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Abstract 

The aim of the study is to show how the aspect of climate change, relative to the 
three dimensions of sustainable development, is addressed in municipal plans for 
light rail. In the study, a comparison is made between the plans for light rail in Lund 
Municipality and the City of Tampere. The focus of this comparison is on the 
motivating factors behind planning for light rail and on the expected effects of the 
introduction of the light rail in the Lund Municipality and the City of Tampere. 
Furthermore, an assessment is conducted of how the plans promote the three 
dimension of sustainable development.  

The study shows that the motivational factors and effects of the light rail 
project to a certain extent differ between in Lund Municipality and the City of 
Tampere. The conclusion is made that the light rail plans in Lund Municipality 
mainly shows how the light rail will contribute to the economic dimension of 
sustainable development, while the light rail plans in the City of Tampere mainly 
focuses on how the light rail will contribute to the social dimension of sustainable 
development.  

Furthermore, climate change is addressed in the light rail plans of both Lund 
Municipality and the City of Tampere. However, the study shows that the City of 
Tampere addresses the aspect of climate change more thoroughly and as a bigger 
issue compared to the Municipality of Lund. The study shows that in the light rail 
plans in the City of Tampere, the climate aspect is a larger motivational factor and 
the plans promote the idea that the introduction of the light rail system will have a 
more positive effect on the mitigation of climate change. 
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Inledning 

Klimatförändringen äger rum och enligt International Panel on Climate Change 
(IPCC) beror detta till stor del på mänsklig verksamhet (IPCC, 2013).  Den främsta 
orsaken till klimatförändringen är växthusgasutsläppen och koldioxid står för den 
största andelen av dessa utsläpp (ibid.).  

I denna studie ligger fokus på fysisk planering, eller mer specifikt planering av 
transportinfrastruktur. Stadsplanering och stadens struktur kan vara av stor betydelse 
för begränsandet av de totala utsläppen av växthusgaser (Boverket, 2010; Dymén, 
Brockett & Damsgaard, 2009). Genom fysisk planering av stadsstruktur och 
transportinfrastruktur kan man bidra till effektivare användning av resurser samt 
uppmuntra till ett klimatvänligt beteende bland befolkningen (Dymén, Brockett & 
Damsgaard, 2009).  

Transporter står för en stor andel av de totala växthusgasutsläppen (Boverket, 
2010; Dymén, Brockett & Damsgaard, 2009). Utsläppen från inrikes transporter står 
i Sverige för omkring en tredjedel (Naturvårdsverket, 2016) och i Finland för 
omkring en femtedel av landets totala utsläpp (Statistikcentralen, 2016). 

 Transportbehovet bestäms till stor del av avståndet mellan bostäder och 
arbetsplatser, samt produktions- och konsumtionsställen (Boverket, 2010; Dymén, 
Brockett & Damsgaard, 2009). Städernas stadsstruktur förutsätter och gynnar 
användandet av bil i stor utsträckning (Boverket, 2010). Gång-, cykel och 
kollektivtrafik är beroende av korta avstånd och missgynnas därmed av glesare 
bebyggelsestruktur (ibid.).  

 Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att minska växthusgasutsläppen inom 
transportsektorn och uppnåendet av ett hållbart transportsystem (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2012; Boverket, 2010).  Utöver detta kan 
kollektivtrafiken även bidra till den regionala utvecklingen, samt att öka stadens 
attraktivitet och människornas livskvalitet i staden (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2012).  

Av kollektivtrafikslagen är det främst spårvägen som väckt stort intresse under 
de senaste åren (Johannson & Svensson, 2011).  Det finns en hel del olika fördelar 
förknippade med spårvägen. Spårvägen som kollektivtrafikmedel är kapacitetsstarkt, 
miljövänligt, utrymmessnålt, tydligt och ger struktur, samt bidrar till nya 
förutsättningar för bebyggelse och stadsförnyelse (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2012).  
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Spårväg är ett miljö- och klimatvänligt kollektivtrafiksystem och kan vara en 
viktig del av en hållbar stad med ett hållbart trafiksystem (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2012). Då man planerar för spårväg är klimatet inte den enda faktorn 
som motiverar för ett införande och i denna studie ämnar vi att gå närmare in på hur 
klimatfrågan kan spela in då man planerar för spårväg.  

Denna studie fokuserar på hur man i planerna för spårväg i Lund och 
Tammerfors väljer att lyfta fram klimataspekten i förhållande till de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling. Studiens metod bygger på en dokumentanalys 
av kommunala planer för spårväg samt kvalitativa intervjuer med kommunala 
tjänstemän i Lunds kommun och Tammerfors stad. 

Syfte 

Syftet med studien är att titta närmare på hur man i kommunala planer för spårväg 
behandlar klimataspekten i förhållande till de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling. Studien utförs som en jämförelse av planerandet för spårväg i Lunds 
kommun och Tammerfors stad. Fokus för jämförelsen ligger på de motiverande 
faktorerna bakom planerandet för spårväg samt på de effekter som respektive 
kommun i planerna framför att införandet av spårväg bedöms komma att ha. Utöver 
detta utförs en sammantagen bedömning av hur planerna för spårväg i Lunds 
kommun och Tammerfors stad hanterar de tre dimensionerna av hållbar utveckling. 
Denna bedömning innefattar planerna i sin helhet, men fokus ligger på planernas 
målsättningar och förväntade effekter.  

Frågeställningar 

Utgående från studiens syfte har tre stycken frågeställningar utformats. Studiens 
frågeställningar är följande: 
 

1. Vad framstår som de främsta motiverande faktorerna för planerandet av 
spårväg i Lunds kommun och Tammerfors stad? 

 
2. Vilka sociala, ekonomiska och ekologiska effekter bedöms införandet av 

spårväg ha i Lunds kommun och Tammerfors stad? 
 

3. Hur främjas de tre dimensionerna av hållbar utveckling i planerna för 
spårväg i Lunds kommun och Tammerfors stad? 
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Avgränsningar 

Studien undersöker hur man lyfter fram klimataspekten i planerna för spårväg i 
Lunds kommun och Tammerfors stad. Studien skrivs för Lunds kommun och 
Tammerfors stad valdes ut för en jämförelse i och med att staden är Lunds vän 
kommun, ungefär lika stor och i relativt samma skede med planeringen för spårväg.  

Studiens metod bygger på en dokumentanalys av kommunala planer för spårväg 
samt kvalitativa intervjuer med kommunala tjänstemän i Lunds kommun och 
Tammerfors stad. De dokument som valts ut är planer som specifikt behandlar 
spårvägen, och därmed har en avgränsning gjorts i och med att bakomliggande planer 
och strategier inte har behandlats. De kvalitativa intervjuerna utfördes med 
kommunala tjänstemän, och en avgränsning gjordes därmed i och med att den 
politiska dimensionen inte behandlas i studien.  

I resultatet delas effekterna delas in i sociala, ekonomiska och ekologiska 
effekter, under vilka rubriker en avgränsning av effekter har gjort utgående från det 
som kommit fram i dokumentanalysen, de kvalitativa intervjuerna och den 
vetenskapliga litteraturen. De tre dimensionerna av hållbar utveckling avgränsats till 
de effekter som identifierats och är därmed en begränsad bedömning av 
spårvägsprojektens främjande av hållbar utveckling. 
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Bakgrund 

I kapitlet presenterar en bakgrund till planeringen i Sverige och Finland. Fokus för 
denna redogörelse ligger på vägplaneringen i och med att man i både Sverige och 
Finland utgår från denna planeringsprocess vid planering för spårväg. Utöver detta 
presenteras spårvägsplaneringen i Lunds kommun och Tammerfors stad, vilket 
inkluderar en redogörelse av planeringsprocessen för spårväg samt en beskrivning av 
de planerade spårvägslinjerna i Lunds kommun och Tammerfors stad. 

Planering i Sverige och Finland 

Nedanför görs en jämförelse av planeringen i Sverige och Finland. Stycket indelas i 
fysisk planering, trafikplanering och vägplanering. I både Sverige och Finland sker 
planeringen av spårvägsprojekt utgående från processen för vägplanering. 

Fysisk planering 

Den fysiska planeringen i Sverige och Finland har många likheter. I både Sverige och 
Finland är det kommunerna som har huvudansvaret för den fysiska planeringen 
(Bjarnadóttir & Bradley, 2003). I Sverige använder kommunerna sig av 
översiktsplaner och detaljplaner vid planeringen (Boverket, 2010; Bjarnadóttir & 
Bradley, 2003). I Finland ger kommunerna ut generalplaner och detaljplaner 
(Bjarnadóttir & Bradley, 2003). Dessa planer kan ses som varandras motsvarigheter, 
där översiktsplaner och generalplaner är vägledande medan detaljplanerna är 
bindande (ibid.). 

Trafikplanering 

Trafikplaneringen i Sverige och Finland skiljer sig något. Kommunerna i Sverige och 
Finland använder sig av motsvarande trafikplaner (Boverket, 2010; Trafikverket, 
2017). I Sverige anger trafikplanen hur trafiksystemet ska vara uppbyggt och vad som 
krävs för att realisera det (Boverket, 2010). I Finland ska trafikplanen fungera som 
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riktlinjer för vad som är viktigt i regionen och en beskrivning av den verksamhet och 
de åtgärder som ska prioriteras (Trafikverket, 2017).  

I Sverige kan kommunerna även använda sig av trafikstrategier vid 
trafikplaneringen (Trafikverket et al., 2012), någonting man inte använder sig av i 
Finland. Den kommunala trafikstrategin fungerar som ett inriktningsdokument som 
tillsammans med kommunens övriga styrdokument och strategier bidrar till att 
utveckla kommunen i önskad riktning (Trafikverket et al., 2012). 

Vägplanering 

I Sverige och Finland utgår man från processen för vägplanering vid i planeringen för 
spårväg (Trafikverket, 2014; Trafikverket, 2010). Vägplaneringsprocessen i Sverige 
och Finland kan delas in i olika processteg (ibid.). Även om det finns skillnader i 
vägplaneringen i Sverige och Finland bedöms processtegen vara jämförbara. Figur 1 
visualiserar processtegens motsvarigheter i Sverige och Finland. 

Figur 1. Vägplaneringsprocessen i Sverige och Finland. 
Bildkälla: Egen bild utgående från Trafikverket, 2014; Trafikverket, 2010 
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Det första processteget i Sverige är samrådsunderlag (Trafikverket, 2014). Vid detta 
skede av planeringsprocessen ska man ta fram underlag för länsstyrelsens beslut om 
betydande miljöpåverkan (ibid.). I Finland är det första processteget preliminär 
planering (Trafikverket, 2010). Under den preliminära planeringen undersöks 
behovet av projektet och utgående från detta fattas det beslut om påbörjande av 
planeringen för projektet (ibid.). 

Det andra processteget i Sverige är samrådshandling (Trafikverket, 2014). Vid 
detta skede av planeringsprocessen ska ett planförslag tas fram och en eventuell 
miljökonsekvensbedömning utföras (ibid.). I Finland är det andra processteget 
utredningsplanering (Trafikverket, 2010). I utredningsplaneringen behandlas 
projektets lokalisering och utrymmesbehov samt förhållande till den omgivande 
markanvändningen (ibid.). I samband med utredningsplaneringen kan vid behov en 
miljökonsekvensbedömning utföras (ibid.). 

Det tredje processteget i Sverige är granskningshandling (Trafikverket, 2014). 
Vid detta skede av planeringsprocessen sker kungörande och granskning av planen 
(ibid.). I Finland är det tredje processteget vägprojektering (Trafikverket, 2010). 
Vägprojekteringen sker på detaljerad nivå och bland annat projektets exakta 
lokalisering bestäms (ibid.). 

Det fjärde och sista processteget i Sverige är fastställelsehandling (Trafikverket, 
2014). Vid detta skede av planeringsprocessen utförs en fastställelseprövning samt 
slutligen fastställelse av planen (ibid.). I Finland är det fjärde processteget 
konstruktionsplanering (Trafikverket, 2010). I konstruktionsplanen framkommer det 
hur projektet kommer att genomföras och görs förs när projektets finansiering är klar 
(ibid.). Konstruktionsplanen utarbetas ofta av projektets entreprenör (ibid.). 
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Spårvägsplaneringen i Lunds kommun och Tammerfors 
stad 

Lunds kommun ligger i Skåne i södra Sverige och Tammerfors stad ligger i Birkaland 
i centrala Finland. Lunds kommun har en landareal på 427,07 km2 och år 2016 hade 
kommunen 118 542 invånare (Statistiska centralbyrån, 2017). Tammerfors stad har 
en landareal på 524,89 km2 (Lantmäteriverket, 2016) och år 2016 hade staden 228 
173 invånare (Statistikcentralen, 2017). 

Spårvägens egenskaper i Lunds kommun och Tammerfors stad sammanfattas i 
Tabell 1. Spårvägen i Lunds kommun består av en linje och är 5,5 km lång (Lunds 
kommun, 2015), medan spårvägen i Tammerfors stad består av två linjer och är 23,5 
km lång (Tammerfors stad, 2016 a). Spårvägen i Tammerfors stad är med andra ord 
ett större projekt än spårvägsprojektet i Lunds kommun. 

Planeringen för spårvägen i Lunds kommun och Tammerfors stad har utförts 
på ett motsvarande sätt och under en motsvarande tidsperiod. Byggstart både för 
spårvägen i Lunds kommun och Tammerfors stad ägde rum under våren 2017 
(Lunds kommun, 2011; Tammerfors stad, 2016 a). 

Tabell 1. Spårvägens egenskaper i Lunds kommun och Tammerfors stad. 
Källa: Lunds kommun 2011; Tammerfors stad 2014; Tammerfors stad 2016 a.  

 LUNDS KOMMUN TAMMERFORS STAD 
Spårvägens längd 5,5 km 23,5 km 
Antal hållplatser 9 33 
Spårvägslinjer 1 2 
Spårvagnens kapacitet 160 213 
Turtäthet 7,5 min 7,5 min 
Byggstart våren 2017 våren 2017 
Planerad trafikstart hösten 2019 2018 - 2022 

Lunds kommun 

Nedanför redogörs för spårvägens sträckning och planeringsprocessen för spårvägen i 
Lunds kommun.  

Spårvägens sträckning 
Spårvägen i Lund kommer att trafikera mellan Lund C och ESS (Lunds kommun, 
2015). Spårvägens sträckning är den samma som Lundalänken som tidigare 
trafikerats med bussar (Lunds kommun, 2011). Sträckningen är drygt 5,5 km lång 
och omfattar nio spårvagnshållplatser (ibid.). Figur 2 visar spårvägens sträckning i 
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Lunds kommun, medan Figur 3 och 4 är visionsbilder för hur spårvägen ska komma 
att se ut i Lunds kommun. 

Från Lund C sträcker sig spårvägen österut längs med Kunskapsstråket (Lunds 
kommun, 2011). Kunskapsstråket är ett område med stark utveckling och ett av 
regionens viktigaste arbetsplatsområden med omkring 25 000 arbetsplatser och 40 
000 studenter (Lunds kommun, 2015). Inom Kunskapsstråket hittas bland annat 
sjukhusområdet, Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola, forskningsbyn 
Ideon samt Ericssonbolagen (Lunds kommun, 2011). Från Kunskapsstråket sträcker 
sig spårvägen mot nordost och den nya stadsdelen Brunnshög, 
synkrotronljuslaboratoriet MAX IV och slutligen den multivetenskapliga 
forskningsanläggningen ESS (ibid.).  

  

Figur 2. Spårvägens sträckning. 
Bildkälla: Lunds kommun 2011.  
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Figur 3. Visionsbild för spårvägen på Getingevägen i Lunds kommun. 
Bildkälla: Lunds kommun 2017.  

Figur 4. Visionsbild för spårvägen på Sölvegatan i Lunds kommun. 
Bildkälla: Lunds kommun 2017.  
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Planeringsprocessen 

I Lunds kommun har man länge diskuterat ett möjligt införande av spårväg (Lunds 
kommun, 2010). Lundalänken, ett högklassigt kollektivtrafikstråk, infördes år 2003 
och har sedan dess trafikerats med bussar (Lunds kommun, 2011). Redan då man 
byggde Lundalänken hade man spårvägen i tankarna, och byggde på ett sätt så att det 
skulle vara möjligt att konvertera till spårtrafik (ibid.).  

År 2010 fattades det beslut om att Lundalänken skulle konverteras från buss till 
spårväg (Olsson et al., 2015). En etablering av spårvägen aktualiserades i och med ett 
kraftigt ökat resande på Lundalänken och de massiva planerna för utbyggnad längs 
med den aktuella sträckningen (Lunds kommun, 2011). Kollektivtrafikresandet på 
Lundalänken fördubblades redan fem år efter invigningen av bussbanan (ibid.). I 
nordöstra Lund sker en kraftfull utveckling i och med utbyggnaden av den nya 
stadsdelen Brunnshög samt forskningsanläggningarna MAX IV och ESS (ibid).  

Brunnshög planeras som en stadsdel med en tät och stadsmässig bebyggelse för 
cirka 50 000 boende och sysselsatta (Lunds kommun, 2011). För den nya stadsdelen 
finns det ett mål om att en tredjedel av de framtida resorna ska ske med gång och 
cykel, en tredjedel med kollektivtrafik och en tredjedel med bil (ibid.). MAX IV är 
ett synkrotronljuslaboratorium och ESS är en multivetenskaplig 
forskningsanläggning (ibid.). Tillsammans ska dessa forskningsanläggningar bilda ett 
världsledande europiskt centrum för forskning (ibid). 

Förstudie – Spårväg Lund C till ESS publicerades år 2011 och fungerade som 
underlag för Lunds kommuns ställningstagande och beslut om fortsatt arbete (Lunds 
kommun, 2011). På basen av förstudien beslöt Länsstyrelsen att det skulle utföras en 
miljökonsekvensbeskrivning för spårvägsprojektet (Lunds kommun, 2013). Vid 
detaljplaneringen beslöt man att dela in spårvägens sträckning från Lund C till ESS i 
6 stycken detaljplaner (Lunds kommun, 2015). År 2014 antogs samtliga sex 
detaljplaner, varpå de överklagades år 2015 (Olsson et al., 2015). Byggstart för 
spårvägen blev den 15 februari 2017 då det första spadtaget för spårvägen togs 
(Lunds kommun, 2017).  Spårvägen beräknas tas i trafik år 2019 (ibid.).  

För tillfället är sträckningen Lund C till ESS den enda som planeras i Lunds 
kommun. I Översiktsplan för Lunds kommun framkommer det dock att 
sträckningen Lund C till ESS skulle kunna vara den första etappen i utbyggnaden av 
ett spårvägssystem i och omkring Lund (Lunds kommun, 2010). Etapper mot Dalby 
och Staffanstorp framkommer i både översiktsplanen och förstudien (Lunds 
kommun, 2010; Lunds kommun, 2011).  
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Tammerfors stad 

Nedanför redogörs för spårvägens sträckning och planeringsprocessen för spårvägen i 
Tammerfors stad.  

Spårvägens sträckning 
Spårvägen i Tammerfors kommer att trafikera mellan Hervanta, Tammerfors 
centrum och Lentävänniemi (Tammerfors stad, 2014). Spårvägen startar i Hervanta, 
som ligger i sydöstra Tammerfors, och går vidare mot centrum av Tammerfors varpå 
den sträcker sig mot Lentävänniemi i nordväst (ibid). Sträckningen är totalt 23,5 km 
lång, varav spårvägen kommer att ha egna körfält på 17,8 km av sträckan, och ska 
omfatta 33 spårvagnshållplatser (ibid.). Figur 5 visar spårvägens sträckning i 
Tammerfors stad, medan Figur 7 och 8 är visionsbilder för hur spårvägen ska komma 
att se ut i Tammerfors stad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Spårvägens sträckning i Tammerfors. 
Bildkälla: Tammerfors stad 2016 a. 

Del 1 

Del 2 
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Byggandet av spårvägen kommer att ske i två delar, med byggstart för del 1 våren 
2017 och år 2021 för del 2 av spårvägen (Tammerfors stad, 2016 a). Spårvägens 
första del är 15 km lång och innefattar 23 stycken hållplatser (ibid.). I denna studie 
har man tittat på spårvägen som helhet i och med att samtliga planer för spårvägen, 
förutom konstruktionsplanen, innefattar bägge delsträckor.  

Längs med spårvägens sträckning finns idag över 80 000 boende och 44 000 
arbetsplatser (Tammerfors stad, 2014). Denna beräkning gäller för de delar av staden 
som ligger under 800 meter från spårvägslinjen (ibid.). De största 
boendekoncentrationerna längs med spårvägens sträckning ligger i Hervanta och i 
Tammerfors centrum (ibid.). Där spårvägens sträckning slutar i nordvästra 
Tammerfors är befolkningstätheten idag relativt låg, men här kommer den nya 
stadsdelen Heidanranta att byggas ut (ibid.). Området är ett tidigare industriområde 
som nu kommer att byggas ut till en modern stadsdel för boende och verksamheter 
(ibid.). Figur 6 visualiserar fördelningen av boende längs med spårvägens sträckning i 
Tammerfors stad. 

Figur 6. Boende längs med spårvägens sträckning i Tammerfors stad. 
Källa:Tammerfors stad 2014. 
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Figur 7. Visionsbild för spårvägen på Hämeenkatu i Tammerfors stad. 
Bildkälla: Tammerfors stad 2017. 

 

Figur 8. Visionsbild för spårvägen på Paasikivenkatu i Tammerfors stad. 
Bildkälla: Tammerfors stad 2017. 
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Planeringsprocessen 
I början av 2000-talet började man planera för snabbspårväg i Tammerfors stad 
(Tammerfors stad, 2014). Den centrala tanken i dessa planer var att man skulle 
använda sig av det befintliga spårnätet (ibid.). Utöver detta skulle man även införa 
nya spår på vissa sträckor och i centrum skulle snabbspårvägen delvis placeras i en 
tunnel (ibid.).  

I Tammerfors stad är en bärande tanke med trafikplaneringen att förnya 
färdmedelsfördelningen samt att minska den nuvarande ökningen av biltrafikens 
andel (Tammerfors stad, 2011). Fram till 2025 har man satt upp ett minimi-mål om 
att personbilstrafikens andel skall sluta växa (ibid.). För kollektivtrafiken och den 
lätta trafiken är målet att stoppa trenden av dess minskande andel (ibid.). I 
Tammerfors stadsregions klimatstrategiska arbete har regionens kommuner satt upp 
ett mål om att öka kollektivtrafikandelen till 25 procent (ibid.). 

Vid planeringen för spårväg i Tammerfors har man utgått från 
planeringsprocessen för vägplanering. Man började därmed planeringsprocessen med 
att ta fram en preliminär utredningsplan som blev klar 2011 (Tammerfors stad, 
2011). Efter detta togs det beslut om fortsatt planering i form av utredningsplanering 
i samband med vilket en utredningsplan togs fram (Tammerfors stad, 2014). I 
samband med konstruktionsplaneringen gav en konstruktionsplan ut år 2016 
(Tammerfors stad, 2016 a). Effekterna av spårvägsprojektet utreddes och en rapport 
kring detta gavs ut år 2016 (Tammerfors stad, 2016 b). Det slutgiltiga beslutet om 
byggandet av spårvägen togs av kommunfullmäktige i november 2016 och i början 
av 2017 började byggandet av spårvägen (Tammerfors stad, 2016 a).  
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Analytiskt ramverk 

Detta kapitel beskriver studiens analytiska ramverk. Det analytiska ramverket är 
uppbyggt kring de tre forskningsfrågorna och bygger på vetenskaplig litteratur som 
berör dessa områden. Syftet med det analytiska ramverket är att lägga en grund för 
den analys av studiens resultat som utförs i diskussionskapitlet, med syfte att komma 
fram till hur planerna för spårväg i Lunds kommun och Tammerfors stad lyfter fram 
klimataspekten i förhållande till de tre dimensionerna av hållbar utveckling.  

Motiverande faktorer 

Härunder görs en kort redogörelse för några av spårvägars systemegenskaper som kan 
fungera som motiverande faktorer för införande av spårväg som identifierats i 
vetenskaplig litteratur. Denna redogörelse kommer att användas i analysen av 
resultatet under diskussionskapitlet. 

Spårvagn är ett kollektivtrafikmedel som erbjuder tysta och energieffektiva resor 
ovan jord (Anderson & Ringqvist, 2015; Sveriges Kommuner och Landsting, 2012). 
Moderna spårvagnar har en hög kapacitet och kan transportera många människor 
(ibid.). Spårvägar kan anpassas till olika förutsättningar och utformas som 
gatuspårväg, stadsspårväg eller som snabbspårväg (ibid.). Gatuspårvägen trafikerar i 
det vanliga gaturummet, stadsspårvägen på egna utrymmen i staden och 
snabbspårvägen på egna körfält med egenskaper som liknar järnvägen (ibid.). 

Spårväg kan utgöra grunden för en hållbar stadsutveckling och bidra till ökad 
integration av kollektivtrafik i staden (Anderson & Ringqvist, 2015). Städer som 
byggt spårväg och utvecklat kollektivtrafik har erfarenheter som visar på ett kraftigt 
ökat kollektivtrafikresande (ibid.). Spårväg är ett attraktivt trafikslag och kan locka 
bilister till att åka kollektivt (ibid.).  

Spårvägar är yteffektiva och passar in i täta stadsmiljöer (Anderson & Ringqvist, 
2015). I trafiksystemet kan spårvägen fungera som stommen eller som ett 
komplement till det övergripandet systemet (ibid.).  Med spårvägen kan man binda 
ihop stadsdelar med varandra eller när städerna bygger nytt fungera som koppling till 
detta område (ibid.). Spårvägar har en strukturbildande effekt och spårvägslinjerna 
drar till sig fler bostäder, arbetsplatser och handel (ibid.). 
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Effekter 

Härunder görs en kort redogörelse för några av kollektivtrafikens och spårvägens 
samhällseffekter. Denna redogörelse kommer att användas i analysen av resultatet 
under diskussionskapitlet. 

Kollektivtrafiksatsningar kan ha flera olika samhällseffekter (Johansson et al., 
2016). Genom satsningar på kollektivtrafiken kan man bland annat skapa 
tillgänglighet, erbjuda mer hållbara transportmöjligheter och utveckla attraktiva 
städer och regioner (ibid.). Innan beslut kring nya kollektivtrafiksatsningar fattas 
krävs ofta olika analyser och utredningar som visar på möjliga effekter av åtgärden 
(ibid.).  

Johansson et al. (2016) delar in samhällseffekterna i direkta och indirekta 
effekter. Till de direkta effekterna räknar de bland annat förändringar av turtäthet, 
restid, bytesmöjligheter, avstånd till hållplatser, skatteintäkter, påverkan på andra 
färdmedel och företagsekonomiska faktorer såsom biljettintäkter och driftskostnader 
(Johansson et al., 2016). Utöver detta nämner de även kollektivtrafikens positiva 
effekt på människors hälsa samt ökad standard på komfort (ibid.).  

Till de indirekta effekterna räknar de bland annat positiva effekter på arbets- 
och bostadsmarknader, i och med att en bättre kollektivtrafik kan leda till högre 
sysselsättning och högre ekonomisk tillväxt (Johansson et al., 2016). Utöver detta 
kan kollektivtrafiken ha indirekta effekter på stads-, natur- och kulturmiljö, 
jämställdhet, integration, användbarhet för personer med funktionsnedsättning och 
barn, samt långsiktiga effekter på bilinnehav (ibid.). De indirekta effekterna är svåra 
att kvantifiera, men under de senaste åren har det dykt upp så kallade 
konsekvensbeskrivningar för dessa effekter (ibid.). 

Hållbar utveckling 

Här under redogörs för kollektivtrafikens främjande av de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling. Denna redogörelse kommer att användas i analysen av resultatet 
under diskussionskapitlet. 

Den sociala dimensionen av hållbar utveckling handlar om välbefinnande, 
rättvisa, makt, rättigheter och individens behov (KTH, 2017). Genom en attraktiv 
kollektivtrafik kan man se till att flera människor åker kollektivt i vardagen (Svensk 
Kollektivtrafik & K2, 2013). Kollektivtrafiken kan bidra till en förbättrad livskvalitet 
genom en ökad närhet till arbetsmarknad och utbildning samt genom att erbjuda 
lugn och ro i en bekväm och trygg miljö (ibid.). Utöver detta kan kollektivtrafiken 
bidra till en mer hälsosam livsstil, eftersom den bidrar till att folk går och cyklar mer i 
samband med kollektivtrafikresan (ibid.). 
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Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling kan handla om en 
ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska och 
sociala hållbarheten, men även om ekonomisk tillväxt som medför en ökad mängd 
totalkapital (KTH, 2017). Kollektivtrafiksatsningar måste vara ekonomiskt 
lönsamma, vilket är beroende av trafikkostnaderna och kostnadsutvecklingen (ibid.). 
Enligt beräkningar kommer kollektivtrafiken kräva ett ökat ekonomiskt utrymme i 
framtiden (Svensk Kollektivtrafik & K2, 2013). Kollektivtrafiksatsningar har inte 
bara direkta kostnader som bland annat drift- och investeringskostnader samt biljett- 
och skatteintäkter, men även indirekta samhällsnyttor som bland annat 
arbetsmarknads- och tillväxteffekter (ibid.).  

Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling handlar om en utveckling 
och produktion av varor och tjänster som inte kompromissar med ekosystemens 
bärförmåga (KTH, 2017). Svensk Kollektivtrafik & K2 (2013) lyfter i sin rapport 
fram att det krävs långtgående satsningar på och utbyggnad av en attraktivare 
kollektivtrafik för att kollektivtrafiken ska kunna fungera som ett verktyg för 
minskade växthusgasutsläpp och uppnående av uppställda miljö- och samhällsmål. 
Fler människor ska lockas till att minska sitt privata bilresande och att resa mer 
kollektivt (Svensk kollektivtrafik & K2, 2013). Kollektivtrafiken ska inte ses som en 
isolerad företeelse (Dickinson & Wretstrand, 2015). En ökad kollektivtrafikandel 
kan åstadkommas bland annat genom att förbättra kollektivtrafikens attraktivitet, 
men även indirekt genom att göra biltrafiken mindre konkurrenskraftig (ibid.). 
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Metod 

I detta kapitel redogörs för studiens metod. Metoden bygger på en dokumentanalys 
av kommunala planer och utredningar som berör planeringen av spårväg i Lunds 
kommun och Tammerfors stad, samt kvalitativa intervjuer av kommunala 
tjänstemän i respektive kommuner. I kapitlet presenteras även hur resultatet från 
dokumentanalysen och de kvalitativa intervjuerna har analyserats. 

Dokumentanalys 

I studien utfördes en dokumentanalys av kommunala planer och utredningar 
kopplade till planeringen av spårväg i Lunds kommun och Tammerfors stad. Syftet 
med dokumentanalysen var att försöka besvara forskningsfrågorna genom en analys 
av dessa utvalda kommunala planer och dokument. Nedanför redogörs för hur 
dokumentanalysen har genomförts. I studien har man utgått från särskilda steg som 
nedanför har delats in i urval samt analys av planer. 

Urval av planer för dokumentanalysen 

Bryman (2011) lyfter fram att man vid utförande av en dokumentanalys ska bekanta 
sig med den kontext i vilken dokumenten skapats eller skapas. För denna studie 
handlade detta om att bekanta sig med hur planeringsprocessen går till i respektive 
land och hur den sett ut i Lunds kommun och Tammerfors stad.  

Som följande steg i dokumentanalysen menar Bryman (2011) att man ska göra 
sig bekant med ett mindre antal dokument (6 – 10 stycken). I denna studie valdes 
fyra stycken planer ut för Lunds kommun och fyra stycken för Tammerfors stad 
utgående från planeringsprocessen för spårväg (se Tabell 2). Vid urval av planerna 
utgick man från planeringsprocessen för spårväg i Sverige och Finland för att 
möjliggöra ett urval av motsvarande planer för Lunds kommun och Tammerfors 
stad. 

Planerna för spårväg i Lunds kommun var inte lika omfattande som planerna 
för spårväg i Tammerfors stad. För att ha mer skriftligt material kring 
spårvägsplaneringen i Lunds kommun valde man att inkludera Översiktplan 2010 
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som en del av dokumentanalysen, även om denna inte specifikt handlar om 
spårvägen. 

Dokumentanalysen inkluderar inte övriga planer i kommunerna, även om dessa 
kan anses väsentliga för planerandet av spårväg i och med att de eventuellt fungerar 
som riktlinjer för planerandet i kommunen. Dokumentanalysen inkluderar heller 
inte de utredningar och rapporter som gjorts kring spårvägen i Lunds kommun och 
Tammerfors stad. En sammanställning av dessa utredningar och rapporter återfinns 
dock i Appendix 1.  

Tabell 2. Planer utvalda för dokumentanalysen. 
Källa: Egen tabell.  

LUNDS KOMMUN TAMMERFORS STAD 
Översiktsplan 2010 Tammerfors moderna spårväg – preliminär utredningsplan 
Förstudie – Spårväg Lund C till ESS Tammerfors spårväg, utredningsplan 
MKB för Spårvägen Lund C till ESS i Lund Tammerfors spårväg, bedömning av effekter 
Detaljplan för Spårväg Lund C till ESS i Lund Tammerfors spårväg, konstruktionsplan 

Analys av dokument 

Bryman (2011) lyfter fram att man vid en dokumentanalys ska generera kategorier 
som kan styra insamlingen av data och utforma ett schema för datainsamlingen i 
termer av de kategorier som formulerats. För denna studie definierades kategorier 
utgående från studiens forskningsfrågor och med hjälp av sökord för respektive 
forskningsfråga letade man systematiskt genom de utvalda planerna (se Tabell 3).  

För att ge en strukturerad bild av förhållandet mellan planerna och 
forskningsfrågorna användes ett analysschema (se Appendix 2). I analysschemat 
placerades planerna ut horisontellt och forskningsfrågorna vertikalt. För varje 
forskningsfråga kryssades det sedan i för varje plan där en del av svaret på 
forskningsfrågan återfanns. Med analysschemat ges därmed en överblick över var 
svaren på respektive forskningsfråga återfinns. 
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Tabell 3. Sökorden som användes för dokumentanalysen. 
Källa: Egen tabell.  

FORSKNINGSFRÅGA SÖKORD  
Vad framstår som de främsta motiverande 
faktorerna för planerandet av spårväg i Lunds 
kommun och Tammerfors stad? 
 
Vilka sociala, ekonomiska och ekologiska effekter 
bedöms införandet av spårväg ha i Lunds kommun 
och Tammerfors stad? 
 
Hur främjar man de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling med planerna för spårväg i Lunds 
kommun och Tammerfors stad? 

 
mål, bakgrund, effekt 
 
 
effekt, konsekvens, fördel, nackdel, alternativ, 
fordon, buss, spårvagn, linjedragning, sträckning 
 
 
hållbarhet, miljö, klimat, utsläpp, koldioxid, 
förorening, ekonomi, företag, näringsliv, tillväxt, 
social, tjänster, hälsa, utbildning 

Kvalitativa intervjuer 

De kvalitativa intervjuerna utfördes med kommunala tjänstemän från Lunds 
kommun och Tammerfors stad. Syftet med dessa intervjuer var att bedöma 
dokumentanalysens resultat och att fylla i eventuella luckor i dokumentanalysen. 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes på plats eller över telefon. Vid 
intervjuerna utgick man från en intervjuguide med utarbetade intervjufrågor. 

Urval av intervjupersoner 

Vid urvalet av intervjupersoner för studien gjordes ett målinriktat urval. Målinriktat 
urval handlar om att försöka välja ut intervjupersoner som är relevanta för studiens 
forskningsfrågor (Bryman, 2011). Vid denna typ av urval kan man använda sig av 
snöbolls- eller kedjeutval eller en teoretisk samlingsmetod (ibid.). I denna studie har 
en blandning av dessa angreppssätt tillämpats. 

Urvalet av de kommunala tjänstemännen gjordes utgående från personens 1) 
titel och arbetsuppgifter på kommunen, 2) relevans i förhållande till spårvägen och 3) 
tillgänglighet. Man strävade efter att intervjua fyra kommunala tjänstemän från 
respektive kommun, och tjänstemän i liknande position och med liknande 
arbetsuppgifter kring spårvägen valdes ut från bägge kommuner.  

De utvalda intervjupersonerna och tidpunkten för intervjuerna listas i Tabell 4. 
Slutligen utfördes tre stycken intervjuer med kommunala tjänstemän från Lunds 
kommun och två stycken intervjuer med kommunala tjänstemän från Tammerfors 
stad. Flera andra kommunala tjänstemän från Lunds kommun och Tammerfors stad 
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kontaktades, men dessa kände sig inte lämpade för intervjun, hade inte möjlighet att 
delta eller svarade inte på förfrågan om deltagande i intervju. 

Tabell 4. Personer utvalda för de kvalitativa intervjuerna. 
Källa: Egen tabell.  

LUNDS KOMMUN TAMMERFORS STAD 
Håkan Lockby, Teknisk direktör 
Intervju den 6 mars. 

Vil le-Mikael  Tuominen, Projektledare 
Intervju den 20 mars. 

Matz Hagberg, Miljöstrateg 
Intervju den 14 mars. 

Kaisu Anttonen, Miljöledare 
Intervju den 17 mars. 

Anna Karlsson, Trafikmiljöingenjör 
Intervju den 9 mars. 

 

Genomförande av intervjuerna 

Vid semistrukturerade intervjuer fungerar en intervjuguide som en slags 
strukturerande lista över de frågeställningar som ska ställas eller beröras under 
intervjun (Bryman, 2011). Då man formulerar de frågeställningar som framkommer 
i intervjuguiden ska man tänka på att inte vara för specifik, eftersom man vill få fram 
intervjupersonens egen uppfattning eller synsätt på saker och ting (ibid.). Den 
intervjuguide som utarbetades för intervjuerna i denna studie kan hittas i Appendix 
3.  

De utvalda intervjupersonerna kontaktades och förbereddes inför intervjun 
genom att per mail skicka information till dem om studiens syfte och 
frågeställningar. Intervjuerna utfördes i mån av möjlighet fysiskt på plats, men för 
tjänstemännen från Tammerfors utfördes intervjuerna till största del över telefon eller 
på Skype. Bryman (2011) lyfter fram att svaren kan variera något, men inte 
betydande, mellan telefonintervjuer och fysiska intervjuer.  

Bryman (2011) lyfter fram att det alltid brukar finnas en stor variation i 
längden på intervjuerna, men att kortare intervjuer inte nödvändigtvis behöver vara 
sämre. Intervjuerna som utfördes i denna studie tog omkring 30 – 6o minuter. De 
intervjuer som utfördes fysiskt på plats varade något längre än de som utfördes över 
telefon eller Skype. 

Med intervjupersonernas tillåtelse spelades intervjuerna in och transkriberades 
på efterhand. Fördelen med transkribering av intervjuer är att man får ner exakt vad 
och hur en intervjuperson svarar på en fråga, men nackdelen med detta är att 
transkriberingen leder till en stor textmassa som ska analyseras (Bryman, 2011). I 
denna studie utfördes endast ett begränsat antal intervjuer av kortare längd, vilket 



33 

 

 

 

gjorde att transkriberingen och analysen inte utgjorde ett alltför tidsödande 
arbetsmoment. 

Analys resultatet 

I denna studie har man tittat på resultatet kring de motiverande faktorerna med och 
effekterna av införandet av spårväg för att komma fram till hur spårvägsprojekten i 
Lunds kommun och Tammerfors stad främjar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling. Här under redogörs för hur denna bedömning utförs.  

Verktyg för analysen 

Bedömningen av spårvägsprojektens främjande av hållbar utveckling utförs med hjälp 
av värderosen (se Figur 9). Värderosen som används i detta arbete är en tillämpning 
av den som utvecklats av Ekologigruppen i samarbete med Arken Arkitekter 
(Ekologigruppen, 2017; Nyström & Tonell, 2012). Värderosen kan användas som 
ett analys- och illustrationsverktyg för att mäta hållbarhet utifrån olika 
hållbarhetsaspekter (Nyström & Tonell, 2012). Värderosen kan användas för att 
beskriva, diskutera och värdera hur vi ser på vår stad och hållbarheten i olika förslag 
för stadsutveckling (Ekologigruppen, 2017).  

Värderosen visualiseras i form av ett cirkeldiagram bestående av ett antal 
indikatorer för social, ekonomisk, ekologisk och teknisk eller fysisk hållbarhet 
(Nyström & Tonell, 2012). I denna studie har man dock valt att dela in värderosen i 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt hållbar utveckling. I den sociala dimensionen av hållbar utveckling 
inkluderas en teknisk dimension av hållbar utveckling i och med att fokus ligger på 
en kollektivtrafiksatsning.  
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Figur 9. Värderosen, ett analysverktyg som kan användas för att mäta hållbarhet. 
Bildkälla: Ekologigruppen, 2017.  

Utförandet av analysen 

Vilka indikatorer som anges definieras utgående från omständigheterna (Nyström & 
Tonell, 2012). I denna studie har totalt 9 indikatorer definierats för social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet (se Tabell 5). Indikatorerna är utvalda utgående 
från det som framkommit i planerna för spårväg i Lunds kommun och Tammerfors 
stad samt i den vetenskapliga litteraturen.  

Tabell 5. Indikatorer för bedömning av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
Källa: Egen tabell.  

SOCIAL EKONOMISK EKOLOGISK 

Stadmiljö 
Stadsstruktur 
Trafik 

Stadsutveckling 
Regional tillväxt 
Ekonomi 

Buller och vibrationer 
Luftkvalitet och klimat 
Grönstruktur 
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Indikatorerna kan t.ex. bedömas utgående från en bedömningsstege, med 
alternativen mycket bra, bra, acceptabel, mindre bra och dålig (ibid). Denna 
bedömningsstege har tillämpats i denna studie och går från mycket positiv till mycket 
negativ effekt med specifika värden för varje steg (se Tabell 6). Bedömningen av 
indikatorerna kan visualiseras med cirkelns axlar där cirkelns mitt representerar det 
sämsta värdet och periferin det bästa värdet (Nyström & Tonell, 2012).  

Tabell 6. Bedömningsstege och specifika värden för bedömning av indikatorer. 
Källa: Egen tabell.  

BEDÖMNINGSSTEG VÄRDE 
Mycket positiv 
Positiv 
Neutral 
Negativ 
Mycket negativ 

10 
8 
6 
4 
2 
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Resultat 

I kapitlet redovisas studiens resultat från dokumentanalysen och de kvalitativa 
intervjuerna. För att ge en överblick över resultatet presenteras en sammanfattning av 
resultatet i början av kapitlet. Resultatet redogörs sedan separat för Lunds kommun 
och Tammerfors stad och delas in i enligt de tre forskningsfrågorna, det vill säga i 
motiverande faktorer, effekter och hållbar utveckling. 

Sammanfattning av resultatet 

Nedanför presenteras en kort sammanfattning av resultatet för Lunds kommun och 
Tammerfors stad. Sammanfattningen delas in i motiverande faktorer och effekter. 

Motiverande faktorer 

De motiverande faktorerna för införandet av spårväg skiljer sig något mellan Lunds 
kommun och Tammerfors stad (se Tabell 7). I Lunds kommun är de främsta 
motiverande faktorerna stadsutveckling, regional tillväxt och utveckling av 
kollektivtrafik. I Tammerfors stad är de främsta motiverande faktorerna utveckling 
av kollektivtrafik och stadsstruktur. 

Tabell 7. Motiverande faktorer för införandet av spårväg i Lunds kommun och Tammerfors 
stad. 
Källa: Egen tabell.  

LUNDS KOMMUN TAMMERFORS STAD 
Stadsutveckling 
Regional tillväxt 
Utveckling av kollektivtrafiken 

Utveckling av kollektivtrafiken 
Stadsstruktur 
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Effekter 

Effekterna av införandet av spårväg bedöms vara rätt lika men skiljer sig något mellan 
Lunds kommun och Tammerfors stad (se Tabell 8). I Lunds kommun bedöms de 
största positiva effekterna vara ekonomiska, med en mycket positiv effekt på 
stadsutveckling och regional tillväxt. I Tammerfors stad bedöms de största positiva 
effekterna vara sociala, med en mycket positiv effekt på stadsstruktur och trafik. 
Utöver detta bedöms effekterna på luftkvalitet och klimat vara neutrala i Lunds 
kommun och positiv i Tammerfors stad.  

Tabell 8. Spårvägens effekter i Lunds kommun och Tammerfors stad. 
Källa: Egen tabell.  

Hållbar utveckling 

Resultatet från dokumentanalysen och de kvalitativa intervjuerna pekar på att 
spårvägsprojektet i Lunds kommun främst främjar den ekonomiska dimensionen av 
hållbar utveckling, medan spårvägsprojektet i Tammerfors stad främst främjar den 
sociala dimensionen av hållbar utveckling. Bedömningen av hur spårvägsprojekten i 
Lunds kommun och Tammerfors stad främjar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling visualiseras i Figur 10.  

  
EFFEKTER 

 
LUNDS KOMMUN 

 
TAMMERFORS STAD 

 Stadsmiljö Positiv Positiv 
Sociala Stadsstruktur Positiv   Mycket positiv 
 Trafik Positiv Mycket positiv 
 Stadsutveckling Mycket positiv Positiv 
Ekonomiska Regional tillväxt Mycket positiv Positiv 
 Ekonomi Neutral Positiv 
 Buller och vibrationer Neutral Neutral 
Ekologiska Luftkvalitet och klimat Neutral Positiv 
 Grönstruktur Neutral Neutral 
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Figur 10. Värderos, bedömning av spårvägsprojektets främjande av de olika dimensionerna 
av hållbar utveckling i Lunds kommun (ljusblå) och Tammerfors stad (rosa). 
Bildkälla: Egen bild.  
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Lunds kommun 

Här under presenteras resultatet från dokumentanalysen och de kvalitativa 
intervjuerna för Lunds kommun. Resultatet delas in i motiverande faktorer, effekter 
och hållbar utveckling. 

Motiverande faktorer 

Här nedan redogörs för de motiverande faktorerna för planerandet av spårväg i 
Lunds kommun som har identifierats. Dessa motiverande faktorer har plockats fram 
genom en dokumentanalys samt genom kvalitativa intervjuer med kommunala 
tjänstemän.  

Resultatet från såväl dokumentanalysen som de kvalitativa intervjuerna pekar på 
att de främsta motiverande faktorerna för planerandet av spårväg i Lunds kommun är 
faktorer främst kopplade till stadsutveckling, regional tillväxt och utveckling av 
kollektivtrafiken.  

Miljö och klimat ligger med som en faktor, även om detta inte identifierades 
eller lyftes fram som en av de främsta motiverande faktorerna i dokumentanalysen 
eller de kvalitativa intervjuerna, för att få en bild av hur miljö- och klimatfrågorna 
spelat in i planerandet för spårväg. 

Stadsutveckling 
Stadsutveckling har utgående från dokumentanalysen bedömts som en viktigt 
motiverande faktor för införandet av spårvägen i Lunds kommun. Denna bedömning 
blev bekräftad i samband med de kvalitativa intervjuerna med kommunala 
tjänstemän vid Lunds kommun. 

I planerna framkommer det att man med införandet av spårvägen önskar stärka 
förutsättningarna för stadsutveckling genom samverkande av bebyggelseutveckling 
och transportstruktur (Lunds kommun, 2011). Spårvägens höga kvalitet och 
tillgängligheten i transportsystemet beräknas skapa förutsättningar för fortsatt 
utveckling av näringsliv och goda boendemiljöer (ibid.). I planerna lyfts det även 
fram att planerandet för spårväg är även en central del av en rad angränsande projekt 
längs med spårvägens sträckning i nordöstra Lund (Lunds kommun, 2010 och 
2011). Dessa angränsande projekt är bland annat Brunnshög, MAX IV och ESS 
(Lunds kommun 2011). 

Samtliga tjänstemän som intervjuades lyfte fram stadsutveckling som en viktig 
motiverande faktor för införandet av spårvägen i Lunds kommun. Vid en intervju 
med Håkan Lockby, teknisk direktör vid Lunds kommun, lyfte han fram följande 
gällande stadsutvecklingens roll som motiverande faktor för införandet av spårväg: 
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”Det som har gjort att det har hållit hela vägen och det som gjort att det just nu finns en 
väldigt stor politisk uppslutning, det är att man har förstått att den påverkar stadens 
utveckling, mer än vad man kanske trodde. Även om den kostar pengar så förstår man att 
detta faktiskt är någonting som kommer att få tydliga avtryck på stadsutvecklingen.” 

Samtliga tjänstemän som intervjuades lyfte fram flera av de angränsande projekten i 
nordöstra Lund som motiverande faktorer för införandet av spårvägen. Matz 
Hagberg, miljöstrateg vid Lunds kommun, lyfte i intervjun fram följande gällande de 
angränsande projektens roll som motiverande faktor för införandet av spårvägen: 

”Det stora drivet är Brunnshög, ESS och MAX IV. Fastighetsägarna utefter Ideon har 
även varit väldigt aktiva och positiva.”  

Regional tillväxt 
Regional tillväxt har utgående från dokumentanalysen bedömts som en viktigt 
motiverande faktor för införandet av spårvägen i Lunds kommun. Denna bedömning 
blev bekräftad i samband med de kvalitativa intervjuerna med kommunala 
tjänstemän vid Lunds kommun. 

I planerna framkommer det att spårvägen förväntas komma att leda till en 
fortsatt tillväxt vad gäller befolkning, sysselsättning och ekonomi (Lunds kommun, 
2011). I planerna lyfter man fram att Lunds status och utvecklingspotential som en 
av Sveriges ledande kunskapsstäder kan komma att påverkas starkt av stadsmiljön 
längs med spårvägen genom att lägga grunden för ett levande och kreativt klimat 
(Lunds kommun, 2011). Spårvägen kommer att gå längs med Kunskapsstråket, ett 
stråk som sträcker sig från stadskärnan mot nordost och där utvecklingen redan idag 
är väldigt stark (ibid.).  

Samtliga tjänstemän som intervjuades lyfte fram regional tillväxt som en viktig 
motiverande faktor för införandet av spårvägen i Lunds kommun. Håkan Lockby, 
teknisk direktör vid Lunds kommun, lyfte fram följande gällande tillväxten som 
motiverande faktor för införandet av spårvägen: 

”Det starkaste argumentet var stadsutvecklingen samt att de på sikt är bra för Lunds 
ekonomi. Det är bra för Lund med tillväxt och så har vi ju bara ett område som vi vill, vi 
har inget alternativ, vi måste växa här och då måste vi göra det så klokt som möjligt. Vi 
har satt upp mål för tillväxten inom stadsutvecklingen.” 

Anna Karlsson, trafikmiljöingenjör vid Lunds kommun, lyfte fram följande vid 
förfrågan om hennes uppfattning av vad som vägt tyngst i beslutsfattandet kring 
införandet av spårväg: 
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”Jag tror att det handlar om att man vill expandera, att man vill ha fler personer som bor 
och verkar i staden. Hade man inte planerat det nya stora området Brunnshög så tror jag 
inte spårvägen hade behövts så som den kommer att behövas.” 

Utveckling av kollektivtrafiken 
Utveckling av kollektivtrafiken har utgående från dokumentanalysen bedömts som 
en viktigt motiverande faktor för införandet av spårvägen i Lunds kommun. Denna 
bedömning blev delvis bekräftad i samband med de kvalitativa intervjuerna med 
kommunala tjänstemän vid Lunds kommun. 

I planerna framkommer det att resandet har ökat kraftigt längs med 
Lundalänken och längs med dess sträckning finns stora utbyggnadsplanerna för 
verksamheter och bostäder (Lunds kommun, 2011). I framtiden väntas ytterligare 
ökningar i resandet längs med Lundalänken (ibid.). Enligt Skånetrafikens bedömning 
kommer resandet att öka från omkring 6000 resor per dygn år 2008 till omkring 12 
000 – 15 000 resor per dygn år 2020 (ibid.).  

För att kollektivtrafiken ska kunna klara av detta krävs ett mer kapacitetsstarkt 
system (Lunds kommun, 2011). Spårvägen anses vara den lämpligaste lösningen för 
kollektivtrafiken på Lundalänken på lång sikt (ibid.). De främsta skälen till detta är 
spårvägens höga kapacitet kombinerat med goda förutsättningar för integration i 
stadsmiljön (ibid.). Spårvägen kan även ses som ett sätt att handskas med den kraftiga 
befolkningsökningen som förväntas i området Brunnshög (Lunds kommun, 2010).  

Flera av de kommunala tjänstemän som intervjuades lyfte fram utveckling av 
kollektivtrafiken som en motiverande faktor för införandet av spårvägen. Vid en 
intervju med Matz Hagberg, miljöstrateg vid Lunds kommun, lyfte han fram just 
behovet av spårvägen som ett kapacitetsstarkt kollektivtrafikfordon: 

”Det har absolut varit det här med planerna för utvecklingsområdet Brunnshög med 
många boende. Man har talat om 40 000 – 50 000 verksamma och boende i området. 
Det behövs mera kapacitet i kollektivtrafiken.” 

Miljö och klimat 
Miljö och klimat har utgående från dokumentanalysen bedömts som en eventuell 
bakomliggande motiverande faktor för införandet av spårvägen i Lunds kommun. I 
samband med de kvalitativa intervjuerna med kommunala tjänstemän vid Lunds 
kommun framkom det dock att miljö och klimat inte spelat en speciellt stor roll som 
motiverande faktor för införandet av spårvägen. 

I planerna för spårväg framkommer det att Lunds kommun sedan länge har 
drivit ett mycket aktivt hållbarhetsarbete och att spårvägsprojektet är en naturlig del i 
detta arbete (Lunds kommun, 2011; Lunds kommun, 2010). Med spårvägen vill 
man bidra till att totalt sett minska antalet störningar från utsläpp av luftföroreningar 
samt buller och vibrationer i staden (Lunds kommun, 2011). I planeringen har man 



43 

 

 

 

tagit hänsyn till detta genom att sträva efter låga transportkostnader och kortast 
möjliga sträckningar (ibid.). Utöver detta har man försökt göra det så enkelt som 
möjligt att resa miljövänligt och kollektivt har man försökt se till att det i anslutning 
till hållplatserna finns bra gång- och cykelvägar samt möjligheter till byte till annan 
kollektivtrafik (ibid.).  

Några av de kommunala tjänstemän som intervjuades lyfte fram att miljö och 
klimat inte fungerat som en speciellt viktig motiverande faktor för införandet av 
spårvägen. Vid en intervju med Håkan Lockby, teknisk direktör vid Lunds kommun, 
lyfte han fram att de motiverande faktorerna för införandet av spårvägen varierat 
under planeringsprocessen:  

”Miljöargumentet var det som var drivkraften längre tillbaka, men har inte varit det som 
har gjort att spårvägen faktiskt blir av. […] Men hållbarhetsfrågorna har varit med hela 
tiden, det är de alltid i Lund. […] Vi ska växa, men inte till vilket pris som helst.” 

Matz Hagberg, miljöstrateg vid Lunds kommun, hade samman uppfattning som 
Håkan Lockby: 

”Jag uppfattar att miljön var viktigare tidigare. Senare kom de här utredningarna om 
vad det betyder för fastighetsmarknaden och så vidare.” 

Effekter  

Här nedan redogörs för de identifierade effekterna av införandet av spårvägen i 
Lunds kommun. Effekterna delas in i sociala, ekonomiska och ekologiska effekter. En 
subjektiv bedömning har gjorts gällande vilka effekter som hör till respektive 
kategori. Resultatet från dokumentanalysen och de kvalitativa intervjuerna pekar på 
att de största positiva effekterna kommer att vara ekonomiska. 

Sociala e f fekter  
De sociala effekterna har delats in i effekter på stadsmiljö, stadsstruktur och trafik. 
Sammantaget bedöms införandet av spårvägen i Lunds kommun ha en något positiv 
effekt på dessa faktorer. En sammanfattning av bedömningen av de sociala effekterna 
hittas nedanför i Tabell 9. 
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Tabell 9. Bedömning av spårvägens sociala effekter i Lunds kommun. 
Källa: Egen tabell.  

EFFEKTER BEDÖMNING 
Stadsmiljö 
Stadsstruktur 
Trafik 

Positiv  
Positiv  
Positiv  

 
Stadsmiljö 
Införandet av spårvägen bedöms ha en positiv effekt på stadsmiljön. I planerna för 
spårväg bedöms stadsmiljön påverkas positivt (Lunds kommun, 2011). Spårvägen 
förväntas endast komma att medföra en mindre förändring av stadsbilden i Lund 
(ibid.). Med spårvägen hoppas man förbättra och tydliggöra befintliga strukturer i 
staden (ibid.). 

Spårvägen förändrar gaturummen längs hela sträckan, men bedömningen är att 
inverkan blir störst i de centrala delarna av stråket medan sträckan från Ideon till 
Brunnshög påverkas i mindre utsträckning (Lunds kommun, 2011). I 
miljökonsekvensbedömningen för Spårvägen Lund C till ESS lyfter man fram att 
spårvägen kommer att ha begränsade effekter på kulturmiljön (Lunds kommun, 
2013).  

I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Håkan 
Lockby, teknisk direktör vid Lunds kommun, fram spårvägens effekt på stadsmiljön: 

“Jag tror att stadsmiljö kommer att bli attraktiv. […] Spårvägen innebär en omvandling 
av gaturummet som idag består av ganska mycket hårdgjorda ytor. Spårvägen kommer att 
fungera som ett vackert element i gaturummet, det blir tystare och vi får en lugnare 
stadsmiljö.” 

Stadsstruktur 
Införandet av spårvägen bedöms även ha en positiv effekt på stadsstrukturen. 
Spårvägen förväntas fungera som en viktig koppling mellan Lund C och Brunnshög 
och bidra till en känsla av närhet mellan dessa områden (Lunds kommun, 2011). 
Längs med spårvägen kommer hållplatserna att fungera som viktiga noder och 
sträckningen längs spårvägen kommer att vara attraktiv för bostäder, service och 
handel (ibid.).  

I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Anna 
Karlsson, trafikmiljöingenjör vid Lunds kommun, fram spårvägens effekt på 
stadsstrukturen och stadsmiljön: 

“En positiv effekt av spårvägen tror jag att är det att den är strukturbildande. Att den 
ligger där på sitt ställe och att den inte ska någon annanstans. Fördelen med detta är att 
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när man etablerar sig, man vill bygga nya hus eller man vill bygga ut det man redan har, 
då vet man att den kommer att vara där under en lång tid.” 

Trafik 
Införandet av spårvägen bedöms även ha en positiv effekt på trafiken. I planerna för 
spårväg lyfter man fram att införandet av spårvägen kan bidra till att göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv och kapacitetsstark vilket kan skapa förutsättningar för 
att utvecklingen ska kunna ske på ett hållbart sätt och med förbättrad tillgänglighet 
(Lunds kommun, 2011).  

I planerna för spårväg lyfter man fram att det krävs ett kapacitetsstarkt 
trafiksystem längs med stråket för att klara av att hantera det ökande resandet och de 
stora utbyggnaderna (Lunds kommun, 2011). Man lyfter fram att restiden och 
punktligheten kommer att förbättras något längs med sträckan (ibid.). Man pekar 
även på erfarenheter som visar att spårvägen brukar attrahera mer resenärer jämfört 
med motsvarande busstrafik (ibid.). Spårvägens fördelar jämfört med bussen har 
granskats närmare i en utredning vid namnet Spårvagn kontra buss: Kapacitet, 
kostnader och intäkter (se Appendix 1). 

Spårvägen introduceras som ett nytt trafikslag i staden och detta kommer att ha 
effekter på befintliga trafikslag (Lunds kommun, 2015; Lunds kommun, 2011). 
Framkomligheten för gående och cyklister förväntas bibehållas, medan 
framkomligheten för bilister kan komma att minska något i de centrala delarna av 
staden (ibid.). Man har gjort en bedömning av att införandet av spårväg eventuellt 
kan komma att innebära en ökning av antalet trafikolyckor (Lunds kommun, 2011). 
Spårvägen kommer huvudsakligen att gå i egen bana och är tydlig, vilket minskar 
konfliktpunkterna och olycksriskerna (Lunds kommun, 2015). Man utför 
omfattande studier och analyser för att finna säkra lösningar (ibid.). 

I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Håkan 
Lockby, teknisk direktör vid Lunds kommun, fram följande som spårvägens effekter 
på kollektivtrafiken: 

”Jag tror att spårvägen kommer att stödja en fortsatt positiv utveckling av 
kollektivtrafikresandet. Vi har ju fördubblat kollektivtrafikresandet en gång sedan år 
2000 och är på väg att göra det för andra gången nu. Den utvecklingen ser jag inte att 
kommer att vika, både i och med införandet av spårvägen och utvecklingen av 
järnvägen.”  

Anna Karlsson, trafikmiljöingenjör vid Lunds kommun, lyfte i intervjun fram 
spårvägens effekter på övriga trafikslag: 

”Vid detaljplaneringen såg man till att man fick tillräckligt med mark och man kunde 
framföra en spårvagn. Det var en tydlig inriktning på att spårvägen skulle vara 
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prioriterad. Samtidigt nedprioriterades biltrafiken och försökte man så gott det gick 
behålla områden för gång- och cykeltrafik.” 

Ekonomiska e f fekter   
De ekonomiska effekterna har delats in i effekter på stadsutveckling, regional tillväxt 
och ekonomi. Sammantaget bedöms införandet av spårvägen i Lunds kommun ha en 
mycket positiv effekt på dessa faktorer. En sammanfattning över bedömningen av de 
sociala effekterna hittas nedanför i Tabell 10. 

Tabell 10. Bedömning av spårvägens ekonomiska effekter i Lunds kommun. 
Källa: Egen tabell.  

EFFEKTER BEDÖMNING 
Stadsutveckling 
Regional tillväxt 
Ekonomi 

Mycket positiv  
Mycket positiv  
Neutral  

Stadsutveckling 
Införandet av spårvägen bedöms ha en mycket positiv effekt på stadsutvecklingen. I 
planerna för spårväg bedöms spårvägen ha en starkt positiv effekt på såväl 
stadsutveckling som regional tillväxt (Lunds kommun, 2011). De angränsande 
förändringsprojekten längs med spårvägens sträckning kommer att dra nytta av den 
kraftigt ökade tillgängligheten samt kapaciteten som spårvägen innebär (ibid.). 
Spårvägen kan till och med ses som en förutsättning för den nya stadsdelen 
Brunnshög, eftersom den bidrar till att uppfylla det transportbehov som uppstår 
(ibid.).  

I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Håkan 
Lockby, teknisk direktör vid Lunds kommun, fram vikten av de angränsande 
projekten i förhållande till spårvägsprojektet: 

”Spårvägen är inte ett mål, det är ett medel för att uppnå mål. Det är det som händer 
runt omkring spårvägen som är det allra mest dominerande. […] Spårvägen i sig är 
egentligen rätt ointressant.” 

Regional tillväxt 
Införandet av spårvägen bedöms även ha en mycket positiv effekt på den regionala 
tillväxten. I planerna för spårväg bedöms spårvägen ha en starkt positiv effekt på såväl 
stadsutveckling som regional tillväxt (Lunds kommun, 2011). Man lyfter fram 
erfarenheter från andra länder som visar att spårvägen kan leda till positiva följder 
(ibid.). Längs med spårvägens sträckning kan man förvänta sig nya arbetsplatser, 
bostäder och aktiviteter (ibid). Den förbättring av kollektivtrafiksystemet som 



47 

 

 

 

spårvägen innebär kan komma att stärka näringslivets konkurrenskraft samt leda till 
bättra tillgång till arbete, utbildning och kultur (ibid.). I Lunds kommun har 
spårvägens effekt på attraktivitet och tillväxt har granskats närmare i en utredning vid 
namnet Rapport Nyttan med spårväg - katalysator för attraktivitet och tillväxt (se 
Appendix 1).  

I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Håkan 
Lockby, teknisk direktör vid Lunds kommun, fram följande gällande spårvägens 
effekt på den regionala tillväxten:  

”Det är ju självklart en väldigt stor ekonomisk fråga utanför själva spårvägsprojektet, med 
den regionala tillväxten och stigande markvärde. […] I själva spårvägsprojektet har det 
varit mycket fokus på ekonomin.” 

Ekonomi 
I Förstudie – Spårväg Lund C till ESS bedöms införandet av spårvägen ha en neutral 
effekt på ekonomin (Lunds kommun, 2011). Investeringsbehovet för spårvägen är 
stort, enligt bedömningar som gjordes i förstudien omkring 620 miljoner kronor 
(ibid.). Denna investering ska ställas mot de nyttor som spårvägen förväntas medföra 
(ibid.).  

I en samhällsekonomisk utredning för spårvägen framkommer det att spårvägen 
i Lunds kommun enligt deras beräkningar har en samhällsekonomisk lönsamhet som 
uppgår till cirka -0,45 (Wilhelmsson et al., 2015). I denna bedömning räknar man 
med att nyttorna med spårvägen skulle utgöra 540 miljoner kronor och att 
kostnaderna för spårvägen skulle utgöra cirka 974 miljoner kronor (ibid.). Detta 
skulle ge ett negativt nyttovärde på cirka 435 miljoner kronor (ibid.). 

Spårvägens ekonomiska effekter har granskats närmare bland annat i 
utredningarna Rapport Stadsplanering och fastighetsvärden - Spårväg Lund C till ESS, 
Samhällsekonomi Spårväg Lund C-ESS - Fördjupad utredning, samt PM Fördjupad 
analys för investeringskostnad för spårväg Lund C – ESS (se Appendix 1).  

I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Matz 
Hagberg, miljöstrateg vid Lunds kommun, fram följande angående spårvägens 
ekonomiska effekter: 

”För att få igång hela det här stråket så har man talat om ekonomi också. Att man har en 
fast förbindelse och att det ger värde i mark och fastigheter som finns efter spårvägens 
sträckning.” 

Ekologi ska e f fekter   
De ekologiska effekterna har delats in i effekter på buller och vibrationer, luftkvalitet 
och klimat, samt grönstruktur. Sammantaget bedöms införandet av spårvägen i 
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Lunds kommun ha en neutral effekt på dessa faktorer. En sammanfattning över 
bedömningen av de sociala effekterna hittas nedanför i Tabell 11. 
 

Tabell 11. Bedömning av spårvägens ekologiska effekter i Lunds kommun. 
Källa: Egen tabell.  

EFFEKTER BEDÖMNING 
Buller och vibrationer 
Luftkvalitet och klimat 
Grönstruktur 

Neutral  
Neutral  
Neutral 

Buller och vibrationer 
Införandet av spårvägen bedöms även ha en neutral effekt på buller och vibrationer. I 
miljökonsekvensbeskrivningen görs bedömningen att införandet av spårvägen 
kommer att leda till ökade bullernivåer längs med sträckningen (Lunds kommun, 
2013). I detaljplanerna för spårvägen menar man dock att spårvägen likt dagens 
situation med bussar på sträckningen kommer att ge buller över riktvärdet (Lunds 
kommun, 2014). Enligt de beräkningar som gjorts skulle skillnaderna i buller vara 
små mellan buss- och spårvägsalternativet (ibid.). 

I Förstudie – Lunds C till ESS bedömer man att det inte kommer att uppstå 
vibrationsproblem, förutsatt att åtgärder vidtas där det krävs (Lunds kommun, 
2011). Samma bedömning görs i miljökonsekvensbeskrivningen där man lyfter fram 
att man bör införa vibrationsdämpande konstruktion för spårvägen där problem 
riskerar uppstå (Lunds kommun, 2013).  

Spårvägens effekter och buller och vibrationer har granskats närmare i Rapport 
Spårväg Lund C-ESS: Buller och vibrationer (se Appendix 1). Utöver detta har 
spårvägens effekter på elektromagnetiska fält granskats närmare i Rapport Elektriska 
och magnetiska fält inom spårvägstrafiken (se Appendix 1). 

I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Håkan 
Lockby, teknisk direktör vid Lunds kommun, fram följande angående spårvägens 
effekter på buller: 

”Det finns effekter som kan vara negativa om vi inte är vaksamma. Det handlar bland 
annat om buller. Spårvägen kan orsaka knisselljud och man måste därmed sköta 
underhållet.” 

Luftkvalitet och klimat 
Införandet av spårvägen bedöms även ha en neutral effekt på luftkvalitet och klimat. 
Det verkar dock inte ha gjorts speciellt omfattade utredningar kring spårvägens 
effekter på luftkvalitet och klimat. 
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I planerna för spårväg bedömer man att luftföroreningarna kommer att ligga på 
godtagbara nivåer längs med sträckningen och att miljökvalitetsnormerna inte 
kommer att överskridas (Lunds kommun, 2015). Införandet av spårväg kan totalt 
sett ha en viss förbättring av luftkvaliteten och kan komma att minska på utsläppen 
av luftföroreningar i staden (Lunds kommun, 2011).  

I planerna för spårväg görs bedömningen att klimatutsläppen kommer att 
minska i och med införandet av spårvägen (Lunds kommun, 2011). Idag sker det 
största resandet längs med stråket med bil, men i och med den förbättring av 
kollektivtrafiken som spårvägen innebär hoppas man på en överflyttning av resande 
från bil och buss till spårväg och därmed minskade klimatutsläpp (ibid.). Man lyfter 
dock fram att utsläppen från trafiken kan öka i och med att avstängning av gator för 
biltrafik kan leda till att bilisterna får köra en längre sträcka (ibid.). 

I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Anna 
Karlsson, trafikmiljöingenjör vid Lunds kommun, fram följande kring spårvägens 
klimateffekter: 

”Införandet av spårvägen ska förhoppningsvis bidra till minskad biltrafik och minskade 
utsläpp för att folk väljer att resa med den eller att gå eller att cykla längs med stråket.”  

I intervjuerna framkom det dock att Lunds kommun inte har gjort någon ingående 
bedömning av vilka effekterna kommer att vara på klimatet. Håkan Lockby, teknisk 
direktör vid Lunds kommun, lyfte i intervjun fram bristen på analyser av spårvägens 
klimateffekter: 

”Då man tittar på dokumenten kan jag känna att det inte på ett ställe står riktigt bra 
beskrivet vilka effekter man kan förvänta sig, i klimat och koldioxid. Det finns lite grann, 
men inte riktigt djupgående analyserat.” 

Grönstruktur 
Införandet av spårvägen bedöms även ha en neutral effekt på grönstrukturen. I 
planerna för spårväg framkommer det att utgångspunkten för gestaltningen av 
spårvägen kommer att vara en grön och hållbar (Lunds kommun, 2011).  

På största delen av spårvägens sträckning kommer spåren att läggas i gräs eller 
sedum (Lunds kommun, 2017; Lunds kommun, 2011). I planerna för spårväg lyfter 
man fram att gräs och sedum är perfekta att utnyttja som markbeläggning, eftersom 
denna typ av markbeläggning avdunstar och magasinerar dagvatten, har en 
ljuddämpande effekt samt binder luftpartiklar (Lunds kommun, 2011).  

Längs med spårvägens sträckning ska man även plantera träd, buskar och 
markvegetation (Lunds kommun, 2017). Längs med spårvägens sträckning kommer 
man dock att vara tvungen att fälla ett flertal träd (Lunds kommun, 2015; Lunds 
kommun, 2013). Vid Clemenstorget har man dock flyttat ett antal träd upp till 
Brunnshög i stället för att fälla dem (Lunds kommun, 2017). 
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I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Anna 
Karlsson, trafikmiljöingenjör vid Lunds kommun, fram följande kring spårvägens 
effekt på grönstrukturen: 

“Egentligen kommer man ju att få grönare gator, man jobbar mycket med gröna spår. 
[…] För att det ska bli ett grönt stråk försöker man placera ut träd längs med spårvägen 
där det går.” 

Hållbar utveckling 

Utgående från resultatet från dokumentanalysen och de kvalitativa intervjuerna har 
spårvägsprojektets främjande av de tre dimensionerna av hållbar utveckling bedömts 
(se Figur 11). Enligt den bedömning som gjorts bidrar spårvägsprojektet i Lunds 
kommun främst till den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling, men även i 
någon mån till den sociala dimensionen av hållbar utveckling.  

Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling främjas genom en mycket 
positiv effekt på stadsutveckling och regional tillväxt, samt en neutral effekt på 
ekonomi. Spårvägsprojektet bedöms även bidra till den sociala dimensionen av 
hållbar utveckling genom en positiv effekt på stadsmiljö, stadsstruktur och trafik. 
Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling påverkas inte speciellt mycket av 
införandet av spårvägen, i och med spårvägens neutrala effekt på buller och 
vibrationer, luftkvalitet och klimat, samt grönstruktur. 

Resultatet från de kvalitativa intervjuerna bekräftar bedömningen som gjordes i 
dokumentanalysen. Intervjupersonerna menar att spårvägen främst kommer att 
främja den ekonomiska dimensionen men även den sociala dimensionen av hållbar 
utveckling. Intervjupersonerna menade ändå förhoppningen ändå är att även den 
ekologiska dimensionen av hållbar utveckling ska främjas, även om detta inte varit 
projektets huvudsakliga fokus. 

I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Anna 
Karlsson, trafikmiljöingenjör vid Lunds kommun, fram den ekonomiska 
dimensionen av hållbar utveckling som det spårvägsprojektet främst främjar: 

”Jag tror det är ekonomin. […] Det handlar väldigt mycket om kommunens ekonomi, om 
att man vill ha hit fler som vill bo och verka här, man vill ha hit fler företag och 
institutioner.” 
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Figur 11. Bedömning av Lunds kommuns spårvägsprojekts främjande av de olika 
dimensionerna av hållbar utveckling. 
Bildkälla: Egen bild.  
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Tammerfors stad 

Här under presenteras resultatet från dokumentanalysen och de kvalitativa 
intervjuerna för Tammerfors stad. Resultatet delas in i motiverande faktorer, effekter 
och hållbar utveckling. 

Motiverande faktorer 

Här nedan redogörs för de motiverande faktorerna för planerandet av spårväg i 
Tammerfors stad. Dessa motiverande faktorer har plockats fram genom en 
dokumentanalys samt genom kvalitativa intervjuer med kommunala tjänstemän.  

Resultatet från såväl dokumentanalysen som de kvalitativa intervjuerna pekar på 
att de främsta motiverande faktorerna för planerandet av spårväg i Tammerfors stad 
är faktorer kopplade till stadsstruktur och utveckling av kollektivtrafiken.  

Miljö och klimat ligger med som en faktor, även om detta inte identifierades 
eller lyftes fram som en av de främsta motiverande faktorerna i dokumentanalysen 
eller de kvalitativa intervjuerna, för att få en bild av hur miljö- och klimatfrågorna 
spelat in i planerandet för spårväg. 

Utveckling av kol lektivtrafiken 
Utveckling av kollektivtrafiken har utgående från dokumentanalysen bedömts som 
en viktig motiverande faktor för införandet av spårvägen i Tammerfors stad. Denna 
bedömning blev bekräftad i samband med de kvalitativa intervjuerna med 
kommunala tjänstemän vid Tammerfors stad. 

I planerna framkommer det att en grundläggande målsättning för spårvägen är 
att förbättra kollektivtrafikens smidighet, punktlighet och kvalitet, vilket 
förhoppningsvis kommer att leda till en ökad kollektivtrafikandel (Tammerfors stad, 
2014; Tammerfors stad, 2011). Med ett smidigt, lättanvändbart och lättförstått 
kollektivtrafiksystem uppmuntrar man människor att spontant använda sig av 
kollektivtrafiken och försöker man locka till sig nya kollektivtrafikresenärer även från 
den grupp som mer oregelbundet använder sig av kollektivtrafik (Tammerfors stad, 
2011). Spårvägen har en högre kapacitet jämfört med busstrafiken och kan därmed 
komma att klara av den ökade befolkningsmängden i Tammerfors (Tammerfors stad, 
2014). 

Samtliga kommunala tjänstemän som intervjuades lyfte fram utvecklingen av 
kollektivtrafiken som en viktig motiverande faktor för införandet av spårvägen. Kaisu 
Anttonen, miljöchef vid Tammerfors stad, lyfte i intervjun fram följande gällande 
utveckling av kollektivtrafiken som motiverande faktor för införandet av spårvägen: 
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”Tammerfors är en växande stad och det byggs i olika delar av staden. För denna växande 
stad behövdes spårvägen som ett effektivt kollektivtrafikmedel.”  

Ville-Mikael Tuominen, projektledare för spårvägen i Tammerfors stad, lyfte i 
intervjun fram spårvägens kapacitet och attraktivitet som motiverande faktor för 
införandet av spårvägen: 

”Tammerfors har under årtionden vuxit och denna tillväxt har skett i både inne i och i 
utkanten av staden. […] Spårvägen är betydligt mer effektivt och attraktivt jämfört med 
busstrafiken som i nuläget finns i Tammerfors.” 

Stadss truktur 
Stadsstruktur har utgående från dokumentanalysen bedömts som en viktigt 
motiverande faktor för införandet av spårvägen i Tammerfors stad. Denna 
bedömning blev bekräftad i samband med de kvalitativa intervjuerna med 
kommunala tjänstemän vid Tammerfors stad. 

I planerna uppges spårvägen vara ett betydelsefullt stadsplaneringsprojekt, där 
man utöver trafiklösningar tittar närmare på utvecklandet av boende och tjänster i 
närheten av kollektivtrafiken (Tammerfors stad, 2014). Spårvägen ses som ett sätt att 
förtäta staden, genom att binda ihop stadens mest tätt bebodda områden och centrala 
arbetsplatsområden, samt nästan alla de viktigaste besöksområdena (ibid). Spårvägen 
är ett sätt att inom dess influensområde förbättra bostädernas, arbetsplatsernas och 
tjänsternas tillgänglighet, samt att möjliggöra en mer blandad stadsstruktur med 
arbetsplatser och bostäder nära varandra (ibid.). Spårvägen kan försäkra en god 
tillgänglighet genom att främst ha hållplatslägen i gatunivå samt genom att placera 
hållplatserna med tätare mellanrum än för snabbspårvägar (Tammerfors stad, 2011). 

Samtliga kommunala tjänstemän som intervjuades lyfte fram stadsstrukturen 
som en viktig motiverande faktor för införandet av spårvägen. Ville-Mikael 
Tuominen, projektledare för spårvägen i Tammerfors stad, lyfte i intervjun fram 
förtätande av staden som den främsta motiverande faktorn för införandet av 
spårvägen: 

”Fördelarna kopplade till markanvändningen har säkert varit central i beslutsfattandet. 
Stadsstrukturen förtätas längs ett kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk.” 

Kaisu Anttonen, miljöchef vid Tammerfors stad, lyfte i intervjun fram följande som 
en motiverande faktor för införandet av spårvägen: 

”Effektivisering av kollektivtrafiken är en utgångspunkt för stadsplaneringen i 
Tammerfors. […] Spårvägen går igenom vår stad och binder ihop centrala områden. 
Samtidigt kommer vi att behöva busstrafik mot utkanterna av staden.” 
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Miljö och klimat 
Miljö och klimat har utgående från dokumentanalysen bedömts som en eventuell 
bakomliggande motiverande faktor för införandet av spårvägen i Tammerfors stad. I 
samband med de kvalitativa intervjuerna med kommunala tjänstemän vid 
Tammerfors stad framkom det dock att miljö och klimat inte spelat en speciellt stor 
roll som motiverande faktor för införandet av spårvägen. 

I planerna framkommer det att målsättningar för spårvägen bygger alla på 
klimatpolitiska riktlinjer (Tammerfors stad, 2014). En direkt målsättning för 
spårvägen är att minska de av trafiken orsakade miljöproblemen (ibid.). Spårvägen 
kommer från och med år 2025 att erbjuda ett hållbart, säkert och lätt tillgängligt 
kollektivtrafiksystem (Tammerfors stad, 2016 b). Spårvägen kommer 
förhoppningsvis att öka användningen av kollektivtrafik betydligt och leda till en 
minskad andel privatbilism och därmed även minskade utsläpp jämfört med 
bussalternativet (ibid.).  

De kommunala tjänstemännen som intervjuades hade olika åsikter om hur stor 
roll miljö och klimat haft som motiverande faktor för införandet av spårvägen. Kaisu 
Anttonen, miljöchef vid Tammerfors stad, menade i intervjun att miljö och klimat 
inte har fungerat som en speciellt viktig motiverande faktor för införandet av 
spårvägen: 

”Klimataspekten har inte varit en central motiverande faktor för införandet av spårvägen. 
[…] Spårvägens klimatsparande effekt har självklart tagit upp, men har inte varit en 
avgörande faktor för beslutet.” 

Ville-Mikael Tuominen, projektledare för spårvägen i Tammerfors stad, menade 
ändå i intervjun att miljö- och klimatfrågan delvis har fungerat som en motiverande 
faktor för införandet av spårvägen: 

”Miljöperspektivet är kopplat till den förtätade stadsstrukturen. […] Den förtätade 
stadsstrukturen betyder att resorna är korta och att fler resor sker som gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. Kollektivtrafiken kan komma att bli ett attraktivt alternativ. […] Detta 
avspeglas i minskade utsläpp.” 

Effekter 

Här nedan redogörs för de identifierade effekterna av införandet av spårvägen i 
Tammerfors stad. Effekterna delas in i sociala, ekonomiska och ekologiska effekter. 
En subjektiv bedömning har gjorts gällande vilka effekter som hör till respektive 
kategori.  Resultatet från dokumentanalysen och de kvalitativa intervjuerna pekar på 
att de största positiva effekterna kommer att vara sociala. 



55 

 

 

 

Sociala e f fekter  
De sociala effekterna har delats in i effekter på stadsmiljö, stadsstruktur och trafik. 
Sammantaget bedöms införandet av spårvägen i Tammerfors stad ha en väldigt 
positiv effekt på dessa faktorer. En sammanfattning över bedömningen av de sociala 
effekterna hittas nedanför i Tabell 12. 

Tabell 12. Bedömning av spårvägens sociala effekter i Tammerfors stad. 
Källa: Egen tabell.  

EFFEKTER BEDÖMNING 
Stadsmiljö 
Stadsstruktur 
Trafik 

Positiv  
Mycket positiv  
Mycket positiv  

 
Stadsmiljö 
Införandet av spårvägen bedöms ha en positiv effekt på stadsmiljön. I planerna för 
spårväg lyfter man fram att spårvägssystemet främst kommet att placeras inom den 
befintliga stadsmiljön och delar av sträckan klassas som bebyggd kulturmiljö av 
riksintresse (Tammerfors stad, 2014). Undantaget är Hervantajärvi, som är ett 
område som byggs om, samt Santalahti, Niemenranta och Hiedanranta, som är 
områden som utvecklas och förändras (ibid.).  

Införandet av spårvägen kommer att förändra gaturummet mer än 
bussalternativet, även om spårvägen kräver mindre utrymme än bussen (Tammerfors 
stad, 2016 b). Spårvägen för med sig ny stadsinredning och tekniska konstruktioner 
så som elledningsstolpar, kontaktledningar och elnätsstationer (ibid.). Byggandet av 
spårvägen kräver även en förnyelse av gatuträden, vilket förändrar stadsbilden under 
en begränsad tid (ibid.). På kortare sträckor, som i korsningar, kommer träden att 
försvinna ur stadsbilden permanent (ibid.).  

Spårvägens effekter på stadsmiljön har granskats närmare i utredningen 
Kulturmiljö, stadsbild och landskap (se Appendix 1). Namnet på utredningen är fritt 
översatt från finska till svenska. 

Stadsstruktur 
Införandet av spårvägen bedöms ha en mycket positiv effekt på stadsstrukturen. 
Spårvägen bidrar till en förtätad stadsstruktur (Tammerfors stad 2014; Tammerfors 
stad 2016 b) och spårvägens långvariga lösningar utgör en tillförlitlig grund för 
markanvändningens utveckling (Tammerfors stad, 2011). Införandet av spårväg 
förväntas leda till en kraftig koncentration av nybyggnation kring spårvägens 
sträckning (Tammerfors stad, 2016 b). Med spårvägen skapar man även 
förutsättningar för en mer blandad stadsstruktur, där man kan minska trafikbehovet 
och öka efterfrågan på tjänster (Tammerfors stad, 2014).  
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År 2025 beräknas 85 procent av Tammerfors stads invånare bo inom 
kollektivtrafikzonen, dvs. 800 meter från spårvägslinjen eller 500 meter från en 
ledbusslinje (Tammerfors stad, 2016). Man har försökt placera ut spårvägens 
hållplatser på centrala platser i stadsstrukturen (Tammerfors stad, 2014). 
Hållplatserna har placerats ut i de områden som har flest kollektivtrafikresenärer idag 
eller med framtida potential (ibid.).  

Spårvägens effekter på stadsstrukturen har granskats närmare i utredningen 
Spårvägens effekter på stads- och samhällsstrukturen (se Appendix 1). Namnet på 
utredningen är fritt översatt från finska till svenska. 

I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Ville-
Mikael Tuominen, projektledare för spårvägen i Tammerfors stad, fram spårvägens 
strukturbildande effekt: 

”Spårvägen har en effekt på markanvändningen. I detaljplaneringen kan man se en 
strukturbildande effekt längs med spårvägsstråket. Kollektivtrafikens betydelse och 
attraktivitet växer i och med en förbättrad tillgänglighet för boende och arbetsplatser.” 

Kaisu Anttonen, miljöchef vid Tammerfors stad, lyfte i intervjun fram följande 
gällande spårvägens effekt på stadsstrukturen: 

“Det som jag ser som den största positiva effekten av spårvägen är att stadsstrukturen 
förtätas. […] Spårvägen kopplar ihop olika stadsdelar och möjliggör en smidig rörlighet, 
vilket i sin tur förhoppningsvis leder till minskad biltrafik och minskade utsläpp i staden.”  

Trafik 
Införandet av spårvägen bedöms ha en mycket positiv effekt på trafiken. Spårvägen 
förväntas leda till en förbättring i trafikens smidighet och resetidernas tillförlitlighet 
(Tammerfors stad, 2014; Tammerfors stad, 2016 b). I planeringen av spårväg har 
man utgått från att antingen reservera egna körfält för spårvägen i gaturummet och 
ge spårvägen fördelar i korsningar och avtag, eller att bygga ett eget körfält för 
spårvägen som är separerat från den övriga trafiken (Tammerfors, 2014). Spårvägen 
skulle komma att fungera som ryggrad för kollektivtrafiksystemet och ha en stor 
betydelse för staden (ibid,).   

Spårvägen kommer att minska antalet trafikolyckor och ökar kollektivtrafikens 
upplevda säkerhet (Tammerfors stad, 2016 b). Trafiksäkerheten påverkas bland 
annat av den minskade trafikmängden (Tammerfors stad, 2014). Spårvägen minskar 
personbilsresorna och antalet kollektivresenärer ökar i och med den förbättrade 
servicenivån (ibid.). Spårvägen bidrar till en förtätad markanvändning vilket i sin tur 
leder till att privatbilismens resor blir kortare (ibid.). Spårvägsspåren pekar ut exakt 
var spårvägen kommer att röra sig, vilket i jämförelse med busstrafiken ger upphov 
till ett tydligare och mer lättförstått stadsrum (ibid.). För att uppnå en förbättrad 
trafiksäkerhet bör spårvägens hastighet läggas på en för fotgängarna trygg nivå (ibid.).  
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I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Ville-
Mikael Tuominen, projektledare för spårvägen i Tammerfors stad, fram följande 
angående spårvägens effekt på trafiken: 

”Spårvägen bidrar till en bättre tillgänglighet i staden för människor i alla åldrar och av 
olika socioekonomisk bakgrund. […] Spårvägen är lätt att använda och öppnar upp för 
möjligheter till exempel för barn och unga att ta specialkurser från andra skolor under 
dagens lopp. Den underlättar rörandet omkring i staden såväl för boende som besökare.” 

Ekonomiska e f fekter  
De ekonomiska effekterna har delats in i effekter på stadsutveckling, regional tillväxt 
och ekonomi. Sammantaget bedöms införandet av spårvägen i Tammerfors stad ha 
en positiv effekt på dessa faktorer. En sammanfattning över bedömningen av de 
sociala effekterna hittas nedanför i Tabell 13. 

Tabell 13. Bedömning av spårvägens ekonomiska effekter i Tammerfors stad. 
Källa: Egen tabell.  

EFFEKTER BEDÖMNING 
Stadsutveckling 
Regional tillväxt 
Ekonomi 

Positiv  
Positiv  
Positiv  

 
Stadsutveckling 
Införandet av spårvägen bedöms ha en positiv effekt på stadsutvecklingen. Spårvägen 
kommer framförallt att påverka vilka områden nybyggnationen i staden kommer att 
koncentreras sig till (Tammerfors stad, 2014). Byggandet av spårväg antas öka 
sannolikheten för och mängden av nybyggnation (ibid.). Spårvägen antas även 
snabba upp genomförandet av nybyggnation längs med dess sträckning och därmed 
placera befolkningen, arbetsplatserna och tjänsterna i den bästa kollektivtrafikzonen 
(ibid.). Spårvägen kan bidra till att sprida stadens verksamheter över ett större 
område i staden (Tammerfors stad, 2016 b).  

Införandet av spårväg kan förstärka Tammerfors image som en modern 
kollektivtrafikstad (Tammerfors stad, 2014). Tammerfors profilerar sig som en 
europeisk spårvägsstad, där de olika delarna av staden är lätt tillgängliga för såväl 
invånare som besökare (Tammerfors stad, 2016 b).  

I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Kaisu 
Anttonen, miljöchef vid Tammerfors stad, fram följande gällande ovanstående: 
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”Det är klart att det kommer att ske mycket nybyggnation längs med spårvägens 
sträckning. […] Längs med det här effektiva kollektivtrafikstråket kan stadens olika 
verksamheter placeras ut.”	  	  

Ville-Mikael Tuominen, projektledare för spårvägen vid Tammerfors stad, lyfte i 
intervjun fram spårvägens koppling till andra projekt i staden: 

”Spårvägen är ett stadsutvecklingsprojekt.[…] Spårvägsprojektet kan kopplas samman 
med andra utvecklingsprojekt i staden. Ett av dessa projekt är det nya området 
Hiedanranta. […] Området beräknas inhysa omkring 20 000 – 25 000 boende och 
företagsverksamhet.” 

Regional tillväxt 

Införandet av spårvägen bedöms ha en positiv effekt på den regionala tillväxten. 
Spårvägen är ett stabilt system, vilket gör stadsutvecklingen mer förutsägbar och 
därmed mer attraktiv för byggherrar, investerare och invånare (Tammerfors stad, 
2016). Internationella exempel pekar på att man kan förvänta sig att investerare är 
mer intresserade av de områden som ligger nära spårvägen jämfört med andra 
områden som endast försörjs av busstrafik (Tammerfors stad, 2014). Spårvägen kan 
därmed komma att ha en positiv inverkan på utvecklingen av fastighetspriserna i 
staden (Tammerfors stad, 2016 b). Möjligheten till förtätande av stadsstrukturen 
kring spårvägens hållplatser betyder ett värdelyft för omkringliggande fastigheter 
(Tammerfors stad, 2011). Värdet stiger för både befintliga byggnader och byggnader 
som ännu inte byggts (ibid.). Speciellt i området Hiedanranta förväntas 
fastighetspriserna att stiga (Tammerfors stad, 2016 b).  

Utöver detta bidrar spårvägen till en tätare stadsstruktur, vilket leder till en 
effektivare markanvändning och därmed även en större ekonomisk fördel för staden 
jämfört med bussalternativet (Tammerfors stad, 2016 b). Man kan bland annat spara 
pengar på byggandet av offentliga tjänster om man bygger bostäder nära färdig 
infrastruktur jämfört med om man skulle bygga bostäder på ett helt nytt område 
(Tammerfors stad, 2014). 

Spårvägens effekt på den regionala tillväxten har granskats närmare i 
utredningen Spårvägens effekt på livskraft, attraktionskraft och image (se Appendix 1). 
Namnet på utredningen är fritt översatt från finska till svenska. 
 
Ekonomi 
Införandet av spårvägen bedöms ha en positiv effekt på ekonomin. I planerna för 
spårväg skriver man att kollektivtrafiken ska utgöra en helhet där olika trafikslag 
utnyttjas på ett kostnadseffektivt sätt (Tammerfors stad, 2014; Tammerfors stad, 
2011). En fungerande busstrafik ligger som grund för kollektivtrafiksystemet och vid 
behov kompletteras detta genom att ta i bruk mer effektiva kollektivtrafikmedel så 
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som spårväg och lokaltåg (ibid.).  En fördel med spårvägen är nämligen att 
kollektivtrafikslaget har lägre trafikeringskostnader jämfört med busstrafiken 
(Tammerfors stad, 2011).  

Spårvägsprojektet är samhällsekonomiskt lönsamt (Tammerfors stad, 2016 b). 
Projektets kostnads-nyttoförhållande är 1,3 jämfört med bussalternativet (ibid.). 
Förutom den samhällsekonomiska lönsamheten är projektet även ett väldigt lönsamt 
projekt för Tammerfors stad (ibid.). Statens investeringsstöd för spårvägen och 
Tammerfors stads egen insats kommer att betalas tillbaka dubbelt upp genom ökade 
biljettintäkter, markens värdeökning, den effektivare markanvändningen och ökade 
skatteintäkter (ibid.).  

Spårvägen har även en betydande effekt på stadens sysselsättning (Tammerfors 
stad, 2016 b). Under byggandet av spårvägen kommer staden att få in skatteintäkter 
bland annat på de löner som betalas ut för byggandet av spårvägen (Tammerfors 
stad, 2014).  

Spårvägens effekt på ekonomin har granskats närmare i utredningarna 
Samhällsekonomisk beräkning för Tammerfors spårväg, Fastighetsekonomisk bedömning 
för Tammerfors stadsspårväg, samt Penningströmmar och sysselsättning vid byggandet av 
Tammerfors spårväg (se Appendix 1). Namnet på utredningarna är fritt översatt från 
finska till svenska. 

I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Ville-
Mikael Tuominen, projektledare för spårvägen i Tammerfors stad, fram följande 
angående spårvägens effekt på ekonomin: 

”I Tammerfors har man fokuserat mycket på det ekonomiska perspektivet. Stadsstrukturen 
kommer att bli effektivare och förmånligare. […] Infrastrukturmässigt finns det fördelar 
med förtätandet av stadsstrukturen. Det blir mindre avstånd för att el- och 
vattenledningar med mera jämfört med i en mer utspridd stadsstruktur. […]” 

Ekologi ska e f fekter  
De ekologiska effekterna har delats in i effekter på buller och vibrationer, luftkvalitet 
och klimat, samt grönstruktur.  Sammantaget bedöms införandet av spårvägen i 
Tammerfors stad ha en neutral effekt på dessa faktorer. En sammanfattning över 
bedömningen av de ekologiska effekterna hittas nedanför i Tabell 14. 

Tabell 14. Bedömning av spårvägens ekologiska effekter i Tammerfors stad. 
Källa: Egen tabell.  

EFFEKTER BEDÖMNING 
Buller och vibrationer 
Luftkvalitet och klimat 
Grönstruktur 

Neutral 
Positiv  
Neutral  
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Buller och vibrationer 
Införandet av spårvägen bedöms ha en neutral effekt på buller och vibrationer. 
Spårvägen kommer att leda till lägre bullernivåer, eftersom spårvagnen inte orsaker 
större motorbuller och spårvagnen generellt sett orsakar mindre buller än en buss 
med förbränningsmotor (Tammerfors stad, 2014). Buller från spårvägen kan dock 
uppstå vid växlarna samt i branta svängar (ibid.). 

Spårvägens effekt på buller och vibrationer har granskats närmare i bland annat 
i utredningarna Tammerfors spårväg, Pyykintori – Lentävänniemi – Buller och 
vibrationer, samt Bedömning av Tammerfors spårvägs effekter på buller (se Appendix 
1). Namnen på utredningarna är fritt översatt från finska till svenska. 

I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Kaisu 
Anttonen, miljöchef vid Tammerfors stad, fram följande gällande negativa effekter 
vid byggandet av spårvägen: 

”Den största negativa effekten är nog under byggandet av spårvägen. Vi kommer att få 
problem med trafikens smidighet samt med buller, damm och så vidare. Detta har 
diskuterats mycket, speciellt nu när byggandet kommit igång.” 

Luftkvalitet och klimat 
Införandet av spårvägen bedöms ha en positiv effekt på luftkvalitet och klimat. 
Trafikens utsläpp kommer att minska i Tammerfors (Tammerfors stad, 2014; 
Tammerfors stad, 2016 b). Denna minskning sker i och med införandet av spårväg 
och den därmed ökade mängden kollektivtrafikresenärer, men även i och med 
utvecklingen av fordonen (Tammerfors stad, 2014). Den ökade mängden 
kollektivtrafikresenärer beror på att allt fler resenärer förflyttar från bil till spårväg 
(ibid.). Man väljer även att peka på den framtida tekniska utvecklingen av fordon, 
innefattande bilar, bussar och andra fordon, som kommer att leda till minskade 
utsläpp från trafiken (ibid).  

Införandet av spårväg kommer att leda till minskade utsläpp av både 
kväveoxider och partiklar, vilka påverkar den lokala luftkvaliteten, och koldioxid som 
påverkar det globala klimatet (Tammerfors stad, 2014; Tammerfors stad, 2016 b). 
Med införandet av spårvägen beräknas luftkvaliteten förbättras på de centrala 
huvudgatorna och i området Hervanta (Tammerfors stad, 2016 b).  

Spårvägen effekt på luftkvalitet och klimat har granskats närmare i bland annat i 
utredningarna Luftkvalitetsprofiler för bedömning av effekterna av Tammerfors spårväg, 
Tammerfors spårvägsprojekts material- och energieffektivtet samt klimateffekt, samt 
Tammerfors spårvägs effekter – Utredning av trafikens utsläpp i olika områden (se 
Appendix 1). Namnen på utredningarna är fritt översatt från finska till svenska. 

I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Kaisu 
Anttonen, miljöchef vid Tammerfors stad, fram följande angående spårvägens 
effekter på luftkvalitet och klimat: 
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”Förhoppningsvis kommer spårvägen att leda till minskade utsläpp jämfört med den 
ständigt ökande biltrafiken. Spårvägen är ett bättre alternativ än privatbilismen, skulle 
den elektrifieras eller inte. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med utrymme för en 
växande biltrafik.” 

Ville-Mikael Tuominen, projektledare för spårvägen vid Tammerfors stad, förklarade 
i intervjun hur man utrett spårvägens effekt på utsläppen i staden: 

”Vi har använt oss av en trafikmodell där olika trafiksystem granskas. Man har tittar 
närmare på hur olika alternativ påverkar resandet och resornas utsläpp i staden. 
Utgående från detta har man sedan gjort utsläppsberäkningar.”  

Grönstruktur 
Införandet av spårvägen bedöms ha en neutral effekt på grönstruktur. Stadsbilden 
kan även försvagas av införandet av spårvägen på de sträckor som gatuträden kan 
behöva huggas ner eller kraftigt saneras (Tammerfors stad, 2014). På 
Itsenäisyydenkatu kommer man på grund av att gatan är så smal inte kunna bevara 
alla träd som finns där idag (ibid.).  På Sammonkatu ändrar man om hela 
gaturummet genom att plantera nya träd i mitten av vägen på sidan om spårvägen 
(ibid.). 

Spårvägen i Tammerfors stad kommer till största del att läggas i hårdgjorda 
ytor, men omkring tre kilometer av sträckningen kommer att läggas i gräs 
(Tammerfors stad, 2016 a). De delar av sträckningen som kommer att sträckningen 
som kommer att läggas i gräs ligger i Tammerfors centrum och i Hervanta (ibid.). 
Man lyfter fram att fördelen med att lägga spårvägen i gräs är att de upptar vatten, 
binder gatudamm och minskar buller (ibid.). 

Spårvägen kommer att ha en betydande effekt på flygekorrarnas levnadsmiljö 
(Tammerfors stad, 2016 b). De negativa effekter som detta innebär kompenseras 
enligt de krav som ställts i de undantagstillstånd som har utfärdats för projektet 
(ibid.).  

Spårvägens effekt på grönstruktur har granskats närmare i bland annat i 
utredningarna Naturområden och effekter av byggandet, Spårvägens miljöeffekter, samt 
Utredning kring spårvägenslinjens effekt på flygekorrar och dess levnadsmiljö i området 
(se Appendix 1). Namnen på utredningarna är fritt översatt från finska till svenska. 

I samband med intervjuerna med de kommunala tjänstemännen lyfte Kaisu 
Anttonen, miljöchef vid Tammerfors stad, fram följande gällande spårvägens effekt 
på grönstrukturen i staden: 

”Vi har gjort ett väldigt grundligt arbete för att se till att den aktuella rutten för 
spårvägen tar så lite grönområde i anspråk som möjligt.” 
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Hållbar utveckling 

Utgående från resultatet från dokumentanalysen och de kvalitativa intervjuerna har 
spårvägsprojektets främjande av de tre dimensionerna av hållbar utveckling bedömts 
(se Figur 12). Enligt den bedömning som gjorts bidrar spårvägsprojektet i 
Tammerfors stad främst till den sociala dimensionen av hållbar utveckling, men även 
i någon mån till den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling.  

Spårvägsprojektet bidrar främst till den sociala dimensionen av hållbar 
utveckling genom en mycket positiv effekt på stadsstruktur och trafik, samt en 
positiv effekt på stadsmiljö. Spårvägsprojekten bedöms även bidra till den 
ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling genom en positiv effekt på 
stadsutveckling, regional tillväxt och ekonomi. Den ekologiska dimensionen av 
hållbar utveckling påverkas främst genom spårvägens positiva effekt på luftkvalitet 
och klimat, medan effekten på buller och vibrationer samt grönstruktur är neutral. 

Resultatet från de kvalitativa intervjuerna bekräftar bedömningen som gjordes i 
dokumentanalysen. Intervjupersonerna menar att spårvägen främst kommer att 
främja den sociala dimensionen, men att den underliggande tanken är att projektet 
även främjar den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Kaisu Anttonen, 
miljöchef vid Tammerfors stad, lyfte i intervjun fram följande angående hur 
spårvägen främjar den sociala dimensionen av hållbar utveckling: 

”Vi talar hela tiden om att och betonar att spårvägen är både ett stadsutvecklingsprojekt 
och ett trafikprojekt. […] Stadens centrum kommer att bli lättare och snabbare 
tillgängligt. I bästa fall kommer spårvägen även främja en hållbar stadsstruktur, som 
kunde vara en del av främjandet av den sociala dimensionen av hållbar utveckling.” 
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Figur 12. Bedömning av Tammefors stads spårvägsprojekts främjande av de olika 
dimensionerna av hållbar utveckling. 
Bildkälla: Egen bild.  
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Diskussion 

I detta kapitel diskuteras skillnaderna i studiens resultat för Lunds kommun och 
Tammerfors stad samt studiens resultat i relation till det analytiska ramverket och 
metoden.  

Diskussion av relationen mellan resultatet för Lunds 
kommun och Tammerfors stad 

Nedanför diskuteras relationen mellan resultatet för Lunds kommun och 
Tammerfors stad. I diskussionen ställs resultatet i relation till uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Nedanstående text delas in i motiverande faktorer, effekter, hållbar 
utveckling och klimataspekten.  

Motiverande faktorer 

Vilka de främsta motiverande faktorerna är skiljer sig mellan Lunds kommun och 
Tammerfors stad. I Lunds kommun är de främsta motiverande faktorerna 
stadsutveckling och regional tillväxt medan Tammerfors stads främsta motiverande 
faktorer är utvecklingen av kollektivtrafiken och stadsstruktur. Dessa faktorer 
framkommer i den vetenskapliga litteraturen där man bland annat lyfter fram att 
spårvägslinjer drar till sig fler bostäder, arbetsplatser och handel, samt att spårvägar är 
strukturbildande och yteffektiva (Anderson & Ringqvist, 2015; Sveriges Kommuner 
och Landsting, 2012). 

Att de motiverande faktorerna skiljer sig mellan Lunds kommun och 
Tammerfors stad beror eventuellt på lokaliseringen av spårvägslinjerna. I Lunds 
kommun kommer man att dra spårvägen mot den nya stadsdelen Brunnshög och har 
som centralt syfte att uppföra ett stråk som är attraktivt för boende, företag och 
handel. I Tammerfors stad kommer man däremot att dra spårvägen genom 
stadskärnan och har som centralt syfte att förtäta staden och förbättra 
kollektivtrafikens funktion. 
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De motiverande faktorerna för införandet av spårväg i Lunds kommun och 
Tammerfors stad motsvarar till stor del de systemegenskaper som spårvägen har. 
Både Lunds kommun och Tammerfors stad lyfter fram spårvägens kapacitet och 
attraktivitet som motiverande faktorer för införandet av spårvägen. Utöver detta lyfte 
bägge kommuner fram spårvägens strukturbildande effekt och att spårvägslinjerna 
drar till sig fler bostäder, arbetsplatser och handel. I Tammerfors stad lyftes 
spårvägens yteffektivitet och strukturbildande effekt upp tydligare än i Lunds 
kommun. Orsaken till detta är antagligen den att spårvägen i Tammerfors stad går 
igenom en tät stadsmiljö medan spårvägen i Lunds kommun sträcker sig ut från 
stadskärnan mot en glesare stadsmiljö. Det som varken Lunds kommun eller 
Tammerfors stad lade speciellt mycket vikt vid var att spårvägarna är tysta och 
energieffektiva. Detta kom eventuellt något tydligare fram som en motiverande 
faktor för införandet av spårväg i Tammerfors stad. 

Effekter 

Effekterna av införandet av spårväg i Lunds kommun och Tammerfors stad har 
många likheter, men även ett antal olikheter. I detta stycke kommer dessa olikheter i 
effekterna att diskuteras. Effekterna med införandet av spårvägen avspeglas de 
motiverande faktorerna för införandet av spårvägen. De effekter som bedöms som 
mycket positiva är i Lunds kommun stadsutveckling och regional tillväxt och i 
Tammerfors stad stadsstruktur och trafik. Utöver detta bedöms effekten på 
luftkvalitet och klimat positiv i Tammerfors stad, medan effekten bedöms vara 
neutral i Lunds kommun. 

Den mycket positiva effekten på stadsutvecklingen och regional tillväxt i Lunds 
kommun beror på att spårvägen kommer vara viktig för att attrahera nya bostäder, 
företag och service längs med stråket, samt för att åstadkomma en fortsatt tillväxt vad 
gäller befolkning, sysselsättning och ekonomi. Den positiva effekten på 
stadsutveckling understöds i den vetenskapliga litteraturen där det framkommer att 
spårvägen drar till sig fler bostäder, arbetsplatser och handel (Anderson & Ringqvist, 
2015). Även den positiva effekten på den regionala tillväxten understöds i den 
vetenskapliga litteraturen där det framkommer att kollektivtrafiksatsningar kan ha 
indirekta samhällsnyttor som arbetsmarknads- och tillväxteffekter (Svensk 
Kollektivtrafik & K2, 2013). I Lunds kommun är den nya stadsdelen Brunnshög 
beroende av spårvägsprojektet och kommer av allt att döma att gynnas av införandet 
av spårvägen.  

Den positiva effekten på stadsutveckling och regional tillväxt bedöms inte lika 
stor i Tammerfors stad som i Lunds kommun. Även i Tammerfors stad kommer man 
att uppleva en positiv effekt på dessa områden, men spårvägen går till största del 
genom den befintliga stadsstrukturen i centrum av staden och kommer därmed inte 
att bidra till en lika stark stadsutveckling och regional tillväxt. I Tammerfors stad 
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kommer spårvägen även att gå igenom en ny stadsdel, men den positiva effekt som 
spårvägen kommer att ha på den stadsdelen bedöms inte lika essentiell som för 
Brunnshög. 

Den mycket positiva effekten på stadsstruktur och trafik i Tammerfors stad 
beror på att spårvägen kommer bidra till en förtätning av staden, samt bidra till en 
kapacitetshöjning av kollektivtrafiksystemet i staden. Denna bedömning understöds i 
den vetenskapliga litteraturen där det framkommer att spårvägen kan binda ihop 
stadsdelar med varandra och därigenom förtäta staden, samt att spårvägen är både ett 
yteffektivt och kapacitetsstarkt trafikslag (Anderson & Ringqvist, 2015; Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2012). Tammerfors stad kommer att förtätas bland annat 
genom att binda ihop utkanter av staden med stadskärnan och genom att locka till 
sig centrala funktioner längs med spårvägsstråket. Kapacitetshöjningen kommer att 
ske i och med bytet från bussar till spårvagnar på en sträcka som redan idag är hårt 
trafikerad och som är en viktig del av hela kollektivtrafiksystemet.  

I Lunds kommun är effekten på stadsstrukturen och trafiken inte lika tydlig 
som i Tammerfors stad. Spårvägen kommer inte att förtäta staden på samma sätt som 
i Tammerfors stad och kollektivtrafikens kapacitet höjs endast på den aktuella 
sträckningen. Spårvägen kommer endast att förtäta en bråkdel av staden genom att 
koppla ihop den nya stadsdelen Brunnshög med stadskärnan i och med att största 
delen av Lunds befolkning bor utanför spårvägens influensområde. 
Kollektivtrafikstråket upp till Brunnshög kommer att få en ökad kapacitet, men det 
överordnade kollektivtrafiksystemet kommer inte att känna av denna 
kapacitetshöjning. 

Effekterna på luftkvalitet och klimat skiljer sig mellan Lunds kommun och 
Tammerfors stad. I Tammerfors stad bedöms införandet av spårvägen att ha en 
positiv effekt på luftkvalitet och klimat. Denna positiva effekt beror på att införandet 
av spårvägen kommer att innebära en utveckling av kollektivtrafiken som innebär att 
fler resenärer kan åka kollektivt. Utöver detta innebär införandet av spårväg en 
övergång till eldrivna fordon, som beräknas minska på utsläppen. Denna bedömning 
understöds av den vetenskapliga litteraturen där det framkommer att långtgående 
satsningar på och utbyggnad av en attraktivare kollektivtrafik kan åstadkomma 
minskade växthusgasutsläpp och uppnående av uppställda miljö- och samhällsmål 
(Svensk Kollektivtrafik & K2, 2013). Det framkommer även att städer som byggt 
spårväg och utvecklat kollektivtrafik har erfarenheter som visar på ett kraftigt ökat 
kollektivtrafikresande (Anderson & Ringqvist, 2015). 

I Lunds kommun bedöms effekten på luftkvalitet och klimatneutral. Detta 
beror på att, även om man hoppas på en positiv effekt, inte utfört några utredningar 
kring detta och därmed inte kan säga vad effekten kommer att vara. Förhoppningen 
är dock att fler resenärer ska åka kollektivt och därmed minska på utsläppen. Det 
ligger dock en osäkerhet i kring hur många som kommer att åka kollektivt i 
framtiden, bland annat i och med att stadsdelen är ny och folk ännu inte bor där. 
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Även om fler människor skulle börja åka kollektivt på spårvägens sträckning, så skulle 
detta inte ha en speciellt stor betydelse för kollektivtrafikandelen i hela kommunen.  

Effekterna av införandet av spårväg i Lunds kommun och Tammerfors stad 
motsvarar i någon mån de samhällseffekter som tas upp i den vetenskapliga 
litteraturen. Det som fattas i detta arbete, och som i planerna tagits upp begränsat, är 
bland annat effekterna på sociala faktorer som jämställdhet, integration samt 
användbarhet för personer med funktionsnedsättning och barn (Johansson et al., 
2016). I den vetenskapliga litteraturen lyfter man även fram att de indirekta 
effekterna av införandet av ett nytt kollektivtrafikslag är svåra att kvantifiera, och det 
är viktigt att lyfta fram osäkerheten kring de effekter som lyfts fram (ibid). 

Hållbar utveckling 

Studiens resultat pekar på att spårvägsprojektet i Lunds kommun främst främjar den 
ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling, medan spårvägsprojektet i 
Tammerfors stad främst främjar den sociala dimensionen av hållbar utveckling. 
Bedömningen av hur spårvägsprojekten i Lunds kommun och Tammerfors stad 
främjar de tre dimensionerna av hållbar utveckling visualiseras i Figur 10.  

Spårvägsprojekten i Lunds kommun och Tammerfors bidrar på ett relativt 
motsvarande sätt till de tre dimensionerna av hållbar utveckling, detta antagligen 
eftersom de är väldigt likartade projekt. För både Lunds kommun och Tammerfors 
stad bidrar man med införandet av spårvägen tydligare till den sociala och 
ekonomiska dimensionen än till den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. 
Detta beror på att spårvägsprojekten är kollektivtrafikprojekt, och som det 
framkommer i den vetenskapliga litteraturen är de motiverande faktorer och effekter 
för denna typ av projekt främst kopplade till just socialt och ekonomiskt hållbar 
utveckling. Johansson et al. (2016) delar in samhällseffekterna i direkta och indirekta 
effekter, av vilka de direkta effekterna främst är sociala och ekonomiska effekter.  

Den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling främjas tydligare i 
Tammerfors stad, men varken i Lunds kommun eller Tammerfors stad är denna 
dimension en speciellt central del av planerna för spårväg. I Lunds kommun och 
Tammerfors stad arbetar man mycket med miljö och klimat, men med själva 
spårvägsprojekten är den huvudsakliga intentionen inte att främja den ekologiska 
dimensionen av hållbar utveckling. Värt att notera är att Lunds kommun och 
Tammerfors stad med sina spårvägsprojekt bedöms bidra neutralt till den ekologiska 
dimensionen av hållbar utveckling, det vill säga att de inte bedöms ha en negativ 
effekt på denna. Lunds kommun och Tammerfors stad har då de behandlat miljö och 
klimat i sina planer för spårväg främst fokuserat på att projektet inte ska ha en 
negativ effekt på detta, medan man inte lagt speciellt mycket vikt på att påverka den 
ekologiska dimensionen av hållbar utveckling positivt. Undantaget är Tammerfors 
stads fokus på minskade utsläpp i och med införandet av spårvägen, vilket avspeglas i 
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bedömningen om att spårvägen i Tammerfors stad kommer att ha en positiv effekt 
på luftkvalitet och klimat. 

Klimataspekten 

Varken Lunds kommun eller Tammerfors stad har fokus på den ekologiska 
dimensionen av hållbar utveckling, och i förhållande till ovanstående bedömning kan 
man se att klimataspekten inte spelat en speciellt central roll i planerna för spårväg. 
Klimataspekten har å andra sidan lyfts fram i både Lunds kommun och Tammerfors 
stad, men denna har tydligare och mer utdömande lyfts fram i planerna för spårväg i 
Tammerfors stad jämfört med Lunds kommun.  

I Lunds kommun är klimataspekten en viktig underliggande faktor för 
planerandet i kommunen. Klimataspekten har dock inte fått någon större betydelse i 
planerna för spårväg i Lunds kommun. Klimataspekten fungerade som en 
motiverande faktor i början av planeringen för spårvägen, men med tiden kom 
stadsutvecklingen och den regionala tillväxten att bli de viktigaste motiverande 
faktorerna för införandet av spårvägen. Spårvägens effekter på klimatet antas komma 
att bli positiva, men kommunen har inte utfört några utredningar kring detta. Detta 
kan eventuellt bero på att klimataspekten inte betraktats som en betydande 
motiverande faktor för införandet av spårvägen och att det därmed inte funnits 
intresse för att utreda effekten närmare.  

I Tammerfors stad är klimataspekten en viktig underliggande faktor för 
planerandet i kommunen. I planerna för spårväg i Tammerfors stad lyfts 
klimataspekten tydligt fram och utförliga utredningar har utförts. Även om 
klimataspekten inte har varit den viktigaste motiverande faktorn för införandet av 
spårväg i Lunds kommun, så har den fungerat som en central underliggande 
motiverande faktor. Spårvägens effekter på klimatet har utretts grundligt och 
utredningarna pekar på att införandet av spårvägen i Tammerfors stad kommer ha en 
positiv effekt på klimatet. Spårvägens positiva effekt på klimatet kan eventuellt delvis 
vara förklaringen till varför man valt att framhäva klimataspekten i planerna för 
spårväg i Tammerfors stad. 

Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

I studien jämförs planerna för spårväg i Lunds kommun och Tammerfors. Att 
studien jämför dessa två kommuner, belägna i olika länder, har både fördelar och 
nackdelar. Den största fördelen är att det i jämförelsen inte bara dyker upp skillnader 
mellan de olika projekten, utan även i planeringsprocesserna i de olika länderna. En 
nackdel med jämförandet av två kommuner är att man i studien inte blir speciellt 
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djupgående. Studiens analys för de två kommunerna bedöms dock tillräcklig för 
besvarande av forskningsfrågorna och syftet. 

Dokumentanalysen avgränsades till planer med direkt koppling till spårvägen i 
Lunds kommun och Tammerfors stad. Planernas omfattning skilde sig mycket 
mellan kommunerna, i Lunds kommun var materialet väldigt begränsat jämfört med 
det som tagits fram i Tammerfors stad. Dokumentanalysen var därmed mer 
utmanande att utföra för Lunds kommun där planeringen inte förmedlats i skriftlig 
form i lika stor utsträckning som i Tammerfors stad.  

Antalet kommunala tjänstemän som intervjuades var tre från Lunds kommun 
och två från Tammerfors stad. Intervjupersonerna för studien valdes ut utgående från 
deras involvering i spårvägsprojektet. Intervjupersonernas arbetsuppgifter har 
självklart haft en inverkan på studiens resultat. I Lunds kommun intervjuades den 
tekniska direktörer och i Tammerfors stad intervjuades spårvägens projektledare, med 
andra ord personer med en övergripande bild av planeringen för spårväg. Utöver 
detta intervjuades det dock tjänstemän som jobbar med specifika områden, i detta 
fall med miljö eller med trafik, vilket gjort att resultatet från de kvalitativa 
intervjuerna främst tangerar dessa områden.  

För att få en mer heltäckande bild av planeringen för spårväg i Lunds kommun 
och Tammerfors stad borde flera kommunala tjänstemän ha intervjuats. För att få en 
bredare och mer representativ bild av spårvägsplaneringen borde tjänstemän med 
fokus på sociala, ekonomiska och ekologiska frågor intervjuats. 

Den stora mängden material från dokumentanalysen och de kvalitativa 
intervjuerna gjorde att en viktig del framförandet av resultatet blev avgränsandet av 
det som ansågs väsentligt för studien. Vid bedömningen av de motiverande 
faktorerna var subjektiv och generaliserande. Dock stöds bedömningen av resultatet 
från de kvalitativa intervjuerna. Vid bedömningen av spårvägens effekter gjordes en 
indelningen av effekterna, detta för att lättare kunna jämföra resultatet för Lunds 
kommun och Tammerfors stad samt för bedömningen av koppling till de olika 
dimensionerna av hållbar utveckling. På grund av detta kom det dock inte fram alla 
effekter som bedömts i kommunerna. Bedömningen av hur spårvägsprojekten bidrar 
till de tre dimensionerna av hållbar utveckling är avgränsad och subjektiv. Det är 
viktigt att lyfta fram att de tre dimensionerna av hållbar utveckling innefattar mycket 
mer än det som tas upp i denna studie. Detta beror både på att flera områden inte 
lyftes fram i planerna och på den snäva avgränsningen av indikatorerna för att lättare 
möjliggöra en jämförelse mellan Lunds kommun och Tammerfors stad. 
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Slutsatser 

De främsta motiverande faktorerna i Lunds kommun är stadsutveckling, regional 
tillväxt och utveckling av kollektivtrafiken, medan Tammerfors stads främsta 
motiverande faktorer är utvecklingen av kollektivtrafiken och stadsstrukturen. Den 
största positiva effekten av spårvägen i Lunds kommun kommer att vara på 
stadsutvecklingen och den regionala tillväxten, medan Tammerfors stads största 
positiva effekt kommer att vara på stadsstrukturen och trafiken. Utgående från 
ovanstående har bedömningen gjorts att man i Lunds kommun har valt att fokusera 
på den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling medan fokus i Tammerfors 
stad ligger på den sociala dimensionen av hållbar utveckling.  

Sammanfattningsvis kan man säga att klimataspekten kommer tydligare fram i 
planerna för spårväg i Tammerfors stad. Spårvägsprojektet i Tammerfors stad har 
haft klimatet som en tydligare motiverande faktor i Tammerfors stad, en större 
positiv effekt på klimatet, och tydligare främjande av den ekologiska dimensionen av 
hållbar utveckling. 
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Appendix 1. Utredningar och 
rapporter 

Lunds kommun 

EFFEKTER UTREDNINGAR 

Sociala Alternativa utformningar av kollektivtrafiksystem mellan Lund C 
och ESS 

Spårvagn kontra buss: Kapacitet, kostnader och intäkter 

Ekonomiska Rapport Nyttan med spårväg - katalysator för attraktivitet och 
tillväxt 

Rapport Stadsplanering och fastighetsvärden - Spårväg Lund C till 
ESS 

Samhällsekonomi Spårväg Lund C-ESS - Fördjupad utredning 

PM Fördjupad analys för investeringskostnad för spårväg Lund C - 
ESS 

Ekologiska Rapport Spårväg Lund C-ESS: Buller och vibrationer 

Rapport Elektriska och magnetiska fält inom spårvägstrafiken 

Övriga Granskning Spårväg - rapport med bilagor 
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Tammerfors stad 

EFFEKTER TAMMERFORS STAD 

Sociala Kulttuuriympäristö, kaupunkikuva ja maisema 
 

Raitiotien vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
 
Raitiotiejärjestelmän vertailuvaihtoehto 0+ (runkobussit) 
 

Ekonomiska Tampereen raitiotien yhteiskuntataloudellinen hyöty-
kustannuslaskelma 
 
Raitiotien elinvoima-, vetovoima- ja imagovaikutukset 
 
Tampereen kaupunkiraitiotien linjauksen kiinteistötaloudellinen 
analyysi 
 
Tampereen raitiotien rakentamisen rahavirrat ja työllistävyys 
 

Ekologiska Ilmanlaadun pitoisuusprofiilit Tampereen raitiotien vaikutusten 
arviointia varten 
 
Selvitys raitiotielinjauksen ensimmäisen vaiheen alueen liito-
oravatilanteesta sekä raitiotien vaikutuksista lajin elinolosuhteisiin  
 
Liito-oravatilanne Hervantajärven asemakaavaehdotuksen ja 
Tohtorinpuisto-Ramppipuiston alueella 
 
Luontokohteet ja rakentamisen aikaisten vaikutusten arviointi, osa 1 
 
Viitasammakkoselvitys Iidesjärven kaakkoisosassa 3. - 4.5.2016 
 
Tampereen raitiotiehankkeen materiaali- ja energiatehokkuus sekä 
ilmastonmuutoksen vaikutukset   
 
Tampereen raitiotie, läntinen haara Pyynikintori - Lentävänniemi - 
Runkomelu ja tärinämuistio 27.5.2016 
 
Tampereen kaupunkiraitiotien meluvaikutusten arviointi 
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Tampereen raitiotie, KAS-vaihe - Runkomelu ja tärinämuistio 
 
Tampereen raitiotien pima-selvitykset - Vaihe 1: Riskikohteiden 
kartoitus 
 
Vihiojan pilaantuneisuustutkimus, asemakaava nro 8604 
 
Pilaantuneen maan tutkimukset 
 
Tampereen raitiotien vaikutukset - Liikenteen verkolliset 
päästötarkastelut 
 
Hervannan hulevesiselvitys 
 
Pintavesikohteet ja rakentamisen aikaisten vaikutusten arviointi, osa 
1 
 
Pohjavesikohteet, osa 1 
 
Raitiotien ympäristövaikutukset 
 

Övriga Teemaryhmän vaikutusarviointi lyhentämättömänä 
 
Tampereen raitiotiehanke – Yrityskysely 
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Appendix 2. Analysschema 

Lunds kommun 

 FORSKNINGSFRÅGA 1 FORSNINGSFRÅGA 2 FORSKNINGSGRÅGA 3 
 

Översiktsplan 2010 
 

X   

Förstudie – Spårväg Lund 
C till ESS 

X X X 

MBK för Spårvägen Lund 
C till ESS i Lunds 

 X X 

Detaljplan för Spårväg 
Lund C till ESS i Lund 

 X X 

 

Tammerfors stad 

 FORSKNINGSFRÅGA 1 FORSNINGSFRÅGA 2 FORSKNINGSGRÅGA 3 
 

Tammerfors moderna 
spårväg – preliminär 
utredningsplan 

X   

Tammerfors spårväg, 
utredningsplan 

X X X 

Tammerfors spårväg, 
bedömning av effekter 

 X X 

Tammerfors spårväg, 
konstruktionsplan 

X X  
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Appendix 3. Intervjuguide 

Intervjun påbörjas med en introduktion av studiens syfte och frågeställningar samt 
vad som kommer att tas upp under intervjun. Följande frågor handlar om att få en 
bild av intervjupersonens relation till planeringen av spårväg samt om att skapa en 
generell bild av hur planeringsprocessen kring spårvägen gått till. 
 

-‐ Vad heter du och vad jobbar du med? 
 

-‐ Hur har du medverkat i planeringsprocessen kring spårvägen? 
o Vad har din roll varit? 
o Hur involverad har du varit? 

 
-‐ Kan du kort förklara hur planeringsprocessen kring spårvägen har gått till?  

o När började man planerna för spårväg?  
o Milstolpar? 
o Har processen fungerat? 
o Är det någonting som saknas i processen? 

 
-‐ Följande planer har identifierats som relevanta för planerandet av spårväg. 

Kan du kort kommentera innehållet i dessa planer? 
o Hur representerar planernas innehåll planeringsprocessen? 
o Är det någonting som fattas från dessa planer? 

Tabell  1.  Planer utvalda för dokumentanalysen. 

LUNDS KOMMUN TAMMERFORS STAD 
Översiktsplan 2010 Tammerfors moderna spårväg – preliminär utredningsplan 
Förstudie – Spårväg Lund C till ESS Tammerfors spårväg, utredningsplan 
MKB för Spårvägen Lund C till ESS i Lund Tammerfors spårväg, bedömning av effekter 
Detaljplan för Spårväg Lund C till ESS i Lund Tammerfors spårväg, konstruktionsplan 
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Följande frågor ska besvaras utgående från intervjupersonens uppfattning om vad 
som framkommer i underlagsmaterialet samt vad som framkommit under 
planeringsprocessen. Tanken är att lyfta fram sådant som behandlats under 
planeringsprocessen men som eventuellt inte framkommer i underlagsmaterialet.  
 

-‐ Vad har enligt din uppfattning varit de främsta motiverande faktorerna för 
och emot planerandet av spårvägen (i utredningsmaterialet och under 
planeringsprocessen)? 

o Vad är de mest betydande faktorerna? 
 

-‐ Vad är din uppfattning av vilka positiva och negativa effekter det finns 
kopplat till införandet av spårväg i kommunen (enligt underlagsmaterialet 
och de utredningar som utförts under planeringsprocessen)?  

o Vad är de mest betydande effekterna? 
 
 

-‐ Hur uppfattar du att man har tagit hänsyn till hållbar utveckling (i 
underlagsmaterialet och under planeringsprocessen)?  

o Hur främjar man de tre dimensionerna av hållbar utveckling? 
 
 

-‐ Hur uppfattar du att man tagit hänsyn till klimataspekten (i 
underlagsmaterialet och under planeringsprocessen?)  

o Mitigation? Adaptation? 
o Utredningar? 

 
-‐ Hur ser ni på planerandet av eventuella framtida spårvägslinjer i staden? 

o Vilken etapp? 
o Sannolikhet? 
o Tidpunkt? 
o Alternativ? 
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