
Ingen	spårväg	på	Lundalänken,	ingen	spårväg	till	Brunnshög	
Konsekvenserna	som	uppstår	om	framtida	Brunnshög	inte	trafikförsörjs	av	en	spårväg	
 
Den	 exploateringsdrivna	 trafikökningen	 i	 Brunnshög	 kräver	 omedelbara	 åtgärder.	 På	
Lundalänken	anläggs	i	dagsläget	en	spårväg	vilket	kommer	generera	en	stor	kapacitetshöjning.	
Sedan	 satsningen	 på	 spårvägen	 fastställdes	 har	 beslutet	 ifrågasatts,	 och	 än	 idag	 trots	 att	
byggandet	har	påbörjats.	Den	fortsatta	uppståndelsen	speglar	graden	av	missnöje	vilket	lett	till	
intresset	att	utreda	vad	alternativen	till	spårvägen	skulle	innebära	för	kompromisser	och	andra	
åtgärder	som	i	sin	tur	inverkar	på	utvecklingen	i	Brunnshög.		

 

I Lund exploateras den nya stadsdelen Brunnshög. För att området ska kunna integreras med 
resterande Lund förutsätts god kommunikation. Det motiverar anläggandet av spårväg på 
Lundalänken som förutom höjer kapaciteten förstärker just kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken 
ökar det hållbara resandet vilket blivit högst aktuellt den senaste tiden på grund av de 
klimatanpassningar som hela världen står inför. Brunnshög har ett mål, tredjedelsmålet vilket 
innebär att resorna som görs dit ska vara jämnt fördelade mellan kollektivtrafik, bil samt cykel 
och gång. För att uppnå målet kommer många åtgärder att krävas. Spårvägen är en sådan åtgärd 
eftersom den har högre dragningskraft än buss vilket gör att resandeutvecklingen för 
kollektivtrafiken kommer gå fortare.  

Trots spårvägens givna fördelar menar motståndarna att det finns lämpligare alternativ.  Genom 
en scenarioanalys har det utretts vilken inverkan dessa alternativ har på resterande trafiksystem, 
och på utbyggnaden i Brunnshög. Dubbelledbussar kan ersätta spårvagnar på Lundalänken, 
men eftersom de har lägre kapacitet kräver det dock att resterande bussystem utökas. Om 
resterande färdmedel åtgärdas som planerat idag kan 100 % av Brunnshög byggas ut. Om 
istället ledbussar skulle införas på Lundalänken, och mindre åtgärder skulle genomföras på 
resterande trafiksystem skulle bara 39 % av Brunnshög kunna realiseras. Båda alternativen 
beräknas utnyttja maximal kapacitet under maxtimman vilket riskerar påverka komforten och 
därmed kollektivtrafikens anseende. Det i sin tur bidrar till lägre resandeutveckling på 
kollektivtrafiken och resultatet blir längre ifrån tredjedelsmålet. Ett bekymmer med att 
trafikmål mäts i andelar är att det varken kräver sänkt bilanvändande eller sänkt resande vilket 
borde vara det långsiktiga målet med hänsyn till de utsläpp det motoriserade beroendeskapet 
bidrar till. 

Figur	1	Visionsbild	av	St:Laurentiigatan	i	Lund	med	spårvagnar.	Källa:	https://www.lund.se/trafik--
stadsplanering/byggprojekt/sparvag-lund-c---ess/ 



Förutom viljan att sänka transportsektorns klimatpåverkan strävas det efter ett effektivt och 
tillförlitligt trafikflöde på lokalt plan. Tillväxt påverkas av kapaciteten i det befintliga och i det 
potentiellt framtida trafiksystemet. Det är emellertid riskabelt att anta att resenärer kommer 
fördela sig efter färdmedlens kapacitet och inte efter färdmedlens attraktivitet. Det är därmed 
problematiskt att låta kapaciteten helt styra exploateringen utan utrymme för att utvecklingen 
inte helt går som förväntat.  Rekommendationen är därför att inte beräkna på maximal kapacitet 
utan på praktisk kapacitet vilket i detta fall minskar utbyggnaden av Brunnshög men 
säkerställer en god och tilltalande kommunikation för deras invånare. 

Slutsatsen är att Brunnshög kan exploateras utan spårväg. Exploateringen bör dock begränsas 
för att användandet av hållbara färdmedel ska kunna öka i andel. Till vilken grad utbyggnaden 
begränsas beror på vilka åtgärder som genomförs i trafiksystemet men framförallt på vilken 
framtidsbild kommunen har för sin stad och för det specifika området. 


