transportstruktur vilket innebär att 

transporterna bör vara ”ekonomiskt effektiva, ekologiskt hållbara, tidsbesparande och 

samtidigt stödja en stadsstruktur och en stadskultur som är socialt acceptabel och ur ett 

allmänt perspektiv ‘önskvärd’” (Söderlind, 1998:108). Enligt Jacobs är välfungerande 

transporter och kommunikationer något av det svåraste man kan åstadkomma. Staden är i sig 

ett hinder för trafiken vilket visar sig i en konflikt mellan staden och närheten till funktioner 

kontra trafikens krav på exempelvis tillgänglighet och framkomlighet (Jacobs, 2004:370; 

Rosén, 2010a).  

 

På många sätt är stadsplaneringens centralaste del förhållandet mellan transportsystem och 

stadsstruktur. Städer som uppkom före tåg, bil och flyg, var städerna täta, blandade, 

sammanhängande och byggdes ut med årsring på årsring (Boverket, 2002). Till exempel var 

det under medeltiden nödvändigt med täthet och närhet då långväga transporter var både dyra 

och riskfyllda (Söderlind, 1998:133). En välfungerande kollektivtrafik med hög turtäthet och 

god lönsamhet underlättas med en koncentrerad bebyggelse och hög befolkningstäthet i 

städerna. Svårare är det att försörja glesbebyggda städer med kollektivtrafik på grund av att 

för få bor eller arbetar inom gångavstånd till en hållplats. Stadsmiljön blir dock snabbt olidlig 

i en stad med koncentrerad bebyggelse om biltrafiken tillåts växa obehindrat. En koncentrerad 

bebyggelse gör på så sätt, tillsammans med en hög befolkningstäthet, i sig själv motstånd mot 

en ökande biltrafik.  I en glesbebyggd och utspridd stad reagerar däremot befolkningen inte 

lika starkt på en ökad biltrafik i och med de längre avstånden mellan vägar och hus 

(Söderlind, 1998:24).  
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Att upprätthålla en utspridd stad är mycket svårt utan tillgång till snabba transportmedel. ”Ju 

högre hastigheter människor kan färdas med och ju billigare transporterna är, desto mer 

utspridd kan staden vara” (Söderlind, 1998: 72). Enligt Söderlind är närhet utifrån 

stadsplaneringens närhetsprincip en av stadens mest grundläggande idéer. Tillgängligheten2 i 

staden mycket är viktig för att människor och varor ska kunna nå sina målpunkter utan 

svårigheter vilket underlättas genom en jämn fördelning av funktioner. Livsmedelsaffärer, för 

att nämna en av alla stadens olika funktioner, bör exempelvis inte vara koncentrerade till en 

enda plats då det hade tvingat människor att göra långa inköpsresor. Stadsplanerare har därför 

en viktig uppgift att skapa transport- och bebyggelsemönster som möjliggör en balans mellan 

stadens täthet och funktionsuppdelning (Söderlind, 1998:131; Rosén, 2010a).   

 

2.3. Transportsystem och markanvändning 
 

”Hur ska man lösa transporterna i staden utan att skada den intrikata och koncentrerade 

markanvändningen? Det är frågan. Eller om man ser saken från andra hållet: Hur ska 

man uppnå en intrikat och koncentrerad markanvändning utan att skada transporterna? 

(Jacobs, 2004:371).  

 

Samverkan mellan transportsystem och markanvändning är något som har pågått i 

generationer. Utan uppkomsten av snabba mekaniserade transporter hade städerna dessutom 

sett avsevärt annorlunda ut (Naturvårdsverket, 2005:22). Kollektivtrafikens främsta uppgift är 

att samordna ett större antal personers resor i ett fordon. Ju mer samlat personerna bor och ju 

mer samlat deras målpunkt är, desto kortare blir färdvägen vilket i sin tur medför snabbar och 

billigare resor. En bra kollektivtrafik innehåller en hög turtäthet, korta restider och korta 

gångavstånd till lägsta möjliga kostnad. Möjligheterna att erbjuda en sådan kollektivtrafik är 

dock till största del beroende av markanvändningen, bebyggelselokaliseringen och trafiknätet 

då dessa påverkar behovet av antalet resor, reselängden såväl som möjligheterna att erbjuda 

kollektiva resmöjligheter (Naturvårdsverket, 2005:62).  

 

Förätning är ett vanligt förekommande begrepp inom samhällsplaneringen och åsyftar i de 

flesta fall någon typ av nybyggnation inom redan befintlig bebyggelse (Henriksson & 

Weibull, 2008). En fungerande kollektivtrafik är ett viktigt medel för att minska bilberoendet i 

städer och genom en förtätning av bebyggelsen går det både att förbättra underlaget för och 

minska avstånden till olika typer av service. Det innebär dock i många fall en svår balansgång 

mellan att skydda befintliga kvaliteter i staden som till exempel gatu- och torgrum, 

bebyggelse, vatten och grönområden (Naturvårdsverket, 2005:69). 
 

”I den kontinuerligt pågående förändringen av stadens markanvändning är det tillgängligheten 

som är drivkraften. Varje förbättring i städernas interna transportsituation har stimulerat 

människor och företag att förändra lokalisering för att dra av den nyuppkomna situationen” 

(Naturvårdsverket, 2005:22). Resultatet har blivit bland annat nya bostadsområden, 

industriområden, kontorssamlingar och externa centrum samt en förändrad användning i det 

befintliga antalet byggnader och lokaler. En sådan förändring i stadsstrukturen leder samtidigt 

till nya res- och transportmönster. När transporterna mellan två platser blir billigare, med 

avseende på tid eller pengar, ökar också tillgängligheten och likaså platsernas attraktivitet. 

                                                           
2
 ”Tillgänglighet kan definieras som den lätthet med vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisationer 

kan nå det utbud och de aktiviteter som de har behov av. Lättheten beror på hur stor uppoffringen är i restid, 

kostnader, hinder, trygghet samt tillgång till färdmedel för att nå önskad destination” (Sveriges kommuner och 

landsting et al, 2007:37). 



Lunds universitet  Emma Rosén 

HT 2010  880705-3981 

 

10 
 

Sammanfattningsvis påverkar stadsstrukturen och dess kapacitet i trafiksystemet graden av 

tillgänglighet och därmed också attraktiviteten (Naturvårdsverket, 2005:22-23). 

 

2.4. Samhällsplanering i förändring - tre epoker mot den hållbara staden 
 

”En planering för bilen är helt enkelt ekologiskt och socialt oansvarig. En planering mot bilen 

ger långa omvägar i trafiksanerade citykärnor och ger också förorter som saknar den verkliga 

stadens huvudgata och offentlighet. Planeringen bör därför ske trots bilen” (Söderlind, 

1998:104).  Även under bilismens tidsålder fungerar både städer och byar som uppkom före 

bilen på ett bra sätt, och det gäller såväl storstäder som småbyar. Det är till den byggda miljön 

i dessa städer eller byar som bilen tvingas anpassa sig. Vid en ökad biltrafik gör dessa miljöer 

motstånd vilket ofta leder till krav på minskat bilbehov. ”Bilen bör vara välkommen in i 

staden om den uppför sig på stadens villkor. Ofta planeras tyvärr städer, stadsdelar och 

landsbygd enligt motsatt logik – med bilens krav som måttstock” (Söderlind, 1998:104). 

Bilens dominans i stadsutvecklingen visar sig i den första epoken av tre som Boverket (2002) 

nämner gällande trafikens förhållande till samhällsplaneringen i riktningen mot den hållbara 

staden: normernas epok, avvägningarnas epok och riktningarnas epok. 

 
2.4.1. Normernas epok  

 

Sedan 1950-talet har riktlinjerna för stadsutvecklingen i svenska städer rättat sig efter 

privatbilismen (Lundin, 2008). Rivning av befintlig bebyggelse samt byggande av 

stadsmotorvägar och parkeringshus var inte främmande för att ge plats åt bilen (Söderlind, 

1998:104). Den glesa funktionsuppdelning som syns i städerna möjliggörs med massbilism 

tillsammans med befolkningstillväxt och ekonomisk utveckling. Stadens uppbyggnad ses 

därför ibland som en nödvändig konsekvens av det moderna industrisamhället. Ett vanligt 

förekommande exempel är handeln som koncentreras till köpcentrum längs motorvägarna 

utanför städerna, ett mönster som är väldigt svårt att bryta och som vi kan se exempel på än i 

dag (Söderlind, 1998:21). Normernas epok kan enkelt ses som en naturlig följd av tidsandan: 

Synen på bilen som stadens huvudsakliga transportmedel var otvivelaktigt positiv och det 

fanns heller ingen tro till att den starka ekonomiska tillväxten skulle avta.  Dessutom fanns 

ingen större oro kring jordens energiresurser eller miljökrav. Normernas epok har fått sitt 

namn efter de normer som fanns för att uppnå den standard som eftersträvades i den fysiska 

planeringen. Bostadens grannskap, Parkeringsnormerna och SCAFT, Riktlinjer för 

stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet är tre exempel på statliga normer och allmänna 

råd som togs fram under denna epok och kunde handla om exempelvis längden på en 

angöringsyta (Boverket, 2002:30-31; Vägverket, 1999). 

 
2.4.2. Avvägningarnas epok  

 

Den andra epoken som Boverket (2002) nämner är avvägningarnas epok där man under 1980-

talets början lämnade normerna genom att göra avvägningar av kvaliteter eller standarder. 

Med hjälp av stegvis indelade värdeskalor granskades till exempel gångavståndet till 

busshållplatsen eller hastigheterna vid ett övergångsställe. ”Avvägningarnas epok visade 

också på den ökade insikten om att det fanns konflikter mellan olika intressen och att 

planering handlar om att väga dessa mot varandra för att finna den lämpligaste lösningen” 

(Boverket, 2002:31).  
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2.4.3. Riktningarnas epok  

 

Idag har vi lämnat normernas epok och utgångspunkten är numera platsens förutsättningar 

och invånarnas önskningar där gemensamt beslutade mål och visioner är viktiga (Boverket, 

2002:31-32).  Kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken får numera mycket större 

utrymme i samhällsplaneringen (Kusoffsky, 2010:12). I riktningarnas epok betonades vikten 

av att det inte bara ska vara en fråga som ska styra samhällsplaneringen utan många olika 

aspekter måste bör belysas för att undvika en så kallad enfrågeplanering (Boverket, 2002:31-

32). Bilen tillåts inte längre att styra stadens utformning med ett järngrepp. I dag är det till 

exempel vanligt med återvändsgator, bilfria centrum och farthinder inne i städerna. Trots 

bilens minskade dominans så finns fortfarande vissa tecken på en viss dominans, i synnerhet 

utanför städerna där det ständigt byggs nya motorleder och bilberoende köpcentrum 

(Söderlind, 1998:104). 

 

2.5. Planering för hållbar stadsutveckling med kollektivtrafik som norm 
 

Under 1800-talet och fram till cirka 1930 var det vanligt att de förnämsta eller mest 

specialiserade byggnaderna som utstrålade makt och ansträngning (slott, sjukhus och andra 

institutioner) var de byggnader som lösgjorde sig ur stadsmassan och distanserade sig från 

gatulivet och placerade sig mitt på den egna tomten. Dessa företeelser förändras dock 

drastiskt omkring 1930-talet och husen ges en helt egen riktning i 1940- och 1950-talets 

förorter med sina snedställda punkthus eller robusta lameller med fasaderna mot öst och väst 

(Söderlind, 1998:102). ”Vägarna rör sig helt fritt i böljande slingrande mönster, kontakten och 

samarbetet mellan byggnad och gata bryts. Detta är det synliga uttrycket för att 

stadsplaneringen har spaltats upp i två olika discipliner – trafikplanering respektive 

bebyggelseplanering” (Söderlind, 1998:102). 

 

Boverket (2002) gör en liknelse mellan staden och dess trafik som en dyrbar kedja som består 

av många länkar. Dessa länkar är lika viktiga och alla behöver vara hela och glänsande vilket 

medför behovet av ständig uppsikt och upprustning.”Vi har den stad vi har och det gäller att 

vårda och utveckla den klokt och ömt. Alla aspekter på staden är således viktiga att ta hänsyn 

till. Ingen enstaka aspekt får tillåtas dominera. Ändå hamnar vi ofta i en situation där vi 

behandlar en fråga i taget på bekostnad av de andra; istället för att stadsplanera och göra 

avvägningar mellan olika intressen” (Boverket, 2002:39-40). Boverket lyfter särskilt fram 

länken säker trafik som en viktig aspekt men påpekar samtidigt att man inte får glömma de 

andra aspekterna. Utan hänsyn till stadens själ vid genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder 

kan åtgärderna på längre sikt bli olönsamma och motverka den eftersträvansvärda hållbara 

stadsutvecklingen. Samtidigt är det givetvis svårt att fånga staden som helhet i och med sin 

mångfald och olika skepnader (Boverket, 2002:39-40). 

 

Den länk som ofta har kommit i kläm är kollektivtrafiken. Liten hänsyn har tagits till 

kollektivtrafikens förutsättningar när nya områden utformas då kollektivtrafiken helt enkelt 

tillåts ”bli som den blir”, exempelvis busslinjer som dragits fram i efterhand med snirkliga 

sträckningar och dåligt underlag som följd (Kusoffsky, 2010:11). Denna utveckling är inte 

längre önskbar då samhällsplanerarna har insett kollektivtrafikens potential för 

stadsutvecklingen. ”För att kunna styra stadsutvecklingen mot mål och visioner är det 

nödvändigt att också styra trafikutvecklingen på ett bättre sätt än nu. Och det måste göras i ett 

sammanhang” (Boverket, 2002:333). Bebyggelse och kollektivtrafik måste enligt Boverket 

anpassas till varandra. Redan från början i planeringen för nya områden måste buss- och 
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spårvagnslinjer finnas med vilket bör ske genom att utvecklingsplanerna för kollektivtrafiken 

fastläggs som linjerreservat i översiktsplanerna (Boverket, 2002:47).  
 
2.5.1.  Integrerad planering 
 

Integrerad planering innebär att trafik- och bebyggelseplanering, det vill säga all planering 

som rör staden, är samordnad till en enda enhet i stället för två åtskilda discipliner. En 

förutsättning är dock att det samtidigt slås vakt om den kompetens som finns i de två 

specialiserade disciplinerna. Med en integrerad planering kan den klassiska gatan återerövra 

sin position som offentlighetens främsta arena (Kusoffsky, 2010:12; Boverket, 2002:21). 

”Begreppet står både för en planeringsprocess där trafikplaneringen är integrerad i 

samhällsplaneringen, och för ett ideal om en funktionsblandad stad där trafiken är en av 

många funktioner” (Kusoffsky, 2010:12). En samlad analys av bebyggelse och trafik gör det 

möjligt att finna gemensamma kvaliteter i staden och blir också lättare att uppmärksamma 

problem och intressekonflikter som kan tänkas uppstå och även lösa dessa (Boverket, 

2002:21).  

 

2.6. Hållbara transportsystem 
 

”Utvecklingen mot ett ökat resande ställer stora krav på samhället, eftersom de övergripande 

målen samtidigt innebär miljöanpassning och tillgänglighet för alla” (Boverket, 2002:28). För 

att uppnå en långsiktig hållbar stadsutveckling krävs en effektiv kollektivtrafik vilket i sin tur 

förutsätter att bebyggelse och verksamheter förläggs med hänsyn till kollektivtrafikens 

utvecklingsmöjligheter. På så sätt kan kollektivtrafik och markanvändning interagera med 

varandra vilket bidrar till ett hållbart transportsystem (Boverket, 2002:46). För att uppnå ett 

hållbart transportsystem krävs det dessutom att människors och naturens behov sätts i fokus i 

stället för transportindustrins krav och att se på transporter som en mer allmännyttig funktion i 

samhället och mindre som en kassako. Planeringen av samhället och produktionen blir då de 

två huvudsakliga byggstenarna i arbetet med att minska de onödiga transporterna och skapa 

en välfungerande kollektivtrafik så att de transporter vi behöver göra är både praktiska och 

resurssnåla (Henriksson, 2010). I riktningen mot ett långsiktigt hållbart samhälle krävs det att 

den ökade rörligheten med personbil och lastbil, som har lett till föroreningar, buller och 

olyckor i staden, ersätts med att människors och olika verksamheters behov tillgodoses. Det 

gäller sedan att dessa behov i så stor utsträckning som möjligt tillgodoses med en långsiktigt 

uthållig rörlighet. En långsiktigt uthållig rörlighet kan röra sig om IT-teknik, korta person- 

och godstransporter och nyttjande av uthålliga transportmedel. Fötterna och cykeln är dock ur 

ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv överlägsna alla andra färdmedel medan det i vissa städer 

är de kollektiva transportmedlen som under vissa förutsättningar är överlägsna bilen 

(Naturvårdsverket, 2005:29). 
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3. Fallstudie: Spårvägstrafik i Lund 
 
Mitt i den expansiva Öresundsregionen ligger Lund, den tolfte största i kommunen i Sverige, 

som de senaste 50 åren har fördubblat sitt invånarantal. I slutet av september 2010 passerades 

110 000-sträcket. Med sitt universitet och sina många högteknologiska företag har Lund som 

kommun mycket förmånliga förutsättningar med många arbetstillfällen och snabb tillväxt 

(Byggnadsnämnden, 2009a:4). Expansionen spås öka ytterligare de kommande åren där 

byggandet av forskningsanläggningarna Max IV och ESS är en starkt bidragande faktor (Lind, 

2010).  Den kraftiga befolkningstillväxt som Lund nu står inför genererar ett ytterligare ökat 

antal arbetstillfällen och bostäder vilket ställer större krav på den kommunala servicen och 

innebär dessutom stora utmaningar för trafik- och samhällsplaneringen. För att klara av dessa 

utmaningar vill Lunds kommun införa spårburen trafik i form av tre etapper i samband med 

nyupptagen järnvägstrafik på Simrishamnsbanan (Isberg, 2010; Lunds kommun, 2009a). 

 

Förutom centralorten Lund (76 188 inv.
3
), består kommunen av några större tätorter som 

Södra Sandby (5 941), Dalby (5 517), Veberöd (3 717) och Genarp (2 647) 

(Nationalencyklopedin, 2010b). Inpendlingen (33708
4
) till staden Lund är ungefär dubbelt så 

stor som utpendlingen (18344), i åldern 16 år och äldre (SCB, 2010a).  Med tanke på den 

stora in- och utpendlingen är Lunds stad en mycket viktig knutpunkt för kommunikationerna 

inom region Skåne (Boverket, 2003:31). Enligt Skånetrafikens prognoser kommer 

kollektivresandet i Skåne fördubblas till år 2020 och med hänvisning till Lunds starka roll 

inom regionen är det troligt att resandet fördubblas även i Lund (Lunds kommun, 2009a; 

2009b; Rosén, 2010a). ”På 100 år har det i Sverige inte etablerats spårväg i en stad som inte 

haft det förut. Lund har för avsikt att bli den kommun som gör det först” (Lunds kommun, 

2010b). 

 

 

 

                                                           
3
 2006 års statistik 

4
 2008 års statistik 
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I nästföljande avsnitt (3.1 och 3.2) beskrivs spårvägstrafik och förfarandet kring hållbar 

utveckling på nationell och regional nivå innan fallstudien och intervjumaterialet presenteras i 

avsnitt 3.3 och 3.4. Att belysa spårvägstrafik och hållbar utveckling på dessa olika nivåer gör 

det möjligt för läsaren att få en helhetsbild av den framtida spårvägstrafiken i Lund .  

 
3.1. Spårvägstrafik och hållbar utveckling på nationell nivå 
 
3.1.1. Spårvägstrafik 
 

Under slutet av 1800-talet skapade städernas tillväxt ett ökat behov av bättre lokala 

kommunikationer och en vanlig lösning blev spårvägstrafik (Nationalencyklopedin, 2010a). 

Mellan 1877 och 1910 introducerades spårvagnen i 13 svenska städer där de första vagnarna 

drogs av hästar innan el-spårvagnarna tog över. Efter andra världskrigets slut ansågs dock 

spårvagnen vara förlegad och klumpig då den var i vägen för den starkt ökande biltrafiken 

vilket ledde till att många spårvägssystem slopades snabbt (Nationalencyklopedin, 2010a; 

Boverket, 2002:203). Vid 1900-talets slut har intresset för spårvägstrafik kommit tillbaka och 

ökat markant internationellt sett. Många ser spårvagnen som attraktiv, särskilt den avgasfria 

eldrivna spårvagnen som minskar föroreningarna. Anledningen till varför spårvägstrafik 

uppfattas som attraktivt är svårt att helt klargöra. Denna effekt, den så kallade spårfaktorn, 

kom till uttryck i samband med ett forskningsprojekt från 2007 där 17 städer i fem länder 

undersöktes. Anmärkningsvärt var att höginkomsttagare väljer att, i betydligt högre grad, åka 

kollektivt om det rör sig om spårväg i stället för buss, vilket är en av forskningsprojektets 

viktigaste förklaringar till den så kallade spårfaktorn (Lunds kommun, 2008). Utvecklingen av 

spårvägstrafiken har dessutom inneburit minskade bullerstörningar i städerna. I Sverige finns 

spårvagnstrafik i drift i tre städer för tillfället: Göteborg, Norrköping och Stockholm. Andra 

framträdande europeiska exempel på spårvagnsstäder är Lille, Grenoble och Strasbourg i 

Frankrike samt Karlsruhe och Freiburg i Tyskland. Dessa städer är dock större än de flesta 

svenska städer och det är främst i större städer som spårvägar är utförbara då de är i behov av 

stora investeringar i både vagnar och spår (Boverket, 2002:203,280). 

 
3.1.2. Samhällsplanering 
 

Boverkets vision för Sverige är den hållbara, blandade och attraktiva staden med ett 

långsiktigt hållbart transportsystem. En attraktiv stad innefattar en tydlig prioritering av gång- 

och cykeltrafiken och en effektiv kollektivtrafik. Det innebär samtidigt att biltrafiken måste 

planeras utifrån människornas och stadens villkor (Boverket, 2002:27). Enligt Boverket är 

målet med samhällsplaneringen på det nationella planet att den ska bidra till ”hållbara 

livsmiljöer ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv” (Boverket, 2009b). 

Planeringen ska ske utifrån plan- och bygglagen vilken betonar betydelsen av att olika 

samhällsintressen ska ”vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som 

enskildas rättigheter beaktas” (Boverket, 2009b). Samhällsplaneringen och sambandet mellan 

staden, människorna och deras förflyttningar är särskilt nödvändiga för att nå en hållbar 

stadsutveckling och ett hållbart transportsystem. Eftersom transportsystemet idag inte är 

hållbart utgörs Boverkets strategi av att aktivt arbeta för en omställning till miljövänliga 

transporter, i synnerhet i de större städerna. Ett av Boverkets viktigaste budskap vad gäller 

den hållbara utvecklingen i de svenska städerna är att trafikplanering och 

bebyggelseplanering, som i allt för hög grad sker var för sig, ska ersättas med en 

stadsplanering vars grundförutsättning är trafiken för att bidra till en attraktiv och väl 

fungerande stad. Samhällsplaneringen bör därför enligt Boverket ses som en helhet i stället 

för två åtskilda discipliner (Boverket, 2002:19).  
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3.1.3. Hållbar utveckling 
 

Enligt Boverket (2002) är hållbarhet något som håller, är slitstarkt och som kan användas en 

lång tid framöver. Hållbarhet är ”vackert och funktionellt och tillverkat med kärlek och 

omsorg av gediget material” (Boverket, 2002:28). Begreppet utveckling innebär en rörelse i 

riktning mot något. En hållbar stadsutveckling betyder därför ”en rörelse från en stad i 

riktning mot en mer hållbar stad” (Boverket, 2002:28). Regeringen uttrycker det enligt 

följande i skrivelsen 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling:  
 

”I ett hållbart samhälle tar vi tillvara, vårdar och investerar i våra viktigaste resurser – 

människorna och vår natur. Framtidens samhälle ska därför formas inom ramen för vad 

natur, miljö och människors hälsa tål. Genom att ange riktlinjer och strategi för en 

hållbar utveckling visas hur samhällsutvecklingen långsiktigt kan ske på ett sätt som 

tryggar välfärden och goda levnadsförhållanden för kommande generationer. Sveriges 

nationella strategi för hållbar utveckling har ett brett perspektiv och ska föra samman 

sociala, ekonomiska och miljömässiga prioriteringar” (Regeringskansliet, 2002). 

 
3.2. Spårvägstrafik och hållbar utveckling på regional nivå 
 

Ansvaret för den fysiska planeringen i Sverige ligger i första hand på de enskilda 

kommunerna. Vissa planeringsfrågor kan dock få följder över kommungränserna och kan 

även sätta regionala avtryck såsom järnvägar, större vägar, klimat- och energifrågor 

(Boverket, 2009a).  

 
3.2.1. Vision för region Skåne 
 

I region Skånes vision för 2016, Ett livskraftigt Skåne, målas Skåne som en del av 

Öresundsregionen upp som en tillväxtmotor i södra Östersjöregionen. Skånes läge är unikt 

och dess närhet till Köpenhamn, norra Tyskland och Polen ger fördelar.  Skåne ses som 

Sveriges port till kontinenten. Med ett välutvecklat transportsystem är det lätt att röra sig 

genom hela regionen. Med en utbyggd kollektivtrafik med buss, tåg och spårvagn som inte 

belastar miljön i onödan ses kollektivtrafiken i Skåne som en förebild för andra regioner, både 

inom och utanför Sveriges gränser. Den kollektiva spårtrafiken förbättrar både stadsmiljön i 

Skånes större städer och är dessutom en kraftfull åtgärd för att minska klimatpåverkan 

(Region Skåne, 2009a).  
 
3.2.2. Trafik och infrastruktur 
 

Utifrån region Skånes synvinkel är långsiktigt hållbara tranporter både en regional 

angelägenhet och viktigt för regionens utveckling. Hållbar mobilitet Skåne ” är ett regionalt 

centrum för miljöanpassade transporter, som arbetar för att minska miljöpåverkan från 

transporter och resor och för att få fler att välja mer hållbara alternativ” (Region Skåne, 

2010a). ”Kollektivtrafiken är mycket viktig i Skåne. Människor måste ha möjlighet att bo, 

arbeta och gå i skolan på olika platser i Skåne” (Region Skåne, 2009b). Skånes tillväxt är 

mycket beroende av goda kommunikationer och god tillgänglighet. Sedan Öresundsbron 

öppnade 2000 har pendlingen över sundet blivit fem gånger så stor. Öresundsregionen är 

också beroende av en stor arbetsmarknad för att konjunkturkänsligheten ska kunna minskas. I 

Skåne är det Skånetrafiken som är förvaltar kollektivtrafiken (regionbussar, stadsbussar, 

Pågatåg och Öresundståg) och ansvarar för planering, upphandling och marknadsföring. Det 

är dock inte Skånetrafiken själva som kör utan det är olika entreprenörer (Region Skåne, 

2009b). 
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3.2.3. Samhällsplanering 
 

Region Skånes önskan är att regionen utvecklas i en hållbar och långsiktig riktning. Den 

nutida övergripande planeringsfilosofin går ut på landskapets ekologi, miljö, det hållbara 

samhället och människans livsvillkor som till skillnad från den tidigare planeringen styrdes av 

ekonomiska och tekniska lösningar. För att uppnå målet måste de framtida strategierna, enligt 

Region Skåne, vara kopplade till de nya idéerna och även den gamla traditionen. 

”Samhällsförändringar som den ändrade befolkningsstrukturen, energiförsörjningen, 

kollektivtrafikens utbyggnad och en förnyad miljöpolitik ger nya förutsättningar för 

lokalisering och utveckling av våra samhällen” (Region Skåne, 2009c).  

 
3.2.4. SPIS, Spårvagnar i Skåne 
 

I Skåne har intresset för spårvägstrafik vuxit sig allt starkare under de senaste åren, i 

synnerhet i de större städerna Malmö, Helsingborg och Lund vilka alla har bestämt sig för att 

genomföra förstudier av deras respektive första spårvägsetapper. Region Skåne tillsammans 

med de berörda kommunerna har påbörjat ett samarbete vid namn SPIS, Spårvagnar i Skåne, i 

syfte att uppnå ett effektivt och attraktivt spårvagnssystem (Region Skåne et al, 2010; Lunds 

kommun, 2010b). 

 
3.3. Spårvägstrafik i Lund 
 
3.3.1. Dagens trafiksituation i Lund 
 

Lund har en medeltida stadskärna och ett välbevarat gatunät vilket ger staden en särskild 

karaktär samtidigt som den innebär utmaningar för trafiken, i synnerhet då trafikströmmarna 

måste samsas på små ytor (Lunds kommun, 2009b; Rosén, 2010a). Sedan flera decennier 

tillbaka finns det en trafikreglering i Lunds centrum som förhindrar genomfartstrafik för bilar. 

Lunds centrum domineras i stället av fotgängare, cyklister och bussar i första hand men också 

i viss mån av taxibilar och andra typer av transporter. Lunds centrum har därför en för 

nuvarande en iögonfallande lugn trafikmiljö (Byggnadsnämnden,2009a:18). Tillgängligheten 

för fotgängare och cyklister är mycket god i stadskärnan. Hela 43 procent av resorna i Lund 

sker med cykel vilket är mycket jämfört med andra städer (Lunds kommun, 2010c). ”Enligt 

den skånska resvaneundersökningen från 2007 är det ungefär lika många som tar sig till 

Lunds stadskärna med trafikslagen cykel, kollektivtrafik och bil (alla resenärer från Skåne, 

inklusive Lund)” (Lunds kommun, 2009a).  

 

I december 2010 skedde en ny busstrafikomläggning i Lund vilket innebar att inga 

regionbussar får passera Stortorget. Innan denna busstrafikomläggning trädde i kraft 

passerades Stortorget varje dag av 1726 bussar, både region- och stadsbussar inkluderade, 

vilket är mycket med tanke på stadens storlek. St Laurentiigatan, St Petri Kyrkogata, 

Klostergatan och i synnerhet Bangatan var även hårt belastade innan busstrafikomläggningen 

trädde i kraft (Lunds kommun, 2009a). Figur 3.2. visar dagens regionbusstrafik efter 

omläggningen. Den så kallade Lundalänken (linje 166, grönmarkerad, i figur 3.2.) är en viktig 

del av busstrafikförsörjningen i Lund och består idag av ett busstråk från Lund C via 

Universitetssjukhuset, Lunds tekniska högskola, Ideon, Brunnshög och vidare österut längs 

Utmarksvägen fram till Sandbyvägen vilket motsvarar en tangering av nästan hälften av alla 

arbetsplatser i Lund. Med ESS och Max IV beräknas linjedragningen bli än mer effektiv. Då 

Lundalänken redan är förberedd för en omställning till spårväg kan förverkligandet av den ske 

utan större och kostsamma ombyggnader (Lunds kommun, 2010b; Boverket, 2003:33).  
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3.3.2. Samhälls- och trafikplanering i Lund  
 

Som tidigare nämnt är det kommunerna, utifrån plan- och bygglagen, som ansvarar för den 

fysiska planeringen (Boverket, 2009a). Lunds tidigare samhälls- och trafikplanering de 

senaste 50 åren kan sammanfattas enligt följande: 

 

 1960-talet och början på 1970-talet: Kommunen förde en politik som innebar att bilen 

skulle ges plats i staden i takt med en ökande biltrafik (Boverket, 2003:35).  Ett 

anmärkningsvärt exempel är de borgerligas förslag på att riva befintlig bebyggelse i 

stadskärnan och ersätta med en fyrfilig motorväg rakt igenom centrum. Förslaget var 

nära att röstas igenom (Nathéll, 2004). 

 I slutet av 1970-talet: Debatten hade en annan inriktning med fokus på den växande 

trafikens negativa konsekvenser såsom buller, trängsel, luftföroreningar och 

trafikolyckor.  

 1970- och 1980-talet: Diskussioner kring möjligheterna för ett bilfritt centrum fördes. 

 1990-talet fram tills i dag: Stort fokus på miljömässiga och hållbara transporter. 

Transporternas betydelse för den ökande växthuseffekten var, och är fortfarande, 

framträdande (Boverket, 2003:35).  

 

Under de senaste tio åren har insikten kring nödvändigheten med att minska bilberoendet i 

samhället blivit större. Det rör sig dock inte endast om miljöskäl - städerna blir mindre 

attraktiva och tillgängligheten blir sämre i takt med att biltrafiken ökar vilket den förvisso har 

tillåtits att göra (Lunds kommun, 2010e). Ett av kommunens viktigaste strategiska dokument 

är dess översiktsplan. Översiktsplanen innehåller kommunens syn på bland annat den framtida 

bebyggelseutvecklingen och infrastruktursatsningar och behandlar frågor som tar lång tid att 
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förverkliga som i Lunds fall handlar om ett 20- respektive 40-årsperspektiv 

(Byggnadsnämnden, 2009a:7). Översiktsplanen som för tillfället gäller i Lund är den från 

2010. Dessförinnan var det ÖPL -98 som gällde vars bärande strategi gick ut på att:  

 
”/…/ en stor del av bebyggelseutvecklingen i kommunen ska ske utmed de regionala 

transportstråken som går igenom kommunen. Kommunen har en långsiktig 

viljeinriktning att planera för bebyggelse i lägen där spårburen trafik är möjlig. 

Planeringen kan bidra till att skapa förutsättningar för ett minskat transportbehov samt 

för en effektiv och miljövänlig kollektivtrafik. Detta i strävan att bland annat bryta 

bilens dominans som transportmedel när det gäller arbetspendling” (Boverket, 

2003:35). 
  

Sammanfattningsvis gick ÖPL -98 ut på att bygga spårburen kollektivtrafik och sprida 

utvecklingstrycket österut i regionen. I vissa avseenden var dock ÖPL -98 inaktuell varför den 

nya översiktsplanen antogs som betonar Brunnshögsområdets riktning mot en tät och blandad 

kvartersstad, forskningsanläggningarna Max IV och ESS, intresset att förtäta staden samt 

Öresundsregionens utveckling ökade betydelse (Byggnadsnämnden, 2009a:7):  

 
”Planförslagets syfte är att lägga grunden för en långsiktigt hållbar utveckling av Lund 

med särskild betoning på energi- och klimatfrågan samt hushållningen med den goda 

åkermarken. Samtidigt innehåller den en planberedskap för en kraftig tillväxt av 

verksamheter och bostäder som motiveras av utvecklingen av de kunskapsintensiva 

verksamheterna i kommunen. Tillkomsten av MAX-LAB IV samt ESS antas medföra 

en accentuering av denna utveckling. Ett sätt att hantera detta anges vara att anlägga en 

regional syn på utvecklingen och verka för att sprida följdeffekterna/utvecklingen i 

regionen. Detta ska ske bland annat genom utveckling av den regionala 

kollektivtrafiken. Spårburen trafik på Simrishamnsbanan och Lundalänken utgör de 

kraftfullaste satsningarna inom denna sektor. I övrigt rekommenderas tät och energisnål 

bebyggelse samt ”trafiksnåla” lösningar som medel för att uppnå de utsatta målen” 

(Byggnadsnämnden, 2009b:10). 
 

Enligt ÖPL -10 ska det vara möjligt att bo i andra delar av kommunen och i regionen och 

samtidigt kunna resa till arbeten i bland annat Lund och Malmö. Oavsett var man bor och 

arbetar ska man med lätthet kunna ta sig fram med antingen kollektivtrafik eller cykel. Detta 

blir möjligt om stadens delar binds samman med stadsbusslinjer och regionala buss-, tåg- och 

spårvägsförbindelser som är snabba och som tar den kortaste vägen (Byggnadsnämnden, 

2009a:4,15).  

 
3.3.3. LundaMaTs II 
 

I den nya översiktsplanen har klimat- och transportfrågorna fått stort utrymme. LundaMaTs II 

är namnet på Lunds kommuns strategiska plan för ett miljöanpassat transportsystem i Lund 

2030 och är ett väldigt viktigt styrdokument för kommunens arbete med samhällsplanering, 

trafik och miljö (Lunds kommun, 2010d). Ett bättre utnyttjande av kollektivtrafiken och den 

befintliga infrastrukturen är särskilt önskvärt vilket kan underlättas genom en förtätning av 

staden och övriga tätorter då det resulterar i ett minskat resandebehov (Lunds kommun, 

2010b). I visionen för Lunds centrum 2020 som har sin utgångspunkt i LundaMaTs finns 

tydliga målbilder för hur stadens centrum ser ut om cirka tio år:  

 
”Fotgängare och cyklister prioriteras i stadskärnan. Kollektivtrafikens körvägar och 

bytespunkter har utvecklats för att attrahera och möta ett kraftigt ökat kollektivresande, 

samtidigt som störningarna från busstrafiken har minskat. Resandet sker till största 
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delen med buss, men busstrafiken har kompletterats med attraktiva snabbspårvägar” 

(Lunds kommun, 2009a). 

 

Ambitionen med LundaMaTs är att ”skapa en välkomnande, positiv stad och levande byar, en 

kommun som utvecklas i en positiv riktning och som lockar till sig boende, besökare och 

företag” (Lunds kommun, 2010e). De grundläggande transportbehov som därmed krävs ska 

uppfyllas utan att viktiga värden för kommande generationer går till spillo. I slutet av 1980-

talet började Lund snegla på spårvagn som lösning för att ta möta de hållbarhetskrav och krav 

på ökad kapacitet som kommunen stod inför (Lunds kommun, 2010b).  

 

LundaMaTs-arbetet omfattar inte bara en 

miljömässigt hållbar aspekt utan också en 

social och ekonomisk. Den miljömässiga 

aspekten innebär att ramen för hållbarhet 

sätts av vad naturen och människan tål 

medan den sociala aspekten betonar det 

goda livet som mål med hållbarheten. Den 

ekonomiska aspekten går dock ut på att det 

just är ekonomin som ger oss medel och 

förutsättningar för att åstadkomma det vi 

vill (Lunds kommun, 2010e). Arbetet med 

LundaMaTs innehåller både fysiska och 

beteendemässiga åtgärder och rör sig om 

följande åtta reformer som åskådliggörs i 

tabell 3.1.   

 

I figur 3.3. återges de förväntade effekterna av LundaMats-satsningen år 2005 respektive 

2020. Siffrorna innefattar dock varken de eventuella synergieffekter som förväntas inträffas 

eller effekter från eventuella nationella politiska beslut som exempelvis ökade 

bensinkostnader.  När LundaMaTs-arbetet påbörjades beräknades det ta lång tid innan de 

olika åtgärderna gav resultat, omkring 2005-2020 (Lygre Langeland, 2003).  
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3.3.4. Vad innebär de spårburna satsningarna i Lund? 
 

Syftet med Lunds spårburna planer är enligt kommunen att ”/…/ trafikförsörjningen i så hög 

grad som möjligt miljöanpassas och utgör en robust och fast strategi över tiden” 

(Byggnadsnämnden, 2009b:10) vilket stämmer väl överens  med översiktplanerna. I ÖPL -10 

ges, som tidigare nämnt, ett resandeunderlag som stödjer två spårburna satsningar: en 

utbyggnad av den så kallade Simrishamnsbanan (järnvägstrafik) och snabbspårväg på 

Lundalänken (Byggnadsnämnden, 2009a:37). Den förstnämnda satsningen består i en 

återupptagen järnvägstrafik på Simrishamnsbanan (figur 3.4.) och denna satsning utgör en av 

hörnstenarna i Lunds strategi för hållbara transporter och är tänkt att länka samman västra och 

östra Skåne bestående av två etapper:  

 

 Etapp 1. Malmö - Dalby – målår 2020  

 Etapp 2. Dalby - Tomelilla/Simrishamn – målår 2020 

 

 
 

Planerna för spårvägstrafiken på Lundalänken med olika målår består av tre etapper som 

åskådliggös i figur 3.5a och 3.5b: 

 

 Etapp 1. Lund C - Brunnshög – målår 2014 

 Etapp 2. Brunnshög - Dalby – målår 2020 

 Etapp 3. Lund C - Staffanstorp – målår 2025 
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Etapp 1: Lund C – Brunnshög 

 

”Etapp 1 omfattar sträckan från 

Lund C – Brunnshög Centrum enligt 

dagens sträckning för Lundalänken, 

men förlängs sedan till ESS via 

esplanaden genom Brunnshög” 

(Lunds kommun, 2008). Stråket är 

som tidigare nämnt förberett för en 

konvertering till spårvägstrafik 

(Lunds kommun, 2008). Den 

uttryckliga målsättningen hos 

kommunen är att Lundalänkens 

första etapp ska vara klar 2014, det 

vill säga samma år som 

förverkligandet av Max IV och ESS, 

som då beräknas vara klara/under 

utveckling, 2014 respektive 

2019/2023 (Byggnadsnämnden, 

2009b:10-12).  

 

 

Etapp 2: Brunnshög - Dalby  

 

Etapp 2 mellan Brunnshög och Dalby knyter samman Simrishamnsbanan med Lunds stad och 

ersätter regionbussarna från Dalby (Lunds kommun, 2008). Linjedragningen är emellertid inte 

helt fastslagen. Då Simrishamnsbanans första etapp mellan Malmö och Dalby samt andra 

etapp mellan Dalby och Tomelilla är klara först 2020 är det rimligt att även Lundalänkens 

andra etapp blir klar vid samma tidpunkt (Byggnadsnämnden, 2009b:10-12).  

 

Etapp 3: Lund C – Staffanstorp  

 

Etapp 3 mellan Lund C och Staffanstorp ses som en naturlig förlängning av Lundalänken 

söderut. Linjedragningen är inte helt fastlagd än men det mest intressanta alternativet bedöms 

vara en linjedragning som går via Klostergatan och förbi Stortorget. På så sätt kan man på ett 

attraktivt sätt koppla ihop de två viktiga stadsdelarna som är stadskärnan (”det gamla Lund”) 

och Lund NE (”det nya Lund”) (Lunds kommun, 2008).  
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Utöver de tre etapperna finns det också planer på ytterligare spårvägssatsningar mellan 

Brunnshög och Södra Sandby samt mellan Lund och Bjärred, men dessa kan först bli aktuella 

efter 2030 (Byggnadsnämnden, 2009b:10-12). ”Införande av snabbspårvägar i Lund kommer 

att innebära en kraftfull förbättring av kollektivtrafikens attraktivitet och kapacitet. Varje 

etapputbyggnad innebär också att busstrafik i det aktuella stråket ersätts helt eller delvis 

(beroende på trafikuppgift och resbehov). Såväl bussar som tåg kommer dock även 

fortsättningsvis ha en mycket viktig roll i kollektivtrafiksystemet” (Lunds kommun, 2008). 

 

Exakt hur spårvagnslinjerna
5
 ska dras är inte helt bestämt än, men det kommer antagligen se 

ut ungefär som figurerna 3.5a och 3.5b visar, då det i skrivande stund endast pågår en 

förundersökning (Samuelsson, 2010). Dock finns det redan utarbetat några riktlinjer och mått 

(figur 3.6.) för framtida spårvägstrafiken i Lund som en del av det större SPIS-samarbetet 

(Region Skåne et al, 2010; Lunds kommun, 2010b). Spårvagnstypen som är aktuell för Lund 

och de andra städerna inom samarbetet är den moderna eldrivna spårvagnen som i regel drivs 

av 600 volt likström och som kopplas via förarens styrsystem till motorerna. ”Vid bromsning 

ändras motorerna till generatorer och vagnens rörelseenergi kan då utnyttjas som elström till 

kupéns uppvärmning, eller då uppvärmning inte erfordras, gå tillbaka till strömkällan” 

(Nationalencyklopedin, 2010a). Strömtillförseln kan antingen ske med en kontaktledning 

ovanför vagnen, vilket är vanligast, eller med strömavtagare som är förlagda i rännor i 

marken. Standardbredden för de skånska spårvagnarna ska vara 2,65 meter, i jämförelse med 

det vanliga måttet på 2,4 meter, vilket både ger bättre komfort, med antingen bredare säten 

eller rymligare mittgång, och i viss mån även högre kapacitet då den tillgängliga ytan i 

vagnen ökar jämfört med en vagn på 2,4 meter i bredd. Höjden som gäller för spårvagnarna är 

antingen 4 meter om det är nedfälld strömavtagare eller 4,2–6,5 meter med en kontaktledning 

ovanför.  

 

                                                           
5
 Karta över hur spårvägsetapperna och Simrishamnsbanan är sammanlänkade finns bifogad i bilaga 2 
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Även spårvagnens längd är avgörande för systemets kapacitet. Jämfört med en 18 meter lång 

ledbuss innebär en 29-32 meter lång spårvagn en knapp fördubbling av kapaciteten förutsatt 

att det är samma turtäthet (Region Skåne et al, 2010). En 40 meter lång spårvagn kan rymma 

upp till 100 sittplatser i jämförelse med en normal stadsbuss kapacitet på cirka 25 sittplatser. 

”Med snabbspårväg mellan Lund C och Brunnshög bedöms en tredjedel av den maximala 

busstrafiken på Lundalänken kunna ersättas med spårvagnstrafik (d.v.s. att stadsbusstrafiken 

ersätts)” (Lunds kommun, 2008). I figur 3.7. kan vi se att dagens resandekapacitet således kan 

mer än tredubblas eller till och med femdubblas om dubbelkopplade vagnsätt används. Likaså 

kan turtätheten mellan Lund C och Brunnshög fördubblas när etapp 2 till Dalby införs, vilket 

med dagens resandekapacitet innebär en niodubbling (Lunds kommun, 2008). 

 

 

Figur 3.7. Total resandekapacitet Lund C – Brunnshög vid olika utbyggnadsetapper: 

 

 

Dagens situation 500 personer/timme 

Maxkapacitet med enbart buss 1000 personer/timme 

Etapp 1 Lund C – Brunnshög (enkelt vagnsätt) 1600 personer/timme 

Etapp 1 Lund C – Brunnshög (dubbelt vagnsätt) 2600 personer/timme 

 

Etapp 2 Brunnshög – Dalby (dubbelt vagnsätt) 4300 personer/timme 

Maxkapacitet med spårvagn (4-minuterstrafik) 6000 personer/timme 

 

 Källa: Lunds kommun, 2008. 

 

 

Den lämpliga hastigheten för spårvagn är upp till 70 km/tim, men i tätbebyggda områden, 

exempelvis Lunds centrum, är det av naturliga skäl lämpligt med lägre hastigheter. Vid högre 

hastigheter är det nödvändigt med ett signalsystem av järnvägstyp för att förhindra krockar. 

Det är därför lämpligt att försöka eftersträva en maximal hastighet på 70 km/tim inom Lund 

medan det på sträckan mellan Lund och Dalby kan röra sig om en normal maxhastighet på 

100 km/tim, detta för att åstadkomma attraktiva restider. Enligt SPIS bör inte spårvägstrafiken 

endast ses som en transportkorridor utan också som en viktig del i stadsutvecklingen vilket 

ställer höga krav på spårvagnens utformning och omgivning för att framför allt förhindra att 

onödiga barriärer skapas (Region Skåne et al, 2010). 

 

De spårburna satsningarna påverkar hela kommunen. Cirka 20 procent av kommunens 

befolkning bor i tätorterna Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp, Stångby, Revingeby och 

Torna Hällestad med omnejd. Eftersom klimatfrågan har en så pass stor tyngd krävs det att 

orterna med bäst förutsättningar för god tillgänglighet till det regionala 

kollektivtrafiksystemet prioriteras. På så sätt kan bilberoendet för den befintliga befolkningen 

i dessa orter minskas (Byggnadsnämnden, 2009a:18-19). Tätorterna som prioriteras i 

byggandet utanför Lunds stad är de tätorter som ligger längs med den planerade 

Simrishamnsbanan, vilket i synnerhet är Dalby som därmed får den ledande rollen under den 

första 20-årsperioden (Byggnadsnämnden, 2009b:10). Trots att störst fokus ligger på 

centralorten Lund då det är där planerna tar avstamp så är ändå de mindre tätorterna i 

kommunen också integrerade i spårvägssatsningarna. Enligt Lunds kommun är det av största 

vikt att se till att tillväxten sprids även utåt bland byarna i kommunen (Byggnadsnämnden, 

2009a).  
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3.3.5. Utmaningar 
 

Trots att arbetet för spårväg i Lund har kommit en bra bit på vägen så återstår flera 

utmaningar, bland annat finansieringsfrågan där statligt stöd är en viktig förutsättning (Lunds 

kommun, 2010b). Total kostnad för spårvägstrafikens första etapp, som ligger närmast i tiden, 

bedöms hamna mellan 400 och 600 miljoner kronor (Lunds kommun, 2008). Finansieringen 

av de båda spårburna trafiksatsningarna är dock inte utredd än och i skrivande stund finns inte 

förslaget med i regeringens infrastrukturplan (2010-2021) vilket anses särskilt besvärande då 

åtminstone Simrishamnsbanans första etapp nämndes i de två tidigare tioårsplanerna. För att 

Simrishamnsbanan ska bli verklighet krävs det att banan finns med i statens 

infrastrukturplaner (Byggnadsnämnden, 2009b:10-12). De sex berörda kommunerna Malmö, 

Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn, Region Skåne och Skånetrafiken har 

tillsammans bildat ett särskilt nätverk, simrishamnsbanan.com, för att verka för finansiering 

och genomförande (simrishamnsbanan.com, 2010; Byggnadsnämnden 2020:12). Vad gäller 

spårvägtrafiken är inte genomförandet i lika stor grad beroende av statligt stöd (Ström 

Melvinger, 2010)  

 

3.4. Intervjuer 
 
3.4.1. Intervju nr 1: Jens Möller, Trafikverket  
 

Jens Möller är ställföreträdande regionchef på Trafikverket region Syd. Trafikverket är en 

relativt ny myndighet som bildades den 1 april 2010 samtidigt som Vägverket och Banverket 

lades ner vars verksamheter nu ingår i Trafikverket. Trafikverket består av sex regioner, cirka 

6500 medarbetare och ansvarar för den långsiktiga planeringen för alla de fyra trafikslagen: 

vägtrafik, järnvägstrafik, luftfart och sjöfart. Jens Möller kan ses som statens representant som 

ser till så att regeringens långsiktiga planering för infrastruktur följs.  

 

Fördelarna med spårvägstrafiksystem som Möller ser det är främst miljöaspekten då 

spårvagnar är eldrivna. Spårvagnar har också högre kapacitet då de kan rymma många fler 

personer än bussar samt att de har högre komfort. Andra fördelar är att spårvagnar tar upp 

mindre utrymme än bussar och att det är ett mer attraktivt transportslag. Spårvägssystem ger 

en annan form av robusthet jämfört med bussar då spårvägssystem varar länge på grund av 

dess kostnad och den långa tid det tar att genomföra det. Spårvägssystem kan också i högre 

grad styra bebyggelsen då det är svårare att leda om befintliga spårdragningar jämfört med 

busslinjer, menar Möller.  

 

Vilka människor är spårvägssystem till för? Enligt Möller lockar spårvagnstrafik breda lager 

av människor. Gamla, unga, studenter, arbetare, ”kostymnissar” med flera, det vill säga alla 

möjliga typer av människor kan lockas av spårvägstrafik i och med spårvagnens fördelar 

såsom dess attraktivitet, höga komfort och tidssparande. Dock är det fortfarande så att vissa 

människor har svårt att avstå från bilen men Möller menar att spårvägssystem har bäst 

förutsättningar för att resmönstret i samhället ska ändras och som sker i förmån för miljön.  

 

De största nackdelarna med spårvägssystem är enligt Möller att det är oerhört kostsamt och 

tar lång tid att genomföra
6
. En annan nackdel är att det kan medföra buller och vibrationer 

som kan anses störa stadsmiljön. Markanvändningen är också alltid något som påverkas då 

                                                           
6 Med god inblick i regeringens infrastruktur påpekar även Möller att varken Lunds framtida spårvägstrafik eller 

Simrishamnsbanan står omnämnda för att få statligt stöd. Möller har därför svårt att se att dessa planer kan bli 

färdiga till respektive målår. 



Lunds universitet  Emma Rosén 

HT 2010  880705-3981 

 

25 
 

spårväg införs och vanligt förekommande är att befintlig bebyggelse måste rivas och i vissa 

fall kan de hota gamla kulturvärden. Spårvägssystem kan även leda till en rad 

intressekonflikter. En sådan intressekonflikt kan uppstå mellan biltrafik och spårvägstrafik då 

bilens körvägar reduceras med förmån för spårvagnarna vilket i sin tur kan leda till att 

affärsidkare får svårare att sköta sin verksamhet eftersom kunderna inte kan ta sig dit med bil. 

Möller berättar även om det faktum att invånarna i en stad ofta till en början är skeptiska till 

spårväg innan det väl har genomförts, på grund av till exempel buller och vibrationer som kan 

uppstå, men när spårvägssystemet väl har förankrats i staden så övergår deras tidigare 

negativa uppfattning till positiv. Möller betonar vikten av information, det vill säga att tidigt 

gå ut och berätta om det kommande spårvägsprojekt ifråga och involvera befolkningen i 

projektet, för att på ett bra sätt kunna hantera eventuella intressekonflikter. Ett exempel är 

Citytunneln i Malmö där Malmöborna bjöds in till info-träffar och där det skedde en 

återkommande dialog med invånarna. 

 

På vilket sätt är då spårvägstrafik ett mer hållbart transportsystem än andra? Det första skälet 

som Möller nämner är miljöaspekten i form av att spårvagnarna är eldrivna och inte orsakar 

några utsläpp. Som tidigare nämnt är spårvägssystem ett robust system som varar under en 

lång tid framöver. Då är det viktigt att verkligen bevisa detta för befolkningen genom att 

involvera dem i projektet och visa att en satsning på spårväg är ett vägval mot en mer hållbar 

utveckling. Dock återstår utmaningen med finansieringsfrågan, understryker Möller.  

 
3.4.2. Intervju nr 2: Christian Rydén, Lunds stadsbyggnadskontor 
 

Christian Rydén är trafikplaneringschef på Lunds stadsbyggnadskontor och arbetar med den 

långsiktiga trafikplaneringen i kommunen. Planeringen omfattar alla trafikslag och 

planeringen för dessa är integrerade i kommunens översikts- och detaljplaner. I 

Lundaprojektet är Rydén endast involverad i det planeringsmässiga och inte själva 

genomförandet.  

 

De fördelar som Rydén ser med ett spårvägstrafiksystem är för det första att ett sådant system 

är bra för miljön då det inte sker några utsläpp. En annan fördel är att spårvagnar har en högre 

kapacitet, det vill säga kan rymma många fler personer, än bussar. Spårvagnar är dessutom 

snabbare och attraktivare, fortsätter Rydén. Stadsmiljön blir också bättre i termer av att 

trafikmiljön blir tystare då spårvagnar ger upphov till mindre buller och oväsen än bussar 

samt att spårvagnar tar upp mindre utrymme. I Lunds fall lämpar sig spårvägstrafiksystem bra 

eftersom Lund är en medelstor stad och då sådana trafiksystem fungerar extra bra i 

stadsmiljöer. Längs den planerade första etappen av spårvägstrafik i Lund tangerar den tänkta 

linjedragningen väldigt många arbetsplatser (Universitetssjukhuset, Ideon och kommande 

ESS och Max IV). Rydén är väldigt noga med att understryka vikten av att om dessa effekter 

ska ses som fördelar förutsätter det dock att spårvägssystemet införs på rätt sätt. 

 

Då Lund inte är en särskilt stor stad i ett bredare perspektiv, är det då verkligen rimligt med 

spårvägstrafik? I dagsläget är planerna inte tillräckligt motiverade men Rydén menar att 

spårvägsplanerna i stället bör ses som en framtidssatsning. I Lund sker just nu en ökad 

tillväxt, både vad gäller befolkning och arbetsplatser, och denna utveckling spås eskalera 

ytterligare de kommande åren, vilket kommer att vara extra synligt i Brunnshögsområdet. 

Enligt Rydén likväl som andra förespråkare för spårvägsprojektet kan inte Lund stå emot det 

ökade transportbehovet som tillväxten de kommande åren för med sig utan spårvägstrafik.  
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Vilka människor är det som egentligen kommer att utnyttja spårvägstrafiken i Lund? Enligt 

Rydén ser resandet olika ut i de tre olika etapperna. Den första etappen mellan 

centralstationen och Brunnshög kommer att fungera som en förlängning från det regionala 

spårnätet. De goda förbindelserna till centralstationen och smidigheten vid byten underlättar 

resandet för personer från exempelvis Helsingborg och Malmö till deras arbeten i 

Brunnshögsområdet. Etapp 2 som förlänger etapp 1 från Brunnshög ut mot Dalby underlättar 

också arbetspendlingen inom kommunen och avlastar Lunds tätort. Fler människor blir villiga 

att bo i Dalby och pendla till arbeten i Lund då förbindelserna orterna emellan förstärks. Det 

är först i den tredje och sist planerade etappen som går genom stadskärnan och vidare ut mot 

Staffanstorp där Lundaborna själva får mer nytta av spårvägstrafiken.  

 

De nackdelar som Rydén ser med ett spårvägssystem både allmänt sett och specifikt i Lund är 

bland annat att det först och främst är väldigt kostsamt och tar lång tid att genomföra sådana 

projekt. Spårvägssystem kan också ge upphov till vibrationer, buller och gnissel som kan 

anses som störande. Likaså kan nackdelar ses ur säkerhetssynpunkt då det blir ännu ett 

trafikslag att hålla koll på. Den största nackdelen med spårvägssystem är de ger upphov till 

intressekonflikter. En vanligt förekommande intressekonflikt rör markanvändningen då det 

ofta blir aktuellt att riva befintlig bebyggelse för att ge plats åt spårvagnarna. Lundalänken 

som tidigare nämnt består av ett busstråk från centralstationen och Brunnshög och som utgör 

den första spårvägsetappen, har sedan länge varit förberedd för spårvägstrafik. Rivning av 

befintlig bebyggelse har redan skett längs med Lundalänken och den första spårvägsetappen 

och rörde sig om ett hus i en kurva i området kring universitetssjukhuset som var tvunget att 

flyttas. Det är först i den tredje etappen där Rydén ser att det kan bli mer problematiskt då 

spårvagnslinjen, som kräver sitt svängutrymme, går rakt igenom stadskärnan som är gammal, 

trång och har ett kulturvärde. Rydén har dock svårt att se att det skulle behövas riva 

byggnader i stadskärnan då problemet med smala gator kan åtgärdas genom att endast anlägga 

enkelspår, vilket exempelvis är tanken på Klostergatan som det har rått diskussioner om.  

 

Spårvägssystem kan utformas på olika sätt och genomförandet måste anpassas utifrån stadens 

förutsättningar. Hanteras spårvägssystemet på fel sätt kan det skapa barriärer i staden vilket 

hade blivit högst olyckligt anser Rydén. En annan intressekonflikt är den mellan biltrafik och 

spårvägstrafik då biltrafiken får en lägre prioritering jämfört med tidigare. Tanken med 

spårvägstrafiken i Lund är inte att den ska blandas med biltrafiken som det ser ut Göteborg till 

exempel. Bilarnas körvägar reduceras därmed eftersom de inte får köra i spårvagnarnas 

körbanor. Ytterligare en intressekonflikt som Rydén menar kan uppstå är mellan 

spårvägstrafik och cykeltrafik. Lund är som känt en cykelstad med väldigt många människor 

som cyklar till och från sina målpunkter och intressekonflikten kan grunda sig i att 

cykelhjulen fastnar i rälsarna.   

 

I vilken mening är då spårvägstrafik i Lund ett mer hållbart transportsystem än andra 

transportsystem? Enligt Rydén är spårvägstrafik i Lund sammanfattningsvis ett hållbart 

transportsystem på grund av de fyra punkter som nämndes inledningsvis, nämligen miljö-, 

kapacitets- och attraktivitetsaspekten samt möjligheten till att skapa bättre stadsmiljö.  
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4. Analys  
 

4.1. Vad är spårvägstrafiksystemets styrkor respektive svagheter? 
 
4.1.1. Styrkor 
 

Som nämndes tidigare i intervjuerna finns det ett antal styrkor med spårvägstrafiksystem. Den 

fördel som, i såväl litteraturen som intervjuerna, kom först på tal är att spårvägssystem 

otvivelaktigt är ett miljövänligt alternativ vilket vi bland annat kan se av effekterna av 

LundaMaTs. Då moderna spårvagnar drivs av el släpps därmed inga avgaser ut och är av den 

anledningen mer miljövänligt och hållbart än bil och buss. En annan fördel som ständigt 

betonas är spårvägssystemets kapacitet som är högre jämfört med busstrafiksystem. Som känt 

kan en 40 meter lång spårvagn kan rymma upp till 100 sittplatser i jämförelse med en normal 

stadsbuss kapacitet på cirka 25 sittplatser. Därmed krävs det fyra bussar med 25 sittplatser i 

varje för att nå upp till en spårvagns kapacitet på 100 sittplatser. Att i stället använda 

spårvagnar längs det stråket i fråga skulle på så sätt innebära färre passager. 

 

Spårvagnens möjlighet att komma upp i högre hastigheter och därigenom kortare restid är 

också en fördel. I de fall som spårvagnen inte går snabbare än motsvarande buss bedöms ändå 

spårvägstrafik som ett attraktivt färdmedel. Särskilt intressant är det att höginkomsttagare som 

brukar vara svårast att övertala till att åka kollektivt är mer villiga att åka kollektivt om det rör 

sig om spårvagn jämfört med buss, vilket måste ses som ännu en fördel. Ytterligare en styrka 

hos spårvägssystemet är att reskomforten blir högre i och med spårvagnens stadighet och låga 

ljudnivå. Spårvägssystem är av dessa skäl därmed ett effektivt transportsystem och kan 

dessutom bli ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Spårvagnens ljudnivå är däremot 

något som ständigt diskuteras huruvida de leder till en tystare trafikmiljö eller inte. Att 

moderna spårvagnar låter mindre än bil och buss med avseende på brummande och mullrande 

ljud är dock allmänt känt, under förutsättning att vagnar och rälsar har utformats på rätt sätt. 

Äldre och felkonstruerade spårvägssystem kan däremot ge upphov till gnissel, vibrationer och 

bullerstörningar vilket diskuteras mer senare vad gäller spårvägssystemets svagheter. 

 

En klarare fördel med spårvägssystem är att spåren i marken vittnar om att där går en 

spårvagnslinje och att en hållplats finns i närheten. Busstrafiksystem vittnar, enligt min 

uppfattning, inte lika lätt om detta då busslinjer lättare kan dras om och justeras jämfört med 

spårvagnslinjer som är mer ständiga i och med spårvägens robusthet. På grund av att 

spårvagnar alltid håller sig till sina spår tar de således upp litet utrymme vilket till exempel är 

viktigt i trånga stadsmiljöer såsom i Lund. Avslutningsvis finns ytterligare en fördel som 

yttrar sig i att nya arbetsplatser, bostäder och aktiviteter med mera tenderar att samlas kring 

spårvagnsstråk. Detta ger upphov till levande miljöer och områden längs spårvagnsstråken.  
 
4.1.2. Svagheter 
 

Spårvägssystemet har även ett flertal svagheter som kan tolkas utifrån intervjuerna och 

litteratur- och dokumentstudierna. En av de vanligast förekommande nackdelarna med 

spårvägssystem är att det är väldigt kostsamt och tar lång tid att genomföra dem. Utan 

finansiellt stöd från staten bedöms det vara svårt, men inte omöjligt, att genomföra sådana 

projekt. Införande av spårvägssystem kan också leda till intressekonflikter där det ofta råder 

diskussioner kring markanvändningen. Den stora svagheten med detta är att det ofta blir 

aktuellt att riva befintlig bebyggelse för att ge plats åt spårvägen och i vissa fall kan det röra 

sig om gamla kulturvärden vilket gör situationen mer problematiskt.  
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Som tidigare nämnt innebär de eldrivna spårvagnarna utan tvivel ett lyft för miljön men 

innebär samtidigt att trafikmiljön blir tystare med avseende på reduceringen av det mullrande 

ljud som bilar och bussar medför. Den tysta trafikmiljön sker dock på både gott och ont: En 

tystare trafikmiljö kan påverka trafiksäkerheten för de trafikanter som förlitar sig till ljud när 

de exempelvis korsar en gata utan att lägga större vikt vid att se sig noggrant för och löper 

därmed risk för att bli påkörd av en spårvagn som är tystare. Att ljudnivån i staden blir tystare 

med spårvägssystem är däremot inte en självklarhet. Äldre och felkonstruerade vagnar kan 

som känt ge upphov till både vibrationer och gnisselljud vilket kan anses vara störande för 

stadsmiljön. Barriärskapande är annan möjlig negativ påverkan som kan ske då 

spårvägssystemet inte utformas på rätt sätt och något som följaktligen kräver noggrann 

planering och eftertanke för att avvärja. 

 

4.2. Varför satsa på spårvägstrafik i Lund?  
 

För att Lunds centrum ska kunna utvecklas och möta framtidens utmaningar på ett bra sätt har 

valet av trafiklösning en avgörande betydelse. Att nuvarande kollektivtrafiksystem i Lund ska 

kunna fungera i ett längre perspektiv anses vara mycket svårt vilket är anledningen till varför 

kommunen önskar införa ett robust och kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem för att 

kommunen ska utvecklas i en hållbar riktning. Enligt Lunds kommun bedöms 

spårvägssystem, som komplettering till nuvarande busstrafik, kunna bli en viktig del av 

kollektivtrafikförsörjningen i staden. Genom förändringar i infrastrukturen, förutsatt att nya 

idéer får komma till uttryck, går det att styra utvecklingen och på så sätt påverka framtiden. 

Trots att spårvägstrafik i Lund i nuläget inte anses vara tillräckligt motiverat så är det ändå 

helt klart en framtidssatsning enligt min åsikt.  

 

Transporter är en förutsättning för såväl stadens funktion som människors liv och en effektiv 

transportstruktur är då väldigt viktigt att eftersträva. Ett effektivt transportsystem är 

ekonomiskt effektiv, ekologiskt hållbar, tidsbesparande och stödjer samtidigt en stadsstruktur 

och en stadskultur som är socialt acceptabel och allmänt sett önskvärd. Av de tidigare nämnda 

fördelarna att döma stämmer dessa egenskaper väl överens med planerna för det framtida 

spårvägssystemet i Lund. På grund av spårvagnens attraktivitet hos befolkningen blir det 

också lättare att införa ett sådant trafiksystem utan allt för stora protester. I takt med att 

befolkningen blir allt större och att behovet av att åka kollektivt ökar, kräver det nuvarande 

kollektivtrafiksystemet fler och fler bussar för att tillgodose behoven vilket inte håller i 

längden då ett sådant system är både ineffektivt och inte det bästa alternativet ur ett 

miljöperspektiv. Att införa spårvägstrafik som viktig del av kollektivtrafiksystemet är som 

tidigare nämnt både effektivare och ur miljösynpunkt bättre och kan därmed styra 

utvecklingen framåt. 

 

En välfungerande kollektivtrafik är dessutom ett viktigt medel för att minska bilberoendet 

vilket också stämmer väl överens med Lunds planer om vi exempelvis återgår till 

målsättningarna med LundaMaTs och kommunens översiktsplaner. Kraven på minskat 

bilberoende i Lund är ett tydligt exempel på när en stadsmiljö gör motstånd mot en ökad 

biltrafik. I Lunds fall gäller det även ett motstånd mot bussarna som har tagit upp för mycket 

plats i den trånga stadskärnan vilket har resulterat i en busstrafikomläggning för att få bort 

bussarna ur centrum. Det är också ett tecken på att vi har lämnat normernas epok där 

samhällsplaneringen i princip endast rättade sig efter privatbilismen. I riktningarnas epok där 

vi befinner os nu är det i stället fokus på platsens förutsättningar och invånarnas önskningar.  
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En koncentrerad bebyggelse och hög befolkningstäthet i städerna ger goda förutsättningar för 

en välfungerande kollektivtrafik med hög turtäthet samtidigt som stadsmiljön i en stad med 

koncentrerad bebyggelse snabbt blir olidlig om biltrafiken, och i vissa fall även busstrafiken, 

tillåts växa obehindrat. Den planerade spårvägstrafiken i Lund har som tidigare nämnt ett 

syfte som består i att försöka dra ner på bilberoende, få människor att åka kollektivt i stället 

samt att göra kollektivtrafiken mer effektiv genom komplettera busstrafiken med 

spårvägstrafik. Koncentrerad bebyggelse längs större delen av de planerade etapperna finns 

redan eller kommer att bli det så småningom då kommunens strategi är att förtäta staden för 

att hantera den kraftiga befolkningstillväxten. Då nya arbetsplatser, bostäder och aktiviteter 

tenderar att samlas kring spårvagnsstråk förväntar sig Lunds kommun liksom jag själv ett 

mycket levande Lund NE i framtiden.   

 

En annan anledning till varför spårvägstrafik är i aktuellt i Lund är att staden är viktig i såväl 

Skåne som i Öresundsregionen. Då region Skånes målsättning är att bli en viktig tillväxtmotor 

i södra Östersjöregion krävs också en effektiv transportstruktur vilket SPIS, 

spårvägstrafiksamarbetet mellan regionen och de större städerna Malmö, Lund och 

Helsingborg, ska bidra till. Enligt region Skåne är långsiktigt hållbara transporter en viktig del 

av stadsutvecklingen och inte minst en regional angelägenhet. Lunds spårburna planer är 

alltså inte bara till för staden och kommunen Lund utan skall även ses som en regional 

satsning. Den första etappen som kommer att fungera som en förlängning av det regionala 

spårnätet underlättar till exempel pendlingen för de personer som ankommer till Lund C med 

tåg. I den andra etappen kan Lund exempelvis avlastas på befolkning då fler människor blir 

villiga att bo i Dalby och pendla till sina arbeten Lund som följd av de effektiva 

spårvägsförbindelserna. Likaså är den tredje etappen till Staffanstorp regionalt integrerad. De 

olika spårvägsetapperna påverkar alltså i olika grad och på olika sätt in- och utpendlingen till 

och från Lund. 

 

4.3. Vilka människor kommer att åka spårvagn? 
 

I och med spårvägssystemets attraktivitet blir det lättare att locka olika typer av människor till 

att åka spårvagn. Spårvagnstrafik kan tilltala såväl gamla som unga och såväl låginkomst- 

som höginkomsttagare om vi grovt placerar olika typer av människor i olika fack. Den typ av 

människor som vedertaget är svårast att locka till att åka kollektivt är höginkomsttagare och 

så kallade ”kostymnissar”. Resultatet av forskningsprojektet som nämndes tidigare i 

teoriavsnittet visade att höginkomsttagare i betydligt högre grad var villiga att åka kollektivt 

om det rörde sig om spårvagn tyder därmed på att spårvagnen anses ha högre status än bussen. 

 

De planerade spårvägsetapperna är även en del av en större regional satsning vilket tyder på 

att spårvägstrafiken inte bara är till för Lundabor att använda sig av. Då Lunds spårvägstrafik 

är sammanlänkad i ett större regionalt perspektiv underlättas pendlingen utifrån. I Lunds 

kommuns översiktsplaner visar sig detta i strävandet efter möjligheten att bo i andra delar av 

kommunen och regionen i övrigt och samtidigt kunna resa till arbeten i bland annat Lund och 

Malmö på ett smidigt och miljövänligt sätt.  

 

Resandet kommer som tidigare nämnt att se olika ut i de tre olika etapperna där den första 

etappen mellan Lund C och Brunnshög till stor del just är till för att underlätta pendlingen för 

de personer som arbetar i området kring Lund NE med tillkommande ESS och Max IV. Den 

andra etappen mellan Brunnshög och Dalby är på liknande sätt till för att öka pendlingen 

inom kommunen. Goda kollektivförbindelser samt tillgänglighet är som tidigare nämnt 

viktiga faktorer när vi väljer bostad eller bostadsområde. Då förbindelserna mellan Dalby och 
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Lund blir bättre blir fler personer villiga att bo i Dalby och pendla till arbeten i Lund vilket 

leder till att Lund avlastas på härbärgering av människor. Den första och andra etappen är 

alltså inte i första hand till för ”Lundaborna” att utnyttja, utan snarare arbetspendlare från 

andra orter. Det är först i den tredje etappen mellan Lund C och Staffanstorp som Lundaborna 

får större nytta av spårvägstrafiken. Linjedragningen kommer antagligen sträcka sig rakt 

söderut genom stadskärnan och vidare ut mot Staffanstorp och binder på så sätt ihop Lunds 

södra delar med stadskärnan. Den tredje etappen underlättar givetvis också arbetspendlingen i 

områdena längs med etappen, till exempel Tetra Pak som är ytterligare ett stort företag som 

står för många arbetstillfällen och som säkerligen har en hel del anställda som pendlar från 

andra orter.   

 

4.4. Vilka intressekonflikter kan tänkas uppstå och hur kan dessa hanteras? 
 

Under större delen av 1900-talet har bilen fått dominera samhällsplaneringen där rivning av 

befintlig bebyggelse inte var ett främmande medel för att ge plats åt bilen. Senare kom 

samhällsplanerarna till insikt om att det fanns konflikter mellan olika intressen och att det var 

viktigt att väga dessa mot varandra för att hitta den lämpligaste lösningen. Trots detta hamnar 

vi som sagt ofta i en situation där vi behandlar en fråga i taget på bekostnad av andra. Tidigare 

har det ofta varit kollektivtrafiken som har kommit i kläm. Så verkar dock inte vara fallet i 

Lund med hänsyn till översiktsplanerna där de kommande spårvagnslinjerna och bebyggelsen 

är anpassade till varandra och inte läggs till i efterhand och att Lundalänken sedan länge är 

förberedd för kommande spårvägstrafik. Det finns också en tydlig medvetenhet om eventuella 

intressekonflikter som kan uppstå. Detta ser vi inte minst i översiktsplanerna då det finns klara 

syften med vad spårvägstrafiken ska innebära och leda till i framtiden.  

 

En välkänd intressekonflikt som ofta kommer till utryck vid större infrastrukturprojekt är den 

som rör markanvändningen. Som nämndes tidigare är det svårt att lösa transporterna i en stad 

utan att markanvändningen påverkas. Införande av spårvägssystem är inget undantag. I många 

fall innebär det en svår balansgång att försöka skydda befintliga kvaliteter i staden. Gatorna i 

Lunds stadskärna är som känt trånga och snirkliga varför det kan ifrågasättas om det verkligen 

är rimligt med spårvägstrafik. En viss rädsla för att gamla kulturvärden ska tas i anspråk för 

rivning bland annat finns hos befolkningen. Det är emellertid endast i den tredje etappen som 

det kan bli problematiskt, men som tidigare nämnt kommer det inte bli aktuellt enligt 

stadsbyggnadskontorets då detta antagligen kommer att lösas med enkelspår som tar upp 

betydligt mindre utrymme än dubbelspår. Det är också viktigt att ha i åtanke att 

markanvändningen även påverkas då bil- och busstrafik tillåts växa obehindrat. Ju större bil- 

och busstrafiken blir desto mer plats tar den. Ett effektivt transportsystem som tar upp så lite 

utrymme som möjligt är därför viktigt att eftersträva för att möta framtidens utmaningar med 

ökad tillväxt. Ytterligare en intressekonflikt kan röra sig om huruvida spårvägstrafik leder till 

en sämre stadsmiljö eller inte. Spårvägstrafik som inte utformas på rätt sätt kan ge upphov till 

barriärer vilket stör stadsmiljön. Det kan också anses vara fult med elledningar i luften och 

rälsar i marken och likaså kan spårvagnens ljud anses vara störande.   

 

När spårvägstrafiken införs kan det bli aktuellt att bil- och busskörvägar reduceras vilket kan 

yttra sig i en intressekonflikt då de inte får köra spårvagnens körbanor. Biltrafiken får en lägre 

prioritering jämfört med tidigare då den tilläts dominera i allt för stor grad. När 

tillgängligheten med bil blir sämre kan det i sin tur påverka affärsverksamheten negativt i de 

fall där affärerna är beroende av bilbundna kunder. Visserligen är biltrafiken i stora delar 

Lunds centrum redan reducerad genom olika trafikrestriktioner, så handeln i centrum bör av 

den anledningen inte bli särskilt lidande enligt min uppfattning. Lund är som sagt också en 
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cykelstad med många cyklister som tillsammans med bilar, bussar och senare även spårvagnar 

samsas om utrymmet. Detta gör att det kan finnas en risk att cyklisterna fastnar med sina hjul 

i spåren vilket kan ge upphov till ännu en intressekonflikt. 

 

Ur säkerhetssynpunkt kan införande av spårvägstrafik också leda till intressekonflikter. Då 

spårvagnarna tillkommer får trafikanterna ännu ett trafikslag att hålla reda på. En modern 

spårvagn ska, under förutsättning att den har blivit konstruerad på rätt sätt, inte ge ifrån sig 

något uppseendeväckande ljud och detta kan vara både på gott och ont. Vi som är uppväxta 

med bilar och bussar är vana vid att de bullrar och ger ljud ifrån sig och vi kan på så sätt 

förlita sig till ljudet när vi till exempel korsar en gata. En tystare spårvagn blir såldes svårare 

att upptäcka när det endast rör sig om dess ljud.  

 

Staden i sig är ett hinder för trafiken. Detta visar sig i en konflikt mellan närheten till stadens 

funktioner och trafikens krav på tillgänglighet och framkomlighet vilket gör det viktigt att 

försöka åstadkomma transport- och bebyggelsemönster som möjliggör en balans mellan 

dessa. Att samordna trafik- och bebyggelseplanering kallas som tidigare nämnt för integrerad 

planering – något som både Lunds kommun eftersträvar och är önskvärt nationellt och 

regionalt sett. Något annat som är viktigt för att hantera eventuella intressekonflikter är att 

försöka involvera befolkningen och öka delaktigheten i projektet. Stora projekt likt det i Lund 

väcker onekligen många åsikter och utan tillgång på information kan det leda till stora 

protester. Därför är det enligt mig väldigt viktigt att kommunen tidigt går ut och berättar vad 

som är tänkt att ske och inte minst vad syftet med projektet är.  

 

4.5. I vilken mening kan spårvägstrafik i Lund bli ett hållbart 
transportsystem? 
 

Begreppet hållbar utveckling är som tidigare nämnt mångtydigt och kan delas in i fem olika 

dimensioner när det gäller hållbar stadsutveckling. I detta avsnitt analyserar jag huruvida 

spårvägstrafik i Lund är ett hållbart transportsystem utifrån hållbarhetsbegreppets fem 

dimensioner: ekologisk, social, ekonomisk, fysisk och politisk hållbarhet.   
 
4.5.1. Ekologisk hållbarhet 
 

De senaste årtiondena har klimatproblem med bland annat växthuseffekten framkallat 

orolighet hos människor. Det har därför blivit nödvändigt att försöka minska de onödiga 

transporterna och skapa en välfungerande kollektivtrafik så att de transporter vi behöver göra 

är både praktiska och resurssnåla. Av spårvagnens fördelar att döma är just spårvägstrafik 

både paktiskt och resurssnålt. Spårvagnen drivs enbart av el och släpper därmed inte ut några 

avgaser och påverkar av den anledningen inte miljön negativt. Som följd blir stadsmiljön med 

avseende på utsläpp och avgaser onekligen bättre och naturresurserna sparas därmed. Genom 

den ekologiska hållbarhet som spårvägssystem leder till säkerställs även ett drägligare liv för 

kommande generationer.  
 
4.5.2. Social hållbarhet 
 

Förutom just spårvägstrafik har Lunds kommun som tidigare nämnt även en annan strategi för 

att uppnå hållbar utveckling som består av att förtäta staden. Då staden förtätas minskas 

resandebehovet och på så sätt kan såväl spårvagnstrafik som busstrafik utnyttjas på ett bättre 

och effektivare sätt. Effektiv kollektivtrafik förutsätter att bebyggelse och verksamheter 

förläggs med hänsyn till kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter vilket är tanken med 
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spårvägstrafiken i Lund. Då kollektivtrafik och markanvändning interagerar med varandra på 

detta sätt kan ett hållbart transportsystem skapas. Denna typ av social hållbarhet är även något 

som eftersträvas inom regionen.  

 

Den ekologiska hållbarheten tillsammans med spårvagnens höga kapacitet och attraktivitet 

spås leda till en bättre stadsmiljö i Lund. Att vistas i staden blir enligt mig trevligare jämfört 

med en stad där inga förändringar har genomförts för att möta framtidens utmaningar. En 

bättre stadsmiljö tillsammans med ett attraktivt transportsystem gör det intressantare att bo 

och verka i Lund vilket innebär en ekonomisk och social trygghet för staden. Livskvaliteten är 

också något som spås bli förbättrad, vilket jag också håller med om, då en miljöanpassad och 

effektiv kollektivtrafik leder till mindre negativ klimatpåverkan vilket också ger bättre 

förutsättningar för kommande generationer.  

 

Det kan också röra sig om beteendeförändringar hos befolkningen som bidrar till social 

hållbarhet. Till exempel är höginkomsttagare av erfarenhet svårast att övertala till att åka 

kollektivt i stället för att ta bilen. Höginkomsttagarna är dock mer villiga att åka kollektivt om 

det rör sig om spårvagn. Spårvagnen anses alltså ha högre status än bussarna och kan på så 

sätt leda till beteendeförändringar hos hela befolkningen oavsett inkomstnivå eller image som 

de försöker upprätthålla.  Något som däremot inte är lika säkert är huruvida trafiksäkerheten 

skulle bli bättre med spårvägssystem och därmed bidra till social hållbarhet. Det går som sagt 

att utskilja både positiva och negativa effekter om vi återgår till spårvägsystemets för- och 

nackdelar som analyserades i tidigare avsnitt.  
 
4.5.3. Ekonomisk hållbarhet 
 

Den framtida spårvägstrafiken i Lund innebär inte bara ett lyft för staden och kommunen utan 

också hela regionen. Med spårvägssystem kommer bland annat arbetspendlingen underlättas 

och bli smidigare till de stora forskningsanläggningarna Max IV och ESS samt hela Lund NE 

i övrigt.  I och med att pendlingen underlättas då spårvägssystemet sammanlänkas med det 

regionala tåg- och bussystemet vid Lund C blir Lund en attraktiv stad att både bo och verka i 

vilket bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet. Spårvägsplanerna kommer även att 

leda till utveckling i de mindre orterna i kommunen där det är Dalby som får den största rollen 

då den andra spårvägsetappen ska sträcka sig dit.  

 

Spårvägssystem kostar visserligen väldigt mycket pengar men de är dock väldigt robusta och 

varar under en lång tid framöver. Spårvägsprojektet bör därför ses som en investering för att 

klara av framtidens utmaningar och därigenom säkerställa ekonomisk hållbarhet. Nya 

bostäder, arbetsplatser och annan verksamhet tenderar även att förläggas längs med 

spårvagnslinjer. Dessutom drivs ju spårvagnarna av el och bidrar därför inte till några utsläpp 

vilket innebär att våra naturresurser sparas som i sin tur också bidrar till den ekonomiska 

hållbarheten. 
 
4.5.4. Fysisk hållbarhet 
 

Den befolkningsökning som Lund står inför är inte bara tänkt för staden Lund att ta hand om 

utan kräver avlastning från andra närliggande orter. Meningen med den andra 

spårvägsetappen från Brunnshög till Dalby är att det ska leda till att fler människor ser Dalby 

som ett boendealternativ till Lund. Goda förbindelser och god tillgänglighet är som tidigare 

nämnt viktigt i valet av bostad eller bostadsort. När fler bosätter sig Dalby avlastas Lund på 

befolkning. Balans mellan hur många som flyttar in i Lund måste avstämmas med hur många 
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personer Lund faktiskt klarar av att ta emot. Att klara av denna balans är något som brukar 

kallas för fysisk hållbarhet. 
 
4.5.5. Politisk hållbarhet 
 

Huruvida spårvägsprojektet leder till politisk hållbarhet finns det inte så mycket information 

om. Den politiska hållbarhet som redan råder i Sverige genom demokratiska val tror jag kan 

bli ännu bättre om befolkningen involveras i spårvägsprojektet och om resultatet blir som 

politikerna och andra insatta tjänstemän har utlovat. Detta kan i sin tur resultera i att 

befolkningen får större tillit till politikerna och andra spårvägsinvolverade tjänstemän vilket 

leder till ytterligare politisk hållbarhet.  
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5. Slutsatser 
 
Det viktigaste resultatet i denna uppsats är att spårvägstrafik i Lund mycket väl kan bli ett 

hållbart transportsystem utifrån fem olika avseenden: ekologiskt, socialt, ekonomiskt, fysiskt 

och politiskt. Efter att ha tagit del av analysen förstår vi att spårvägstrafiksystem i vissa 

avseenden är mer övertygande än andra. Vad gäller den ekologiska aspekten finns det inte 

mycket att ifrågasätta medan spårvägssystem utifrån andra aspekter har vissa nackdelar och 

frågetecken. Det är viktigt att ha i åtanke att varje stad har sina egna förutsättningar och att 

spårvägstrafik i olika avseenden passar både bra och mindre bra i Lund. Fördelarna verkar 

dock väga över och spårvägstrafiken är trots sina nackdelar en mycket central del i Lunds 

framtida utbyggnad och inte minst ett viktigt medel för att minska bilberoendet. Valet av 

trafiklösning har alltså stor betydelse för Lunds framtida utveckling. 

 

En annan viktig slutsats är att spårvägstrafik i Lund även är tänkt att bli en hållbar lösning 

utifrån ett regionalt perspektiv. Lund är en viktig stad i Skåne och kommer troligtvis förstärka 

sin status ytterligare som centrum för kunskap och innovation när ESS och Max IV blir 

verklighet. Tillströmningen till Lund kommer med åren att bli större och större och 

spårvägstrafiken kommer då att utnyttjas av människor från olika håll och kanter, det vill säga 

inte bara Lundabor utan många personer kommer att ha nytta av den. Trots att det i denna 

uppsats är störst fokus på spårvägssystemets möjligheter till att uppnå hållbar utveckling, så är 

det viktigt att poängtera att busstrafiken i Lund fortfarande kommer att ha en viktig roll inom 

kollektivtrafiksystemet i framtiden. Spårvägstrafiken ska endast komplettera busstrafiken och 

inte ersätta den.  

 

Dock går det att ifrågasätta om spårvägstrafik verkligen är det bästa för framtiden med tanke 

på att spårvägstrafik i sig inte är särskilt modernt då spårvägstrafik har funnits sedan 1800-

talet.  Det nuvarande kollektivtrafiksystemet i Lund som till stor del består av busstrafik 

kommer antagligen inte ensamt klara av belastningen i framtiden då betydligt fler människor 

kommer att bo och verka i Lund. Något måste uppenbarligen göras och tanken med 

spårvägstrafiken i Lund är inte, som jag har förstått det, att återgå till hur spårvägstrafiken var 

förut, utan snarare att vidareutveckla och modernisera den och framför allt att inkorporera den 

bättre med bebyggelsen och på så sätt leda Lunds utveckling i en hållbar riktning. Detta 

underlättas med integrerad planering, det vill säga en samverkan mellan trafik- och 

stadsplanering, som enligt min uppfattning är det bästa för framtiden och för att undvika 

onödiga missberäkningar. Efter att ha tagit del av de många dokumenten är Lund en kommun 

som i mina ögon anammar integrerad planering på ett bra sätt. Det finns klara syften för hur 

spårvägen och bebyggelsen ska anpassas till varandra och bidra till hållbar utveckling i ett 

längre perspektiv. Givetvis återstår det ju sedan att se om allt verkligen blir som det är tänkt, 

spårvägsplanerna är som sagt bara i planeringsfasen.  
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6. Sammanfattning 
 

Lunds kommun står inför en kraftig tillväxt, både vad gäller invånare och arbetstillfällen. 

Detta ställer stora krav på trafik- och samhällsplaneringen. Den nuvarande kollektivtrafiken i 

Lund som till stor del består av busstrafik bedöms inte vara hållbart i ett längre perspektiv.  

Ett effektivare kollektivtrafiksystem behövs och Lund har därför för avsikt att införa 

spårvägssystem som komplettering till busstrafiken för att leda staden i en hållbar riktning.  

 

Syftet med denna uppsats är att analysera den framtida spårvägstrafiken i Lund utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv med fokus på hållbara transporter. Undersöknings- och analystekniken 

jag använder mig av kvalitativt inriktad och består av litteratur- och dokumentstudier samt en 

egen empirisk undersökning i form av två intervjuer.  
 

Begreppet hållbar utveckling är mångtydigt och kan delas in i fem olika dimensioner när det 

rör sig om stadsutveckling. En välfungerande kollektivtrafik är ett viktigt medel för att minska 

bilberoendet och därmed bidra till långsiktigt hållbar stadsutveckling. Ett hållbart 

transportsystem förutsätter dock att bebyggelse och verksamheter förläggs med hänsyn till 

kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter. Under större delen av 1900-talet rättade 

samhällsplaneringen efter privatbilismens behov vilket är ett tecken på att bebyggelse- och 

trafikplanering har skett var för sig och inte som en helhet. Numera tillåts inte längre bilen 

styra samhällsplaneringen och utgångspunkten är i stället platsens förutsättningar och 

invånarnas önskningar där kollektivtrafiken får allt större utrymme. Genom att anamma en så 

kallad integrerad planering, det vill säga att se bebyggelse- och trafikplanering som en helhet, 

går det att göra en samlad analys av bebyggelse och trafik. Det blir då lättare att 

uppmärksamma intressekonflikter och lösa dessa.  

 

I Lund är det tänkt att skapa ett hållbart transportsystem genom att komplettera nuvarande 

busstrafik med spårvägstrafik. Spårvägsplanerna består av tre etapper med olika målår och är 

även sammanbunden med den större regionala satsningen på nyupptagen järnvägstrafik på 

Simrishamnsbanan. Den första etappen som ska förläggas mellan Lund C och Brunnshög. 

Denna etapp förlängs sedan ut till Dalby dit Simrishamnsbanan även går. Den sista etappen 

förläggs sedan mellan Lund C och Staffanstorp.  

 

Spårvägssystem har både för- och nackdelar. De främsta fördelarna är att spårvagnen är 

miljövänlig då den drivs av el, har hög kapacitet och är ett attraktivt transportsystem. De 

främsta nackdelarna är däremot att spårvägssystem är kostsamma, tar lång tid att genomföra 

och leder till olika intressekonflikter. Intressekonflikterna kan till exempel röra 

markanvändningen, konflikter mellan olika trafikslag eller konflikter som rör 

trafiksäkerheten. Att nuvarande kollektivtrafiksystem i Lund ska klara sig i ett längre 

perspektiv anses svårt. Att i stället komplettera med spårvägstrafik är ur miljösynpunkt bättre 

och dessutom effektivare. Spårvägstrafiken i Lund är även en regional angelägenhet då Lund 

både är en viktig stad i Skåne och i Öresundsregionen. Spårvägssystem kan locka olika typer 

av människor och spårvagnsresandet kommer att se olika ut i de tre etapperna då 

spårvägstrafiken inte bara är till för Lundaborna att utnyttja. Huruvida spårvägstrafik i Lund 

är hållbart eller inte i ett längre perspektiv, kan analyseras utifrån de fem 

hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, social, ekonomisk, fysisk och politisk hållbarhet. Dessa 

olika dimensioner av hållbarhet ger olika syner på vad den framtida spårvägstrafiken i Lund 

kan tänkas leda till.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 

1. Vad finns det för fördelar med spårvägstrafiksystem? 

 
- Leder till hållbar utveckling 

- Energisparande  bra för miljön 

- Hög kapacitet (rymmer fler mer än bussar) 

- Tidssparande 

- Hög komfort 

- Nya arbetsplatser, bostäder och aktiviteter tenderar att samlas kring spårvagnsstråk 

- Trafikmiljön blir tystare (mindre buller) 

- Spårvagnar tar upp mindre utrymme än t.ex. bussar 

 

2. Vilka människor är spårvägstrafiken till för? 

 
- Lundabor eller folk som pendlar till arbeten i Lund? 

- Folk som bor i närheten av spårvagnslinjen eller även andra som bor längre ifrån? 

- Studenter? Anställda vid Brunnshögsområdet? Anställda vid Usil? Personer med arbeten inne 

i stan? 

- Socioekonomisk klass 

 

3. Vad finns det för nackdelar med spårvägstrafiksystem? 

 
- Kostsamt och tar lång tid att genomföra 

- Leder till intressekonflikter 

- Markanvändning: Befintlig bebyggelse måste rivas, gamla värden hotas 

- Säkerhetssynpunkt – trafikanterna får ännu ett trafikslag att hålla reda på 

- Tillförlitlighet (ex. svårare för spårvagnar att köra vid snö jämfört med bussar?) 

- Spårvagnsspår kräver större underhåll än vanliga vägar? 

 

4. Vilka intressekonflikter kan tänkas uppstå och hur kan dessa hanteras? 
 

- Integrerad planering (bebyggelse- och trafikplanering slås ihop) 

 

5.  På vilket sätt kan spårvägstrafik (i Lund) bli ett hållbart transportsystem? 
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Bilaga 2: Reservat för infrastruktur, Lunds kommun 
 

 
 

 


