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Trafiksäker utformning
Trafiksäkerhet är en väldigt viktig aspekt, detta gäller både på den
övergripande nivån och på detaljnivå vid utformningen av gator. Vid alla uteller ombyggnader ska det på ett tidigt stadium noga utredas vilka
konsekvenser och effekter de ger på trafiksäkerheten. Trafiksäkerheten är
särskilt viktig vad gäller oskyddade trafikanter. Därför bör stor omsorg läggas
ner på att få en så tydlig och säker utformning som möjligt, en sk
självförklarande utformning, så att skador och dödsfall inte ökar i samband
med införandet av spårvagnstrafik och andra kollektivtrafikåtgärder.
Den fysiska utformningen av stomnätssystemet bör naturligtvis stötta
trafiksäkerheten i så hög grad som möjligt. Generellt kan man säga att
blandtrafik försämrar trafiksäkerheten. Man bör även, i möjligaste mån,
undvika vänstersvängande fordon över kollektivtrafikens utrymme.
Kollektivtrafikutrymmet bör tydligt markeras i gatan. Metoden kan variera, med
alltifrån en enkel heldragen linje till ett staket utmed banan. Staket är
emellertid av stadsmiljöskäl inte alltid önskvärda, varför en linje i kombination
med avvikande markbeläggning i kollektivtrafikkörfälten oftast är att föredra.
En bra metod är att också göra kollektivtrafikkörfältet något upphöjt i
förhållande till omgivande körbana.

Figur 1.

På denna gata i Mulhouse är spårvägsområdet upphöjt i förhållande till
omgivande körbanor, för att tydliggöra spårvägens separata utrymme. Notera
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också att den lokala busstrafiken får samsas med biltrafiken vid sidan av
spårvägen.

Oreglerade övergångsställen över kollektivtrafikkörfält bör inte förekomma
både utifrån trafiksäkerhetsskäl och för kollektivtrafikens framkomlighet. Detta
är särskilt viktigt vid spårväg då fotgängare har väjningsplikt mot
spårvagnstrafik vid oreglerade övergångsställen. Därför måste dessa antingen
ersättas med en gångpassage utan zebramarkering eller signalreglerats.
Vilket som är mest lämpligt beror dels på spårvagnens hastighet och av totala
trafikflödets storlek.
Vid gångpassager över kollektivtrafikkörfält kan man sätta upp
varningssignaler med ljus och ljud för att öka oskyddade trafikanters
uppmärksamhet. Man kan även påtala för fotgängaren att den bör hålla utkik
genom skyltar eller med symboler och text i markbeläggningen. Genom taktil
markbeläggning och/eller pållare kan även passagen märkas ut för personer
med synnedsättning. Det är viktigt att markeringarna och skyltarna inte kan
misstolkas som ett övergångsställe av de gående.

Figur 2

Utformning vid oreglerat övergångsställe. källa:
http://www.tramvia.org/portada/portada-040300.htm
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Figur 3

Varningsskylt. källa: http://www.tramvia.org/portada/portada-040300.htm

Figur 4

Varningsmarkering i marknivå. källa: http://www.tramvia.org/portada/portada040300.htm

Vid en kombination av övergångsställe över väg och gångpassage över
kollektivtrafikkörfält kan man förutom rekommendationerna för gångpassage
även fundera på en ”saxad” utformning, där man med hjälp av mittrefuger
tvingas vända sig mot kollektivtrafiken vid övergång. En saxad utformning är
till nackdel för synskadade eftersom passagen inte blir vinkelrät mot gatan.
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Figur 5

Principskiss för saxad övergång

Översyn bör genomföras över antalet övergångställen längs med
stomtrafikstråken och ersätta dessa med lämplig regleringsform. Platsens
läge, hastighet på sträckan och antalet fotgängare som förväntas passera
avgör om gångpassage eller signalreglerat övergångsställe är lämpligaste
regleringsformen.
Räcken kan i vissa fall användas för att kanalisera fotgängarflöden och
förhindra spring över gata och spårväg. Avskiljande räcken bör i så fall vara
minst 1,1 meter höga och klätterfria. Räcken är dock inte så stadsmässiga och
bör undvikas i åtminstone stadskärnan. Utformningen av hållplatser bör därför
utformas så att onödigt spring över plattformar undviks. Räcken eller staket vid
sidan av kollektivtrafikkörfälten måste sättas på sådant avstånd att
stomtrafiken kan utrymmas på ett säkert sätt, vilket innebär att
kollektivtrafikkörfältens totala bredd måste ökas om det ska avgränsas med
räcken eller staket.
Hastigheten är en av de viktigaste faktorerna som påverkar trafiksäkerheten.
Hastighet påverkar såväl risk för att en olycka ska inträffa som skadeföljd då
olyckan är ett faktum. I tabellen nedan anges de hastighetsnivåer som bör
gälla både för stomtrafik och övrig trafik för att uppnå god trafiksäkerhet i olika
stads- och trafikmiljöer.
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Tabell 1

Rekommenderade hastighetsnivåer som bör gälla för att uppnå god
trafiksäkerhet i olika stads- och trafikmiljöer.

Trafik- och stadsmiljö

Dimensionerande
trafiksituation

Torg, gågator, gångfartsområden,
shared space

Integrerad trafik mellan
gångtrafik, cykeltrafik,
kollektivtrafik och biltrafik

Blandtrafik

Integrerad trafik mellan
kollektivtrafik och biltrafik, men
separerad från gångtrafik och
cykeltrafik

Separerad trafik med
kollektivtrafikkörfält eller egen bana

Kollektivtrafiken är separerad från
gångtrafik, cykeltrafik och biltrafik

Rekommenderad
hastighet
< 20 km/h

20-30 km/h

> 30 km/h

Följande punkter bör beaktas vid utformning av gaturum för stomtrafik:
− Följande punkter bör beaktas vid utformning av gaturum för stomtrafik:
− Självförklarande gaturum höjer trafiksäkerheten – kollektivtrafikkörfälten
bör tydligt markeras i gatan och framgå under årets alla årstider
− Separerad kollektivtrafik med upphöjd yta för kollektivtrafiken så att en
kant bildas som avgränsning mot övriga körbanor för ökad tydlighet i
gaturummet
− Vid korsningspunkter fodras tydliga och konsekventa lösningar – olika
färgbeläggningar kan tydliggöra korsningspunkten och vem som ges
företräde
− Vänstersvängande fordon över kollektivtrafikkörfält bör undvikas i så stor
utsträckning som möjligt
− Oreglerade övergångsställen utformas som gångpassager utan zebramarkering
− Reglerade övergångsställen vid hastigheter över 20 km/h bör utformas
med trafiksignal eller annan tydlig åtgärd som medverkar till tidseparation
av flödena - tänk på att utformningen även ska vara tydlig då trafiksignalen
är ur funktion
− Övergångsställen kan med fördel utformas med saxad utformning, där
fotgängaren med hjälp av mittrefuger tvingas vända sig mot
kollektivtrafiken vid övergång
− Räcken och staket är normalt inte nödvändiga om utformningen i övrigt
stödjer trafiksäkerheten, men kan behöva användas för att kanalisera
fortgängarflöden
− Hållplatser bör utformas så att spring över plattformar och gata undviks
− Varningssignaler med ljus och ljud kan användas för att öka oskyddade
trafikanters uppmärksamhet
− Fordonen skall vara utformade så att konsekvensen av påkörningsolyckor
lindras
− Goda siktförhållanden som säkerställer gott samspel mellan förare och
andra trafikanter - träd växer och blir större
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−
−
−

Uppmaningar genom text eller symboler i beläggningen, t ex ”titta åt
höger”
Separera kollektivtrafik från längsgående cykeltrafik, cykeldäck kan fastna
i spåren
Tillräckliga plattformsytor, så att alla på- och avstigande resenärer får plats

Placering av kollektivtrafikkörfält
Stomtrafiken bör av kapacitets- och trafiksäkerhetsskäl inte gå i blandtrafik
och kräver därmed eget reserverat utrymme i gaturummet.
För spårväg finns två primärt olika alternativ till placering av
kollektivtrafikkörfält, antingen i mitten av gatan (mittförlagd) eller vid sidan
(sidoförlagd).
För stombuss finns också exempel med kollektivtrafikkörfält på var sida av
gatan, det vill säga med biltrafik mellan kollektivtrafikkörfälten, men detta
alternativ ger inga större fördelar (tvärtom tar det mer plats, kostar mer
material och försämrar tillgängligheten till fastigheter på båda sidor av gatan).
Generellt är mittförlagda kollektivtrafikkörfält den bästa placeringen, då den
ger en tydlig stadsmässighet samtidigt som tillgängligheten för bilar till
fastigheter blir god. Mittförlagda kollektivtrafikkörfält bör därför eftersträvas där
det finns plats. Mittläge är också det normala och medför endast konflikt med
övrig trafik vid vänstersvängar, vilka därför bör undvikas i möjligaste mån. Om
en vänstersväng över kollektivtrafikkörfälten krävs är det viktigt att korsningen
signalregleras för att öka trafiksäkerheten. Anledningen till att signalreglera
korsningen är för att minska risken att konflikt uppstår mellan stomtrafiken och
övriga trafikanter och för att öka framkomligheten för stomtrafiken.
Sidoförlagda kollektivtrafikkörfält är vanligare för spårvägstrafik än
stombusstrafik och används oftast i enkelriktade gator, men i vissa fall även i
dubbelriktade gator där man har ont om plats. Båda alternativen har för- och
nackdelar och skiljer sig åt vad gäller på sträcka och i korsningar.
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Figur 6

Spårvagn förlagd i gräsbevuxen mittremsa av gatan

I följande figurer visas exempel på hur kollektivtrafikkörfält kan inrättas i olika
gatusektionen mellan 24,5 m och 47 m.

Figur 7

Skiss 1:500 över fördelning av gaturummet vid hållplats med gatusektion på
24,5 meter
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Figur 8

Figur 9

Skiss 1:500 över sträcka med gatusektion på 47 meter

Skiss 1:500 över föreslagen uppdelning av gaturummet inkl hållplats, vid gatusektion
på 47 meter

Mittförlagda kollektivtrafikkörfält:
☺ Symmetrisk utformning av gaturummet, vilket bidrar till stadsmässigheten
utmed gatan.
☺ Skapar flexibilitet vad gäller trädplantering och parkeringsplatser.
☺ Skapar korta övergångar för fotgängare.
☺ Lastning och lossning till fastigheter underlättas, då bilkörvägen alltid ligger
närmast fastigheterna.
☺ Tydligare trafiksituation vid korsningar.
☺ Utformning vid hållplats kan underlättas trafiksäkerhetsmässigt vid en
lösning då biltrafiken kör ”runt” hållplatsen. Därmed kan även en
hastighetsminskning fås i anslutning till hållplatsen. Då många olyckor sker
i anslutning till hållplatserna är detta en fördel.
Sämre flexibilitet för biltrafiken vid tillfälliga stopp på grund av smal
enkelriktad körbana alternativt att körbanan bör vara minst 4 meter bred för
att man ska kunna passera ett fordon som har havererat eller av någon
anledning stannat i gatan.
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4.000 m

7.700 m

4.000 m

15.700 m

Figur 10

Exempel på gatusektion med mittförlagd spårväg. Vägbanorna bör, om de är
enfiliga, göras 4 m breda för att möjliggöra omkörning av en havererad
personbil utan att biltrafiken tvingas upp på spårområdet. Kan kontaktledningen
fästas i husfasader han sektionen minskas ytterligare. För att kunna trafikera
med både spårvagn och buss bör dock totala körfältsbredden vara 7-7,5 m.

Sidoförlagda kollektivtrafikkörfält:
☺ Ökad flexibilitet för biltrafiken vid tillfälliga stopp på grund av gemensam
dubbelriktad körbana, den totala körbanebredden kan därmed minskas
något.
Asymmetrisk utformning av gaturummet.
Ena sidan av kantstensparkerade bilar hamnar i mitten av gatan, mellan
körfälten för spårvagn och för bil. Alternativt är parkering endast tillåtet på
en sida av gatan.
Kantstensparkering blir mer ytkrävande då det behövs en extra skiljeremsa
mellan parkering och spårväg om parkering ska finnas på båda sidor
eftersom den inte kan samordnas med trottoaren.
Lastning och lossning till kvarteren på spårvägens sida försvåras, då
spårvägen hamnar mellan bilkörvägen och fastigheterna.
Närhet till fastigheter kan öka risken för störande buller och vibrationer.
Tillgänglighet för räddningstjänst kan försvåras när det inte finns en gata
nära husfasaden. Kontaktledning som kommer nära huset kan också vara
ett problem för räddningstjänsten.
Otydlig trafiksituation vid korsningar.
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6.500 m

7.700 m
14.200 m

Figur 11

Exempel på gatusektion med sidoförlagd spårväg. Spårvägens utrymmesbehov
är detsamma som vid mittförlagd spårväg, men vägbanan för bilar kan ofta
totalt sett göras smalare. Med två körfält för biltrafik i vardera riktningen blir det
emellertid ingen skillnad alls i utrymmesbehov mellan mittförlagd och
sidoförlagd spårväg. Kan kontaktledningen fästas i husfasader han sektionen
minskas ytterligare.

Hållplatsutformning
Plattformslängden anpassas till fordonslängden, plus ytterligare ett par meter.
På linjer med spårvägstrafik bör långa plattformar, ca 45 m för att möjliggöra
trafik med drygt 40 m långa fordon, byggas. För att kunna tillmötesgå
eventuella ytterligare kapacitetsbehov i framtiden ska det finnas
planberedskap (åtminstone på Spårväg City) för förlängning till ca 65 m. Vid
hållplatser som trafikeras i högre hastigheter, t ex på Lidingöbanan, kan även
hållplatslängden behöva ett sk bromstillägg, utöver fordonets längd.
Plattformarnas bredd bör inte understiga 3,5 m, inklusive utrymme för
utrustning som väderskydd med mera.
På hållplatser med många av- och påstigande är det särskilt viktigt med
tillräcklig plattformsbredd. Den tillgängliga plattformsytan per person bör inte
understiga 1 m2, beräknat på det största antal personer som förväntas befinna
sig på plattformen samtidigt.
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Dimensionering av hållplatser:
− Minst 45 meter lång plattform, med planberedskap för förlängning till 65 m
−

Minst 3,5 meter breda

−

Minst 1 m2 per person beräknat efter dimensionerande tidpunkt

Plattformar bör vara utrustade med regnskydd, sittplatser och god belysning.
Dessutom skall information i form av tidtabeller, närområdeskartor,
linjenätskarta, högtalare och realtidsskyltar finnas.
Större hållplatser med stort antal påstigande per dygn (> 600) eller med viktiga
bytesfunktioner bör utformas som mötesplatser som inbjuder till uppehåll. De
bör med fördel även vara bemannade för god service och trygghet. Förutom
traditionell utrustning bör de vara utrustade med service och kringfaciliteter
såsom internetaccess, caféer, kvartersbutiker, park&ride och lånecyklar.

Relation mellan bussar och spårvagnar på samma bana
På sträcka
I många länder låter man kollektivtrafikens bussar och spårvagnar trafikera
samma bana. Detta kan vara lämpligt bland annat ur linjenätssynpunkt eller
under en genomförandefas. Sådana lösningar innebär dock att spårtrafikens
kapacitet begränsas. Av denna anledning väljer man till exempel i Frankrike i
regel bort denna lösning och försöker istället skapa goda bytespunkter.
Förutom trängseln längs spåret finns beständighetsaspekter kring en
gemensam bana. Busstrafik i spårvägsspår är en extra belastning som ger
tydliga nedbrytningseffekter. För att undvika detta krävs konstruktioner som är
mer motståndskraftiga än de som behövs på banor där endast spårvagnar
skall gå. Detta fördyrar anläggningen samtidigt som möjligheten till grässpår i
princip omöjliggörs. Grässpår ses av många som ett estetiskt tillskott i
gatubilden och har en buller- och viberationsdämpande effekt.
Val av gatsten som ytbeläggning där busstrafik skall gå i spårvägsspår är
problematisk eftersom sättningsskador lätt uppstår. Kombinationen kan också
leda till ökat buller och försämrad komfort i bussarna.
Körfältsbredd för dubbelriktad spårtrafik behöver åtminstone vara 6,6 meter
om kontaktledningar kan hängas på intilliggande husväggar. För dubbelriktad
busstrafik behövs 7,0–7,5 meter på grund av vingelmån. Vid trånga utrymmen
kan det därför vara en fördel att inte låta busstrafiken gå på samma bana då
plats i gaturummet kan sparas.
Stomlinjer bör ej konkurrera med varandra och parallella stomlinjer bör därför
undvikas. I de fall stomlinjer trafikerar samma gata, finns stora vinster med att
välja samma fordonsslag ur drift-, kapacitets-, och stadsmiljöaspekter.
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Vid hållplats
På grund av till exempel utrymmesbrist, eller för att skapa god tillgänglighet till
ersättningsbussar vid driftsstopp kan det vara lämpligt att planera för
gemensamma hållplatslägen för bussar och spårvagnar. I Stockholm kommer
det blir aktuellt att samutnyttja hållplatser på flera ställen där
innerstadsstombuss, regionala stombusslinjer och spårväg löper parallellt.
En viktig förutsättning är dock att fordonen (buss och spårvagn) inte är
identiska och därför ställer olika krav på hållplatsernas utformning. Om
spårväg och busstrafik ska kunna samordnas på ett bra sätt måste
hållplatserna utformas så att full tillgänglighet till båda trafikslagen skapas trots
att fordonen är olika höga.
Instegshöjd vid en spårvägshållplats är normalt kring 0,3 m. Vid
busshållplatser eftersträvas i regel en lägre instegshöjd (0,17 m) för att passa
nigande bussar. Ett sätt att kringgå problemet är att en del av plattformens
höjd anpassas efter bussar och en annan efter spårvagnar. Vid bussläget kan
då en höjd på 16–18 cm väljas och vid hållplatsläget för spårvagnar är en höjd
på 28 cm lämplig. Detta resulterar emellertid i långa hållplatser med lutande
plattformar. Inom Spårväg City projektet har hållplatser med olika höjder
testats och ej funnits som lämplig utformning. En annan lösning som är relativt
vanlig i Tyskland är att man väljer specialutformade kantstenar som är högre
än vid vanliga busshållplatser.
Plattformens kantstenar måste utformas så att hjulmuttrar och karossida på
bussar inte skadas trots stenens höjd. Det finns ett antal olika kantstenstyper
på marknaden att välja mellan. Väljs en sådan, högre kantsten så blir
nivåskillnaden till en låggolvsspårvagn 6–8 cm vilket dock fortfarande är något
mer än önskvärt.

Figur 12.

Dresden Combibord ®, exempel på kantsten för buss och spårvagn. Foto från
Tribeton.

Matartrafik, med bussar som ansluter till strategiska punkter utmed spårvägen,
är en viktig förutsättning för att förbättra den ekonomiska effektiviteten i
systemet och öka resandeunderlaget för spårvägen. Eftersom både bussar
och spårvagnar är relativt småskaliga är det ofta inte svårt att skapa goda
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bytesmöjligheter i markplanet. Detta gör att tillgänglighetshämmande trappor
och gångtunnlar kan undvikas.

Figur 13.

En attraktiv bytespunkt mellan buss och spårvagn med byte över plattform i Le
Mans.

Byte ska helst kunna ske endast genom några få stegs förflyttning över
plattform. En öppen miljö bör eftersträvas utan onödiga barriärer i form av till
exempel staket. För att öka komforten och ytterligare höja kollektivtrafikens
attraktivitet kan plattformar gärna utrustas med väderskyddande tak som
sträcker sig hela vägen mellan buss och spårvagn.

Utformning för att minska buller spåranläggningar
Bullret från en spårvägsanläggning kan begränsas både genom anpassning
av spåranläggningen och av fordonen.
En åtgärd som har betydande effekt är underhållet av själva
spåranläggningen. Spårrillorna bör hållas rena och fria från till exempel löv för
att begränsa bullret. Även kurvradier har en betydande effekt på
bullernivåerna. Snäva kurvor kan ge upphov till relativt höga bullernivåer.
Grässpår ger lägre ljudnivå jämfört med hård omgivning och anses dessutom
ofta vara ett trivsamt inslag i stadsrummet. Bullerplank är ofta effektiva för
bullerdämpning men försämrar de stadsmässiga kvalitéerna i så hög grad att
de inte rekommenderas inne i städer.
Det finns få referenser kring buller som uppkommer av spårvägstrafik. I
mätningar som har gjorts i Göteborg framgår att äldre spårvägssystem av den
typen ger upphov till buller motsvarande dieselbusstrafik medan trådbussar är
ett tystare alternativ. Generellt kan det även tilläggas att nya spårvägssystem
genererar mindre buller än de som är uppbyggda på gammal teknik.
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Figur 14

Spårvagnar blir tystare om hjulen skyddas med ljuddämpande skivor som här i
Strasbourg.

Utformning för att minska vibrationer spåranläggningar
Utformningen av spåranläggningen har stor betydelse för hur mycket
vibrationer som fortplantas till omgivningen. Exempelvis är öppet spår med
betongsliprar sämre än spår med träsliprar.

För att minska vibrationer är det vid anläggning av nya spåranläggningar
vanligt att isolera spåranläggningen från omgivningen med gummiinlägg. På
detta sätt undviker man att större delen av vibrationerna fortplantas till
omgivande byggnader med mera. Gummimaterialet kan placeras mellan
rälsfot och sliprar och även runt rälerna.
En konstruktionsprincip som har blivit relativt vanlig och har goda
vibrationsdämpande effekter går ut på att en stor solid betongkonstruktion
först gjuts. I denna skall det finnas rännor i vilka räler kan placeras. Rälerna
hålls fast i rännorna av ett gummikorkmaterial med vibrationsdämpande effekt.
På speciellt känsliga partier, exempelvis då spåranläggningen placeras
närmre än sju meter från en byggnad kan dyrare konstruktioner bli aktuella.
En sådan kan utformas som två separata betongkonstruktioner som är
förbundna med fjädring. Spåranläggningen installeras på den övre medan den
understa vilar på undergrunden.
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Figur 15

Spår lagt i prefabricerade betongelement med gummiinlägg minskar både
vibrationer och buller. Här från byggnationen av Spårväg City i Stockholm.

Integrering av stadsspårvägsnätet och Tvärbana
Tvärbanan är till största del utformad som snabbspårväg på egen separat
banvall som främjar hög framkomlighet och höga hastigheter. Detta gäller på
största delen av befintlig sträckning förutom i Hammarby Sjöstad och genom
Gröndal där Tvärbanan är utformad som stadsspårväg. Utformningen som
stadsspårväg istället för snabbspårväg ger en bättre integrering i stadsmiljön,
men med lägre färdhastigheter som följd, framförallt i Gröndal där
spårvagnarna går i blandtrafik.
Sommaren 2010 stod första etappen av Spårväg City klar, utformad som
stadsspårväg, dessvärre i blandtrafik längs delar av sträckan. Funderingar
lyftes i samband med detta hur utbyggnaden av stadsspårvägsnätet kan
integreras med Tvärbanan, samt vilka för- och nackdelar som följer med en
sådan integration.
Att separera alternativt integrera stadsspårnätet och Tvärbanan har både sina
för- och nackdelar. De 60 meters tåg (enkelkopplade 30-meters vagnar) som
idag trafikerar Tvärbanan kommer får svårigheter att trafikera innerstaden,
framförallt är möjligheten att tillgodose 60-meters hållplatslägen starkt
begränsad i den täta stadsmiljön. Likaså tvärbanevagnarnas stora svepradier i
ytterkurva och i stora svepytor i snäva kurvor gör dem otympliga och svåra att
trafikera i tät stadsmiljö.
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Genom integrerade system kan även störningar i systemet, såväl planerade
som oplanerade, sprida sig mellan systemen. Samtidigt gör samtrafikering det
enklare för t fordonen i stadsspårvägsnätet att samnyttja depåer med
tvärbanevagnarna.
Möjligheten för stadsspårvagnarna att trafikera Tvärbanan förutsätter troligtvis
att fordonen utrustas med ATC (Automatic Traffic Control), ett
säkerhetssystem som möjliggör färdhastigheter över 70 km/h. Så är även
fallet för fordon som vill trafikera Lidingöbanan med den skillnad att
Lidingöbanan kräver en något mindre avancerad ATC-lösning än motsvarande
för Tvärbanan (samma funktionalitet, men olika tekniska lösningar), vilket i sin
tur påverkar kostnadsbilden för utrustandet av fordonen med olika ATClösningar.
Genom att sammankoppla Spårväg City med Lidingöbanan, som är utformad
som en snabbspårväg, uppstår liknande problem som diskuterats ovan vid
samtrafikering av stadsspårvägsnätet och Tvärbanan. För att kunna
tillmötesgå framtida kapacitetsbehov möjliggöra trafik med dubbelkopplade
30-metersvagnar på Spårväg City, motsvarande snabbspårvagnar, så bör det
finnas planberedskap (åtminstone på Spårväg City) för förlängning av
hållplatslängderna till ca 65 m.
Vår slutsats är att stadsspårvagnar bör kunna köra på Tvärbanan för att nå
depåer, verkstad och uppställning (förutsatt att vagnarna inte måste förses
med någon järnvägsutrustning utan endast någon form av enklare ATClösning), men att linjesträckning för stadsspårvägsnätet och Tvärbanenätet bör
hållas åtskilda.

Stadsspårvagnar
I stomnätet 2030 står spårvagnen för en stor del av transporterna i markplan.
Stadsspårvagnar är ett ganska nytt fenomen inom SL:s stomtrafik och då de
finns att beställa i olika utförande avseende t ex längd och bredder görs nedan
en genomgång med rekommendationer för de framtida stadsspårvagnarna.
Standardbredd på moderna spårvagnar är 2,40 eller 2,65 m. Strategin
rekommenderar fordonsbredden 2,65 m. Detta ger bättre komfort (bredare
säten och/eller rymligare mittgång) och i viss mån högre kapacitet(den
tillgängliga ytan i fordonet ökar med 10 %) jämfört med 2,40 m bredd.
Backspeglar ersätts allt oftare med kameror utmed vagnssidorna (benämns
ofta elektronisk backspegel). Kameror kräver i princip inget extra utrymme
utanför vagnssidan. Backspeglar som sticker ut upp till 0,15 m på vardera
sidan av fordonet påverkar dock inte normalsektionen med de mått som
beskrivs här. Total tillåten fordonsbredd inklusive backspeglar är därför max
2,95 m.

18(19)

Bilaga 3. Utformningsprinciper

Fordonens längd är avgörande för systemets kapacitet. En 29–32 m lång
spårvagn (30-metersvagn) innebär knappt en fördubbling av kapaciteten
jämfört med en 18 m lång ledbuss, förutsatt samma turtäthet. Med 40–43 m
långa spårvagnar (40-metersvagnar) kan man nästan trefaldiga kapaciteten
jämfört med ledbussar. Då kapacitetsbehovet är stort på flera av stomlinjerna
och för att ha kapacitet att ta hand om alla resenärer om målet om ökad
marknadsandel uppnås rekommenderar strategin vagnslängder på runt 40 m.
Genom att låta 40-meters vagnar vara dimensionerande, utesluts inte
möjligheten att trafikera med 30-metersvagnar under en övergångsperiod.
Likaså kan en depå dimensionerad för 40-metersvagnar även hantera 30metersvagnar, vilket även är framtidssäkert om behov skulle uppstå att köra
dubbelkopplade 30-metersvagnar.
Eftersom det på flera planerade linjer saknas utrymme för vändslingor ska
fordonen kunna manövreras från båda vagnsändarna med så kallade
tvåriktningsvagnar. Detta innebär också mindre störningskänslighet, eftersom
tvåriktningsfordon kan vända var som helst på linjen där det finns en
växelförbindelse mellan spåren, för att trafikera andra riktningen. Nackdelen är
sämre kapacitet, eftersom enriktningsfordon har förarhytt i bara en vagnsände
och dörrar bara på ena sidan.

0,30‐0,32 m

2,65 m
Figur 16

Bredd och höjd för Stockholms stadsspårvagnar.

4,2‐6,0 m

max 4,0 m

För att minska buller från spårvagnarna kan hjul- och boggisidor täckas
genom vagnsidans utformning eller genom att borstar monteras. Exemplet
med borstar tillämpas exempelvis i Bordeaux. Ett annat sätt att dämpa bullret
från fordonen är att montera ljuddämpande skivor på utsidan av hjulsidorna,
så kallade hajfenor.
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Dimensionering och utformning av stadsspårvagnar:
− Fordonsbredd på 2,65 m
−

Fordonslängder runt 40 m.

−

Tvåriktningsvagnar

−

Täckta hjulsidor med ljuddämpande skivor

Stombuss
Svenska krav på nya bussar återfinns dels i dokumentet Buss 2010 vilket i sin
tur bygger på EG:s fordonsdirektiv och Trafikverkets fordonsföreskrifter. Buss
2010 fokuserar främst på inredning och tillgänglighet. Utöver detta kräver SL
bland annat att bussfordon ska vara av typen låggolvsbuss med hänsyn till
tillgänglighet. Dessutom har man satt som mål att minst 50 procent av SL:s
busstrafik ska drivas med förnybara bränslen vid utgången av 2011 och
senast år 2025 ska 100 procent av busstrafiken drivas med förnybara
bränslen.
Framtidens stombussar är tänkta att hämta inspiration och egenskaper från
Bus Rapid Transit (BRT). BRT är ett flexibelt, gummidäckbaserat, snabbt
transportsystem som genom en kombination av stationer, fordon, service,
egen körbana och ITS skapar ett integrerat system med en stark egen
identitet. BRT sägs ofta vara som tunnelbana i termer av framkomlighet och
avstånd mellan stationerna.
Framtidens stombussar har flera av BRT-fordonens egenskaper i form av god
tillgänglighetsanpassning, hög komfort och god service ombord. De drivs med
el eller annat icke fossilt bränsle.
Dimensionering och utformning av stombussar för innerstaden:
− Fordonslängder runt 18 m.
−

Låggolv med plant insteg

−

Flera stora breda dörrpar

−

Drivs med fossilbränslefria drivmedel och energieffektiva motorer

−

Täckta hjulsidor med ljuddämpande skivor

