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Referat 
Spårvägstrafik är inte vanligt förekommande i Sverige och det finns därför en viss osäkerhet om hur 
det fungerar i stadsmiljö tillsammans med övriga trafikantgrupper. Spårväg kan förekomma i många 
olika skepnader, alltifrån de klassiska gatuspårvägen där spårvagnar kör i samma körfält som bil-
trafiken, till snabbspårväg på egen inhägnad banvall, med högre hastigheter och kanske med någon 
form av signalsäkerhetssystem. Syftet med projektet är att formulera rekommendationer för utform-
ning och funktion avseende nya spårvägsanläggningar eller ombyggnad av befintliga anläggningar. 
Avsikten är att detta ska skapa tydligare och enhetligare förutsättningar för att planering och 
byggnation ska bli bra redan från början och att kostsamma ändringar i efterhand kan undvikas. 
Resultaten som presenteras i denna rapport bygger på såväl internationella som nationella erfarenheter 
av spårvägssystem. Olika städer har olika förutsättningar, exempelvis trafik-, befolknings- och 
markförhållanden, som gör att spårvägssystem måste planeras och byggas på olika sätt. Tekniska 
lösningar, som spårkonstruktioner, kurvradier, signalsystem, etc. kommer därför att variera mellan 
olika spårvägssystem. Utformningen måste emellertid generellt garantera hög säkerhet och effektivitet 
för passagerare, personal samt personer och fordon som befinner sig nära eller korsar spårområdet. 
Spårvägen, liksom all trafikmiljö måste vara tydlig, enkel, förutsägbar och lättförståelig.  
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Abstract 
Trams are not a common feature in Sweden, which leads to some uncertainty about how they work in 
an urban environment alongside other transport segments. Trams can take many forms, from the 
classic trams that use the same lanes as cars, to express trams with their own fenced-off embankments, 
with higher speeds and possibly some form of signal safety system. The purpose of the project is to 
formulate recommendations for the design and function of new tram systems or changes to existing 
systems. The goal is to create clearer, more uniform conditions, allowing for good planning and 
construction outcomes from the beginning and avoiding subsequent costly changes. The results 
presented in this report are based on both national and international experiences of different tram 
systems. Different cities have different conditions, for example in terms of traffic, population and land, 
which means that the tram systems need to be planned and built in different ways. Technical solutions 
such as track designs, curve radiuses, signal systems etc. therefore differ from one tram system to the 
next. However, the design of the system must guarantee rigorous safety and good efficiency for 
passengers, staff, and persons and vehicles near or crossing the tracks. The tram system, like all traffic 
environments, must be clear, simple, predictable and easy to understand. 
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Förord 
Projektet ”Funktionella utformningskrav på spårvägssystem” har initierats mot bakgrund av att 
Transportstyrelsen (TS) sedan 2014-07-01 har ett utökat bemyndigande i och med att Plan- och 
Byggförordningen (2011:338) ändrades enligt SFS 2014:225. Bemyndigandet innebär att 
”Transportstyrelsen får efter att ha hört Boverket meddela de föreskrifter som behövs för 
tillämpningen av 3 kap. 7–10 och 13 § i fråga om järnvägar, tunnelbanor, spårvägar, vägar och gator 
samt de anordningar som hör till dessa”.  

Bemyndigandet omfattar bl.a. järnvägar, tunnelbanor och spårvägar, inklusive anordningar som tillhör 
dessa, exempelvis broar, tunnlar och övriga anordningar.  

VTI har genomfört projektet på uppdrag av Transportstyrelsen. Projektledare Ragnar Hedström, VTI, 
har tillsammans med Thomas Johansson, TJ kommunikation, skrivit rapporten. Björn Södergren och 
Karin Edvardsson har varit Transportstyrelsens kontaktpersoner. Ett rapportutkast har skickats till 
representanter för spårvägen i Göteborg, Norrköping och Stockholm som bidragit med värdefulla 
synpunkter. Materialet har även delredovisats i november 2017 vid möte med ”Branschrådet för 
tunnelbana och spårväg”, som arrangerats av Transportstyrelsen.   

Ett varmt tack riktas till de personer som via intervjuer bidragit med värdefulla erfarenheter inom 
området. Tack riktas även till Monica Lomark och Jörgen Larsson som språkgranskat och gjort den 
slutliga redigeringen av rapporten.  

Linköping juni 2018 

 

Ragnar Hedström 
Projektledare 
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Sammanfattning 

Rekommendationer för funktionell utformning av spårvägssystem 

av Ragnar Hedström (VTI), Thomas Johansson (TJ kommunikation), Olle Eriksson (VTI) och  
Terry McGarvey (VTI) 

 

Spårvägstrafik är inte vanligt förekommande i Sverige vilket gör att det finns en viss osäkerhet om hur 
den fungerar i stadsmiljö tillsammans med övriga trafikantgrupper. Utländska erfarenheter och 
anläggningsprinciper för den moderna spårvägen är heller inte allmänt kända. Många svenska städer 
har dock tidigare haft spårvägstrafik men skillnaden mellan då och nu är bl.a. ökad bil- och cykeltrafik 
som medfört strukturella förändringar i gaturummet som skapar konfliktpunkter mellan olika 
trafikantgrupper. De spårvägslösningar som diskuteras måste baseras på att gaturummet anpassas för 
spårvägstrafik, att planera för spårvägstrafik kan därför bli en utmaning. 

Syftet med denna rapport är att formulera funktionella rekommendationer för utformning och funktion 
avseende nya spårvägsanläggningar och ombyggnader av befintliga, med avsikt att skapa tydligare och 
enhetligare förutsättningar.  

Olika städer har skilda förutsättningar, exempelvis trafik-, befolknings- och markförhållanden, som 
gör att spårvägssystem måste planeras och byggas på olika sätt. Tekniska lösningar, såsom spår-
konstruktion, kurvradier, signalsystem, etc., kommer därför att variera mellan olika spårvägssystem. 
Utformningen av ett spårvägssystem måste emellertid generellt garantera hög säkerhet och effektivitet, 
för passagerare, personal och för personer samt fordon som befinner sig nära eller korsar spårområdet.  

I grunden måste det finnas en accepterad syn på att god stadsmiljö ska skapas, utan barriärer, där 
kollektivtrafiken och de mjuka färdsätten, gång och cykel, kan samsas på ett säkert sätt. Biltrafiken 
måste ledas om till andra stråk. Spårvägens infogande i stadsmiljö beror givetvis på var i tätorten den 
dras fram. Olika lösningar får tillämpas i förorter respektive cityområden men helhetssynen är viktig 
så att hela sträckan blir säker och effektiv. Spårvägen, liksom all trafikmiljö, måste vara tydlig, enkel, 
förutsägbar, gärna enhetlig och lättförståelig. 

Spårväg kan förekomma i många olika skepnader, alltifrån den klassiska gatuspårvägen där 
spårvagnarna kör i samma körfält som biltrafiken, i så kallad blandtrafik, till snabbspårväg på egen, 
inhägnad banvall, med högre hastigheter och kanske med någon form av signalsäkerhetssystem. 

När spårvägsstråket projekteras måste även flöden av fotgängare, cyklister och bilar mellan start- och 
målpunkter i omgivningen analyseras med syfte att identifiera korsningspunkter med spårvägen, vilka 
kan utgöra säkerhetsrisker. Kanske måste då den ursprungligen planerade lösningen modifieras och 
nya analyser göras. 

I de fall ett stadsbyggnadsprojekt inkluderar en spårvägslösning blir prioriteringar mellan olika 
trafikantgrupper en allt viktigare aspekt. Det gäller att skapa en tydlig och förståelig trafikmiljö som 
går snabbt att uppfatta. Exempelvis bör tydliga markmarkeringar finnas som visar att detta är 
spårvägens område, här får andra inte uppehålla sig. Samtidigt ska de markeringar och vägmärken som 
används vara utformade i enlighet med gällande föreskrifter. Det är viktigt att de som ansvarar för 
verksamheten, och framförallt för säkerhetsrelaterade frågor, är väl insatta i det som gäller för att 
bedriva spårvägstrafik. Detta är även viktigt för de entreprenörer som vid olika tillfällen arbetar i 
anläggningen. 

Spårvagnar framförs oftast i så kallad siktkörning, vilket innebär att föraren alltid måste kunna stanna 
på kortare sträcka än den som kan överblickas, dvs. samma princip som vid busstrafik. Föraren ska 
anpassa hastigheten efter rådande trafiksituation, bebyggelse, väder, siktförhållanden, hastighetstavlor, 
etc. 
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Hållplatser måste generellt vara överblickbara, tydliga och lätta att förstå. Det är även viktigt att 
analysera gångstråken till och från hållplatser för att de ska få en så säker utformning som möjligt. 
Övergångsställen kan med fördel arrangeras i anslutning till hållplatser. Förhållandevis säkert är att 
förskjuta hållplatsplattformarna så att spårvagnarna i respektive riktning stannar före det centralt 
placerade övergångsstället. Nackdelen är att hållplatsanläggningen då blir dubbelt så lång som om 
hållplatsplattformarna hade placerats mittför varandra. 

Vid tät biltrafik på den aktuella gatan bör trafiksignaler användas för att skapa en säker övergång. 
Passagen över spåren bör också signalregleras, men det kan vara svårt att synkronisera fotgängar-
passagerna eftersom spårvagnarna ska lämna hållplatsen så snart som möjligt när passagerarväxlingen 
är klar. Därför måste tillräckligt stora väntytor för fotgängare skapas mellan spårområdet och 
respektive körbana. 

Spårvagnar och bussar vid samma plattform bör undvikas av flera skäl. Dels blir hållplatsen mycket 
lång eftersom bussar och spårvagnar har olika instegshöjd, vilket kräver skilda plattformshöjder, alltså 
två plattformar i rad, förenade med en ramp. Dels bryts spåranläggningen, särskilt slitytan, snabbt ned 
av busstrafiken. 

Spårvagnar ska ha prioritet i trafiksignalreglerade korsningar. Detta är grundläggande för den moderna 
spårvägen. Spårvagnar ska i princip endast behöva stanna vid hållplatser. Stopplikt för bilar i vissa 
korsningar kan övervägas, istället för väjningsplikt. Cirkulationsplatser visar sig ofta vara svåra 
konfliktpunkter och bör därför undvikas i möjligaste mån. Vänstersvängande bilar över spårvägsspår 
är också en vanlig orsak till olyckor och tillbud. Särskilda, trafiksignalreglerade, körfält för vänster-
sväng bör övervägas. Ett alternativ är att förbjuda vänstersväng och i stället leda trafiken runt ett 
kvarter till höger så att spåret kan korsas rätvinkligt.  

Sneda Z-fållor (30–45 graders korsningsvinkel) vid gångpassage kan övervägas för att öka uppmärk-
samheten hos dem som ska korsa spårvägen. Fördelen är att de korsande måste vända sig i riktning 
mot eventuellt annalkande spårvagn och således inte utan vidare ouppmärksamt kan passera rakt ut på 
spåret. Cykelbanor bör däremot korsa i 90-graders vinkel för att undvika att cykelhjul fastnar i spåret. 
Beroende på omgivande förutsättningar kan snedställda cykelpassager vara ett alternativ för att 
reducera cyklisternas hastighet vid passage över spårvägsspåret.  

Detaljerad statistik över olyckor och tillbud är ett viktigt underlag för att analysera förekomsten av 
dessa men också för att kunna genomföra förbättringsåtgärder. Det är bättre med åtgärder som grundas 
på kunskaper än på tyckanden. Samtidigt är det viktigt att se till den egna staden och de förutsättningar 
som där gäller. Riskanalyser som underlag för förbättringsåtgärder bör vara ett naturligt inslag i 
verksamheten. Vilka metoder som används bör utgå från den egna verksamhetens resurser och 
erfarenhet. Inte självklart att en analysmetod som används inom en organisation är lämplig för en 
annan organisation. 
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Summary 

Recommendations for functional tram system design 

by Ragnar Hedström (VTI), Thomas Johansson (TJ kommunikation), Olle Eriksson (VTI) and  
Terry McGarvey (VTI). 

 

Trams are not a common feature in Sweden, meaning that there is some uncertainty about how they 
work in an urban environment alongside other transport segments. International experiences and 
system principles for modern tram system design are also not generally known. Many Swedish cities 
have formerly had tram traffic, but the differences between then and now include increased car and 
bike traffic, which has created structural changes in the street space, creating points of conflict 
between different modes of transport. The tram solutions that are under discussion must be based on 
the street space’s adaptation for tram traffic, meaning that planning for tram traffic may present a 
challenge. 

The purpose of this report is to formulate functional recommendations for the design and function of 
new tram systems and changes to existing tram systems, in order to create clearer and more uniform 
conditions.  

Different cities have different conditions, for example in terms of traffic, population and land, which 
means that the tram systems need to be planned and built in different ways. Technical solutions such 
as track designs, curve radiuses, signal systems etc. therefore differ from one tram system to the next. 
However, the design of the system must guarantee rigorous safety and good efficiency for passengers, 
staff, and persons and vehicles situated close to or crossing the tracks.  

Fundamentally, there must be an accepted view that good urban environments shall be created without 
barriers, where public transport and soft modes of transport such as walking and biking can safely 
coexist. Car traffic needs to be re-routed. Naturally, the integration of tram traffic into the urban 
environment depends on where the line actually runs. Different solutions are applied in suburban areas 
compared to inner city areas, but a holistic approach is important for ensuring that the entire line 
becomes safe and efficient. The tram system, like all traffic environments, must be clear, simple, 
predictable, preferably uniform, and easy to understand. 

Trams can take many forms, from the classic trams that use the same lanes as cars, referred to as 
mixed traffic, to express trams with their own fenced-off embankments, with higher speeds and 
possibly some form of signal safety system. 

When the tram line is planned, flows of pedestrians, cyclists, and cars between each end point must be 
analysed in order to identify points where they will cross the tracks, and where potential safety hazards 
may arise. This may result in modification of the original plan and new analyses being carried out. 

In cases where urban planning projects include a tram solution, the prioritisation between different 
modes of transport becomes increasingly important. It is important to create a clear and 
comprehensible traffic environment which can be taken in quickly. For example, the ground should be 
clearly marked to show where the tram’s space is and that no one else can loiter in that space. At the 
same time, the markings and road signs used must be in line with applicable regulations. It is 
important that individuals responsible for the operation, and especially those responsible for safety 
aspects, are knowledgeable about the regulations that apply to tram traffic. This is also important for 
contractors who at various points work on the system. 

Trams are mainly run in what is referred to as “on sight”, meaning that the driver must be able to stop 
in a shorter distance than what is visible at any given time. This is the same principle used in bus 
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traffic. The driver shall adapt their speed to the current traffic situation, buildings around them, 
weather, sight conditions, speed limits, etc. 

Stops must generally be easy to survey, clear and easy to understand. It is also important to analyse 
pedestrian routes to and from stops to make them as safe as possible. It is an advantage to locate 
pedestrian crossings adjacent to stops. It is relatively safe to displace stop platforms so that trams in 
each direction stop before a centrally placed pedestrian crossing. The downside is that the stop 
becomes twice as long as it would otherwise be if the platforms were placed opposite one another. 

In areas with heavy car traffic flows, traffic signals should be used to create safe crossings. Passages 
across the tracks should also use signals, but it can be hard to synchronise pedestrians crossing as the 
trams must leave the stop as soon as possible after passengers have got off and on the tram. Sufficient 
space must therefore be available for pedestrians to wait between the track area and the respective 
lanes of the road. 

Trams and buses should not share platforms, for several reasons. It makes the stops very long, as buses 
and trams have different heights for getting on and off, requiring two different platform heights. This 
becomes two platforms in a line, linked by a ramp. The tracks, and the top of the tracks specifically, 
are also quickly worn down by the buses. 

Trams must have priority in traffic signal-controlled crossings. This is fundamental for modern trams 
systems. Trams should essentially only have to stop at their designated stops. Cars can at some 
crossings be forced to stop, rather than just having to give way. Roundabouts often turn out to be 
difficult points of conflict and should therefore be avoided where possible. Cars turning left across 
tram tracks are also a common cause of accidents and near misses. Special signal-controlled lanes for 
left turns should be considered. One alternative is to prohibit left turns and instead lead the traffic 
around a block to the right so that the track can be crossed at a right angle.  

Angled Z-crossings (30–45 degree crossing angle) at pedestrian crossings can be considered in order 
to increase attention among those crossing the tracks. The benefit is that the crossing pedestrians need 
to face any oncoming tram and thus cannot walk out on to the track obliviously. Bike paths should 
however cross at a 90-degree angle to avoid bike tyres getting caught in the tracks. Depending on the 
surroundings, angled bike passages may be an alternative for reducing cyclists’ speed when crossing 
the tracks.  

Detailed accident and near miss statistics are important for analysing the occurrence of these incidents, 
but also for implementing improvements. Improvements should be based on knowledge rather than 
opinion. At the same time, it is important to look at the city in question and the conditions that it 
entails. Risk analyses as a basis for improvements should be a natural part of the process. The methods 
used should be based on the available resources and experiences. No assumptions should be made that 
an analysis method used in one organisation is appropriate in another. 
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1. Bakgrund 
Det pågår strukturella förändringar av varierande omfattning i många svenska städer samtidigt som det 
finns ambitioner att öka andelen resenärer i kollektivtrafiken. Trots att intresset för spårvägstrafik har 
ökat, framförallt internationellt men också nationellt, är forskningen i Sverige inom kollektivtrafik-
området till stor del fokuserad på busstrafik. Göteborg och Norrköping är de två svenska städer som 
inte avvecklade sina stadsspårvägssystem som så många andra städer gjorde i mitten av 1900-talet. I 
Stockholm behölls Nockebybanan som går helt på egen banvall. Lidingöbanan, som hade koncession 
som järnväg men kördes med spårvagnar, avkortades 1967 till Ropsten, samtidigt som även de kvar-
varande spårvägslinjerna i innerstaden ersattes med bussar. År 1991 öppnades emellertid museispår-
vägen Djurgårdslinjen mellan Waldemarsudde och Norrmalmstorg, som klassisk gatuspårväg. 

Under 1990-talet väcktes dock intresset för spårvägstrafik igen och i flera städer började spårvägstrafik 
diskuteras som ett komplement till övrig kollektivtrafik. Resultatet av det nyväckta intresset var 
öppnandet av den nya Tvärbanan (år 2000) i Stockholm, med Solnagrenen 2010 och förlängningen till 
Sickla 2017. Nu projekteras en gren till Kista och Helenelund. Utbyggnader av befintliga system har 
skett och nya diskuteras även i Göteborg och Norrköping. Nämnda utbyggnader gäller befintliga 
anläggningar och har i mångt och mycket behållit de anläggningsprinciper som tillämpats tidigare. 
Undantag är Tvärbanan som var ett helt nytt trafiksystem, avsett för högre hastigheter och kapaciteter. 
Banan benämndes under planerings- och byggfasen därför ”Snabbspårvägen”. 

I Lund har byggnationen av en spårvägslinje mellan Clemenstorget, nära Lunds Central, och det nya 
forskningscentrumet ESS påbörjats under 2017. Här är det frågan om ett helt nytt system eftersom 
Lund inte har haft spårväg tidigare. Anläggningen i Lund byggs efter modernare principer än i de 
tidigare nämnda städerna, med mycket stor anpassning till både den befintliga och den planerade 
bebyggelsen utmed sträckan. Spårvägen i Lund har till stor del hämtat sin inspiration från Frankrike 
där spårvägskompetensen får anses ligga på en hög nivå men även från andra system i Europa som 
anlagts de senaste 25 till 30 åren.  

I andra svenska städer som exempelvis Malmö, Helsingborg, Uppsala och Linköping pågår 
diskussioner om införande av spårvägssystem. I övriga svenska städer där spårvägssystem diskuteras 
sker för närvarande endast obetydlig utveckling i frågan.  

Avvecklingen av den svenska spårvägstrafiken, bortsett från Göteborg och Norrköping, har medfört att 
värdefull kunskap och information gått förlorad och nu måste inhämtas från utländska system. De 
flesta länder har nämligen haft en kontinuerlig spårvägsutveckling och därmed kunnat bygga upp en 
omfattande kunskap och erfarenhet under lång tid. Detta gäller särskilt hur spårvägssystem ska 
utformas för att skapa både attraktiv kollektivtrafik och god stadsmiljö.  

Ett undantag är Frankrike som liknar Sverige avseende avvecklingen av spårvägstrafik. Under mellan-
krigstiden lades de flesta av Frankrikes en gång drygt 100 spårvägssystem ned och de få återstående 
var borta vid tidigt 1960-tal. Endast tre städer, Lille, St Ètienne och Marseille, behöll spårvägar. När 
den första moderna spårvägen i Frankrike öppnades i Nantes 1985 fanns i princip ingen spårvägs-
kompetens i övrigt i landet. Idag finns 26 helt nya spårvägssystem som har etablerats sedan 1985, 
därtill de ursprungliga i Lille och St Ètienne, sammanlagt 28.  

Spårvägar kan förekomma i många olika skepnader, alltifrån den klassiska gatuspårvägen där 
spårvagnarna kör i samma körfält som biltrafiken, i så kallad blandtrafik, till snabbspårväg på egen, 
inhägnad banvall, med högre hastigheter och kanske utrustat med ett signalsäkerhetssystem. Det är 
dock ganska ovanligt med fullvärdiga signalsäkerhetssystem (typ ATC/ATP) på spårväg och det är få 
system där det verkligen fungerar. De flesta tyska ”Stadtbahn” har olika typer av ATC/ATP och är mer 
storskaliga men räknas ändå som spårvägar, alternativt snabbspårvägar och inte som järnvägar.  

Under senare decennier har det internationellt utvecklats en praxis som innebär att spårvägar inte 
gärna blandas med biltrafik. Inte heller förekommer i någon större utsträckning omfattande 
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konstbyggnader i form av broar eller tunnlar för att skilja biltrafiken från den nya spårvägen. Istället 
anläggs denna på gatuytor som tidigare utnyttjats av biltrafik. Därmed skapas den viktiga anläggnings-
principen ”spår i gatumiljö på reserverat utrymme” som vi beskriver längre fram i denna rapport. På så 
sätt etableras ett kostnadseffektivt och kapacitetsstarkt transportsystem i gatunivån, således nära 
passagerarna. I princip prioriteras kollektivtrafiken genom att biltrafiken får avstå gatuutrymme. Detta 
är anläggningsprincipen för nya spårvägar, men kan givetvis också användas i samband med 
ombyggnad och förlängning av äldre system. Dessa moderna spårvägar liknar således inte dem som 
idag finns i Sverige. De har också ytterst lite gemensamt med konventionella järnvägssystem, vilket 
kan vara värt att understryka eftersom i Sverige ofta expertis från järnvägsbranschen anlitas för 
projektering av ny spårväg. Inspiration från järnvägen innebär att spårvägen blir onödigt storskalig, 
med dyra byggmetoder och får dålig anpassning till stadsmiljön. I denna rapport skiljer vi mellan den 
klassiska spårvägen och den moderna spårvägen. Den senare kan representeras av de anläggnings-
principer som tillämpas för den blivande spårvägen i Lund. 

Spårvägstrafik är således tämligen ovanlig i Sverige vilket gör att det finns en viss osäkerhet om hur 
sådan fungerar i stadsmiljö. De utländska erfarenheterna och anläggningsprinciperna för den moderna 
spårvägen är heller inte allmänt kända. Att planera för spårvägstrafik blir därför en utmaning. Å andra 
sidan har många svenska städer tidigare haft spårvägstrafik. I de städer där återinförande diskuteras 
finns åtskilliga gator där spårvagnar tidigare rullat utan problem. Den stora skillnaden mellan då och 
nu är bl.a. ökad bil- och cykeltrafik som har lett till strukturella förändringar i gaturummet som skapar 
konfliktpunkter mellan olika trafikantgrupper. De spårvägslösningar som diskuteras måste baseras på 
att gaturummet åter anpassas för spårvägstrafik vilket kräver att sådan prioriteras över biltrafik. 
Annars blir en spårvägslösning fel val; en lösning som inte kan utnyttjas till full kapacitet. Dessutom 
finns risk för onödigt många konfliktpunkter med ökad risk för olyckor.  

En del diskussioner som förs i Sverige när det gäller spårvägssystem fokuserar ofta på konflikter och 
olycksrisker mellan spårvagnar och övriga trafikantgrupper. Också här gäller att inhämta kunskap och 
erfarenhet från de länder som har nya spårvägar, efter moderna anläggningsprinciper.  

Igenkänningsfaktorn kan ha stor betydelse för den säkerhetsmässiga upplevelsen av ett spårvägs-
system. Om det funnes ett enhetligt regelverk inom landet, blir det enklare för den tillfälliga besökaren 
att förstå trafiksituationen på annan ort. Ett sådant kunde också underlätta för planerare och trafik-
ingenjörer att föreslå lösningar som är enhetliga och att därigenom till del undvika diskussioner om det 
går att göra på ena eller andra sättet.  

Olika städer har dock skilda förutsättningar, exempelvis trafik-, befolknings- och markförhållanden, 
som gör att spårvägssystem måste planeras och byggas på olika sätt, utifrån rådande förhållanden. 
Tekniska lösningar, såsom spårkonstruktion, kurvradier, signalsystem, etc., måste kunna få variera 
mellan olika spårvägssystem. 

Utformningen av ett spårvägssystem måste emellertid generellt garantera hög säkerhet och effektivitet, 
för passagerare, personal och för personer och fordon som befinner sig nära eller korsar spårområdet. 
Passagerarnas säkerhet avser hela resan, sittande eller stående, av- och påstigning samt möjligheten att 
säkert ta sig till och från hållplatser.  

Effektivitet avser att olika trafikslag kan samspela, men att gång-, cykel och kollektivtrafik (spårväg) 
prioriteras avseende tilldelning av gatuutrymme och tid i trafiksignalanläggningar. Effektivitet innebär 
dessutom rask färd med god medelhastighet, utan att avkall på säkerhet görs. Med effektivitet avses 
även att investeringar i infrastrukturen och rullande materiel till fullo kan utnyttjas.  

Även själva spåret bör utformas med hänsyn till att oskyddade trafikanter inte ska snubbla eller fastna 
i det. Man bör därför undvika att exempelvis använda gaturäler med bred flänsränna eftersom 
fotgängare och cyklister kan fastna i flänsrännan. Istället för specificerade krav på utformning i detalj 
bör övergripande rekommendationer avseende funktioner formuleras, inklusive säkerhet i vid 
bemärkelse. 
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1.1. Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att formulera rekommendationer för utformning och funktion avseende 
nya spårvägsanläggningar, och ombyggnader av befintliga, med avsikt att skapa tydligare och 
enhetligare förutsättningar.  

Målet är att öka kunskapen om vilka åtgärder som kan vidtas för att i möjligaste mån reducera 
konfliktsituationer mellan spårväg och övriga trafikantgrupper. Avsikten är att detta i sin tur ska kunna 
ligga till grund för krav och råd avseende spårvägssystem ur såväl ett juridiskt som trafikalt 
perspektiv.  

1.2. Avgränsningar  
Projektet fokuserar på funktionella utformningsrekommendationer vilket innebär att specifika 
tekniklösningar inte kommer att diskuteras annat än på övergripande nivå. Med specifika 
tekniklösningar avses faktorer som rälsdimensioner, typ av spårkonstruktion, växeltyper, detaljer i 
signalsystemet etc. 

Spårvägssystemet ska vara säkert för förare, annan personal, och övriga som vistas i trafikmiljön. 
Förarens synfält och vissa stödsystem kan ha betydelse för säkerheten och tas upp i rapporten, men 
förarens arbetsmiljö och egen säkerhet bör behandlas i andra studier. Rapporten tar inte heller upp 
faktorer som buller, energiförbrukning, markanvändning, räddningstjänst, depåfunktioner och annat 
som inte anknyter direkt till frågor om säkerhet. Inte heller diskuteras utformningen av spårvagnar 
särskilt ingående.  
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2. Spårvägens funktionella utformning 
Det måste finnas en övergripande syn på trafikplanering i den aktuella staden. Den ska grundas på 
politiskt beslut om att spårväg är rätt trafikmedelsval och att denna ska ges prioritet över annan så 
kallad mekaniserad trafik. Kollektivtrafik, gång och cykel prioriteras. Biltrafik bör reduceras på de 
stråk där spårvägen ska framgå. Då finns grundläggande förutsättningar för att den kommande 
spårvägen blir säker och effektiv. Därmed finns också förutsättningar att planering och byggnation blir 
rätt från början och att kostsamma ändringar i efterhand kan undvikas. 

I grunden måste det finnas en accepterad syn på att god stadsmiljö ska skapas, utan barriärer, där 
kollektivtrafiken och de mjuka färdsätten, gång och cykel, kan samsas på ett säkert sätt. Biltrafiken 
måste ledas om till andra stråk. Spårvägens infogande i stadsmiljö beror givetvis på var i tätorten den 
dras fram. Olika lösningar får tillämpas i förorter respektive cityområden. Helhetssyn är viktig så att 
hela sträckan blir säker och effektiv. Spårvägen, liksom all trafikmiljö, måste vara tydlig, enkel, 
förutsägbar, gärna enhetlig och lättförståelig. 

I detaljplaneringen kan lätt motstående önskemål leda till konflikter. Spårvägspassagerarna vill ha en 
snabb resa, cyklister vill ha hinderfria cykelbanor och fotgängare vill ha korta gångsträckor. Den 
eventuellt kvarvarande biltrafiken måste också hanteras. Yrkestrafik på gummihjul, exempelvis 
distributionstrafik, kan inte kvävas. Säkerhet är samtidigt underförstådd. 

I korsningspunkter mellan trafikslagen uppstår intressekonflikter. Dessa måste därför ägnas särskild 
uppmärksamhet. En klok inledning är att kartlägga stråk som utnyttjas av fotgängare och cyklister, 
jämte kvarvarande biltrafik, och hur dessa kan påverkas av den kommande spårvägen. Kanske måste 
mer kraftfulla åtgärder i form av staket eller andra barriärer tillämpas för att skapa säkra korsnings-
punkter. 

Trots alla goda intentioner i planeringsskedet kommer ändå den enskilda människans beteende att ha 
betydelse för samspelet med övriga trafikantgrupper och vilka konsekvenser som kan uppstå. Även om 
åtgärder har vidtagits förekommer det att personer går mot ”röd gubbe”, genar över spårvägsspår 
också där det är förbjudet. Det allt vanligare utnyttjandet av mobiltelefoner är ett annat beteende som 
kan leda till konfliktsituationer på grund av bristande uppmärksamhet. Personer som går med hörlurar 
eller öronsnäckor och är instängda i en ”bubbla” alternativt tittar ner i mobiltelefonen kan vara en 
potentiell riskkälla i en tät och kanske ovanlig trafikmiljö.    

En intressant lösning på olika trafikantgruppers motstridiga intressen är icke-lösningen ”shared space”, 
som måhända kan översättas till ”torglösning” på svenska. Genom att ha så få styrande parametrar 
som möjligt på den aktuella ytan, blir situationen så svårhanterlig, att alla, gående, cyklister, bilar, 
spårvagnar, passerar med starkt reducerad hastighet. Istället för att ”lösa” konflikterna i planerings-
stadiet, löses de av trafikanterna själva, i realtid. Eftersom hastigheterna av självbevarelsedrift blir 
mycket låga, blir också följderna av eventuella sammanstötningar av lindrigare karaktär. Sådana 
lösningar (med spårväg) finns exempelvis på Drottningtorget och i viss utsträckning vid Brunnsparken 
i Göteborg, samt på Skvallertorget (utan spårväg) i Norrköping. I många av de moderna spårvägs-
systemen, särskilt i Frankrike, är denna lösning mycket vanlig. Spårvagn på gågata kan sägas vara en 
variant av shared space. Principen kräver att spårvagnsförarna tillämpar en defensiv körstil, vilket är 
en utbildningsfråga. Spårvagn ska lämnas fri väg, vilket innebär högsta prioritet, samma som för 
utryckningsfordon under utryckningskörning. Jämför med det svagare begreppet ”lämna företräde”.  

I både Tyskland och Frankrike ges statliga respektive federala bidrag till kollektivtrafikinvesteringar 
som kan utnyttjas fullt ut, dvs. inte till sådana som riskerar att låta spårvagnar fastna i bilköer. Därför 
krävs minst ”spår i gatumiljö på reserverat utrymme”. Angörings- och leveranstrafik kan undantagsvis 
accepteras. I Tyskland och Schweiz finns exempel där spårvagnar i blandtrafik med hjälp av trafik-
signaler garanteras absolut prioritet före biltrafik. Detta är aktuellt om det inte går att anordna separat 
färdväg för spårvägen. Ett aktuellt exempel finns i orten Kirchheim nära Heidelberg. Ett annat 
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exempel är spårvägsutbyggnaden Tram Bern West i Bern. Bakgrunden är att en stor investering i form 
av ny spårväg ska ha full framkomlighet. I Tyskland har dessa regler tidigare lett till ganska många 
spårvägssystem i tunnlar under stadscentrum (Stadtbahnsystem). Tyskland är ett utpräglat billand med 
stor och viktig fordonsindustri vilket gör det politiskt känsligt att begränsa biltrafik.  

I Frankrike byggs spårvägar principiellt på gatuytan, där människor finns. I Frankrike är ett av syftena 
med spårvägsetablering att ”minska beroendet av biltransporter”. Biltrafiken får således gärna minska 
på spårvägsstråken och helst generellt i tätorten. Spårvägsetablering och biltrafikminskning följer en 
övergripande trafikplan, PDU (Plan déplacement urbain), enligt lagstiftningen obligatorisk för alla 
tätorter (kommunalförbund) med 100 000 invånare och däröver.  

2.1. Åtgärdsförslag och konsekvenser 
En övergripande fråga när det gäller transportsystemet som helhet, både ur ett politiskt och tekniskt 
perspektiv, är hur ska vi bäst förflyttar människor och gods på en given tid inom ett geografiskt 
område.  

En viktig förutsättning för att olika trafikantgrupper ska kunna samverka inom ett tätare geografiskt 
område, som i stadsmiljö, är att trafik- och stadsplanering har en samverkande planeringsprocess. 
Risken finns annars att ett stadsbyggnadsprojekt inte resulterar i en god trafikmiljö. Gatumiljön utgör 
en övergripande fråga: vilken typ av stad vill vi ha? 

Trafik- och stadsplanering måste kunna välja att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik före 
biltrafik på de stråk som är aktuella för ny spårvägstrafik. Annars blir det dåliga trafiklösningar. Om 
det av politiska skäl inte går att prioritera spårväg bör annat kollektivtrafikslag väljas. Med dålig 
spårvägslösning avses spårvagnar som fastnar i bilköer eller måste vänta länge på grön signal i 
trafiksignalanläggningar. En dålig lösning kan också leda till konfliktpunkter mellan spårvagnar och 
andra trafikutövare, vilket riskerar att leda till tillbud och olyckor. En dålig spårvägslösning innebär att 
investerade medel inte kan utnyttjas fullt ut och att även den dagliga driften blir kostsam till följd av 
att kapaciteten begränsas. 

I de fall ett stadsbyggnadsprojekt inkluderar en spårvägslösning blir prioriteringar mellan olika 
trafikantgrupper en allt viktigare aspekt. Det gäller också att skapa en tydlig och förståelig trafikmiljö 
som går snabbt att uppfatta. Exempelvis bör tydliga markmarkeringar finnas som visar att detta är 
spårvägens område, här får andra inte uppehålla sig. Samtidigt gäller att de markeringar och 
vägmärken som används är utformade i enlighet med gällande föreskrifter. Vissa perioder under 
vinterhalvåret kan markmarkeringar vara svåra att upptäcka på grund av att marken är täckt med snö. 

När spårvägsstråket projekteras ska även flöden av fotgängare, cyklister och bilar mellan start- och 
målpunkter i omgivningen analyseras med syfte att identifiera korsningspunkter med spårvägen, vilka 
kan utgöra säkerhetsrisker. Kanske måste då den ursprungligen planerade lösningen modifieras och 
nya analyser göras. 

Spårvagnar har inte företräde, utan ska lämnas fri väg, vilket är en väsentlig skillnad, som också 
noggrant inpräntas i utbildningen till spårvagnsförare. Detta är även något som bör understrykas i den 
allmänna körkortsutbildningen. Dock ska spårvagn lämna företräde till annan trafik om spårvagnen 
ska korsa huvudled.    
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3. Lagar, regler och säkerhetsstyrning 
I den allmänna debatten om spårvägssystem förekommer farhågor om att denna typ av transportsystem 
är förenat med olycksrisker som inte känns acceptabla. Det finns dock omfattande regelverk för hur 
spårvägstrafik ska bedrivas för att reducera olycksrisker i så stor utsträckning som möjligt.  

 
Figur 1. Schematisk bild av spårväg och dess säkerhetsstyrning. (Källa: Trafikkontoret Göteborg)  

 

Ett annat sätt att beskriva förhållandet mellan lagar och regler framgår av figur 2. 

 
Figur 2. Förhållandet mellan olika lagar och regler. (Källa: Trafikkontoret Göteborg)  

Det finns en klart uttalad säkerhetskultur inom spårvägsbranschen på liknande sätt som inom 
järnvägsbranschen. De lagar, regler och den säkerhetsstyrning som finns inom spårvägsområdet skapar 
en hög säkerhetskultur. Människa, teknik och organisationer måste dock samverka för att hela 
systemet ska fungera.  

 

Säkerhetstjänst: Förare, arbete i farlig närhet av spår, trafikledning, annat uppdrag med betydelse för 
säkerheten. Den personal som har denna typ av arbetsuppgifter måste ha ett visst hälsotillstånd vilket 
ska kontrolleras med jämna mellanrum vid läkarbesök. För arbetsuppgifter relaterade till 
säkerhetstjänst krävs även ett yrkeskunnande som ska kunna dokumenteras via utbildningsbevis.  

Lagen om 
säkerhet vid 
spårväg och 

 

Förordningen om 
säkerhet vid 
spårväg och 

 

Transportstyrelsen 
föreskrifter Tillståndsinnehavaren              

Säkerhetsstyrning 
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Säkerhetsorganisation skall finnas och har också ansvaret för trafiksäkerheten. Oftast finns det någon 
med personligt delegerat ansvar och som har beslutsmandat över hela organisationen i trafiksäkerhets-
frågor. Ingen tar beslut som påverkar trafiksäkerheten utan medgivande från den trafiksäkerhets-
ansvarige.  

Transportstyrelsen är en tillsynsmyndighet utsedd av regeringen. Verksamheten är inriktad på bl.a. 
kontrollansvar, myndighetsutövande, branschråd och remisser.  

3.1. Svenska dokument 
Det finns ett flertal lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom spårvägstrafiken. Som 
exempel kan nämnas:  

• Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg 

• Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg 

• Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:87) om olycksrapportering för tunnelbana och 
spårväg 

• Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:44) om säkerhetsstyrning och säkerhetsordning 
med säkerhetsbestämmelser inom tunnelbana och spårväg 

• Elsäkerhetslag (2016:732).  

Andra lagar och förordningar som har vissa kopplingar till spårburen trafik är bl.a.   

• Trafikförordningen (1998:1276) 

• Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) 

• Elsäkerhetsförordning (2017:218) 

• Lag (2010:1065) om kollektivtrafik 

• Plan och bygglagen (SFS 2010:900). 

Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. 

Den verksamhet som bedrivs med avseende på spårväg baseras på lagen om säkerhet vid tunnelbana 
och spårväg. Detta beror på att spårväg inte är järnväg och därav styrs inte spårvägens verksamhet av 
järnvägslagen. Tunnelbane- och spårvägsverksamhet består av drift av spåranläggningar (spårinnehav) 
och drift av spårtrafik (trafikutövning). I driften av spåranläggningar ingår trafikledning. Trafikledning 
är dock en särskild verksamhetsgren, om den som driver spåranläggningen har överlåtit ansvaret 
härför till någon annan (särskild trafikledningsverksamhet). 

Med spåranläggning avses spår och övriga fasta anordningar som behövs för spårens bestånd, drift 
eller brukande, signal- och säkerhetsanläggningar i övrigt liksom trafikledningsanläggningar och 
anordningar för elförsörjning av trafiken. Vidare sägs att spåranläggningar, spårtrafik eller särskild 
trafikledningsverksamhet bara får bedrivas av den som har tillstånd för verksamheten.  

Med hänsyn till verksamhetens art och övriga förhållanden ska verksamheten drivas så att skador till 
följd av verksamheten förebyggs. Åtgärder och försiktighetsmått som behövs ska vidtas för att 
upprätthålla en betryggande säkerhet. För verksamheten ska det finnas en säkerhetsordning med 
sådana säkerhetsbestämmelser som behövs utöver Lag 1990:1157 och de föreskrifter som är utfärdade 
med stöd av lagen.  
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Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg 

Förordningar är regeringens medel att med stöd av medgivande i gällande lag (dvs. med stöd av 
riksdagens bemyndigande lag) meddela kompletterande föreskrifter. Detta sker enligt regerings-
formens 8 kapitel 7–12 §§. Utan särskilt stöd i lag kan regeringen enligt samma kapitel (8 kap. 13§) 
utfärda bestämmelser om: 

• verkställighet av lag 

• om sådant som enligt grundlag inta skall meddelas genom lag (dvs. inte tillhör riksdagens 
område).  

I förordningen redovisas bl.a. vilka trafikregler som spårvagnsförare ska följa. Av förordningen 
framgår att en spårvagnsförare ska iaktta försiktighet vid sväng i vägkorsning korsande av körbana 
eller förändring av spårvagnens placering i sidled, omkörning av fordon, vändning eller backning. 
Avgivande av signal eller tecken fritar inte spårvagnsföraren från skyldighet att iaktta försiktighet.  

Föraren av spårvagn är skyldig att följa sådan trafikregel i lokal trafikföreskrift som avser 
färdhastighet, väjningsplikt eller stopplikt. I en säkerhetsordning för spårväg får föreskrivas undantag 
från lokal trafikföreskrift när det gäller färdhastighet, väjningsplikt eller stopplikt. Sådana undantag 
anges med tilläggstavla på det vägmärke som utmärker trafikregeln i den lokala trafikföreskriften.  

Förordningen ställer rapporteringskrav till tillsynsmyndigheten, dvs. Transportstyrelsen i den 
utsträckning som Transportstyrelsen föreskriver.  

Trafikförordningen 1998:1276 

Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng. Det framgår även att 
bestämmelser om spårvägstrafik finns i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och 
spårväg.  

I trafikförordningen sägs att en trafikant ska lämna fri väg för spårvagn om inte spårvagnsföraren har 
väjningsplikt som utmärks genom vägmärke. Vidare att en trafikant som har för avsikt att korsa en 
spårväg ska vara särskilt försiktig och uppmärksam på om en spårvagn närmar sig. Förare av 
(väg)fordon ska anpassa hastigheten så att fordonet kan stanna före korsningen och att korsningen ska 
passeras utan dröjsmål. Ett vägfordon får inte parkeras i en korsning med spårväg.  

Spårvagnar får inte köras om strax före eller på ett obevakat övergångsställe eller obevakad 
cykelöverfart. På en markerad hållplats för spårvagn får andra fordon inte parkeras eller stanna annat 
än för sådan på- eller avstigning som kan ske utan hinder för spårvägstrafiken. Om det saknas 
markering vid ett märke som anger en sådan hållplats gäller förbudet inom tjugo meter före och fem 
meter efter märket.  

Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) 

Vägmärkesförordningen innehåller bl.a. bestämmelser om anvisningar för trafik och utmärkning på 
väg och i terräng genom:  

• vägmärken och tilläggstavlor 

• trafiksignaler, vägmarkeringar  

• andra anordningar för anvisning av trafiken och tecken av vakt 

• säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårvagn. 
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Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:44) om säkerhetsstyrning och säkerhetsordning 
med säkerhetsbestämmelser inom tunnelbana och spårväg.  

Denna föreskrift innehåller bestämmelser om säkerhetsstyrning och säkerhetsordning med 
säkerhetsbestämmelser för spårinnehavare och trafikutövare enligt lagen (1990:1157).  

I dokumentationen av säkerhetsstyrning ska redovisas policy, mål, normer, medel och metoder för hur 
säkerheten ska upprätthållas och förbättras. Syftet med säkerhetsstyrningen är att de risker som 
verksamheten ger upphov till inklusive risker hos anlitade entreprenörer, ska kunna hanteras på ett 
betryggande sätt. Säkerhetsstyrningen ska följas upp och utvärderas genom regelbundna interna 
systemrevisioner enligt dokumenterad plan och resultatet ska dokumenteras.  

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:87) om olycksrapportering för tunnelbana och 
spårväg. 

Denna föreskrift innehåller bestämmelser om rapportering av olyckor, tillbud och brister som bl.a. 
avses i 24§ lagen (1990:1157). Trafikutövare, spårinnehavare och den som driver särskild 
trafikledningsverksamhet ska omedelbart per telefon anmäla bl.a. allvarlig olycka och tillbud, olyckor 
där allvarliga systemfel misstänks ligga bakom händelsen, sabotage, signal- och fordonstekniska fel, 
nedsatt bromsförmåga, stoppsignalpassager samt andra väsentliga fel och brister i säkerhetshänseende.  

Med allvarlig olycka avses en olycka där minst en person har avlidit, minst en person så allvarligt 
skadad att det uppskattas leda till sjukhusvård i mer än 24 timmar, att materiella skador uppgår till 
minst 150 000 euro. Mindre olyckor som endast av en ren tillfällighet inte medför allvarlig skada ska 
anmälas som tillbud till en allvarlig skada.  

Den nya elsäkerhetslagen 

Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. Det innebär att Sverige har fått ett helt nytt system 
för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. 

I den nya lagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som 
utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet samt krav 
på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallationsföretagen som ansvarar för att dessa 
krav är uppfyllda. 

Reglerna som tidigare fanns i starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen och förordningen 
om elektrisk materiel finns nu i en och samma elsäkerhetslag med en kompletterande elsäkerhets-
förordning. De regler som tidigare fanns i starkströmsförordningen och förordningen om elektrisk 
materiel förändras inte till sitt innehåll. Inte heller anläggningsinnehavarnas ansvar förändras med 
anledning av reformen.  

Utöver elsäkerhetslagen finns ett flertal föreskrifter som bl.a. behandlar allmänna råd till definition av 
elinstallationer, undantag, verksamhetstyper, särskilda krav vid utförande, krav på utbildning.  

3.2. Några exempel från Tyskland och Frankrike 
I Tyskland finns den grundläggande lagen Personenbeförderungsgesetz (PBefG), 
Persontransportlagen i svensk översättning, som reglerar den yrkesmässiga trafiken med spårvagnar, 
trådbussar och motorbussar. Kortfattat innebär ett tilldelat trafiktillstånd också trafik- och 
transporteringplikt. För att erhålla tillstånd måste verksamheten uppfylla krav enligt gällande 
bestämmelser i exempelvis regelverket BOKraft (Betriebsordnung Kraftverkehr, som avser busstrafik) 
och BOStrab (Bau- und Betriebsordning Straßenbahn, som avser byggnation och drift av spårvägar). 

BOStrab (Bau-ind Betriebsordnung Straßenbahn) är ett omfattande regelverk som reglerar 
byggnation, drift och säkerhet för spårvägssystemen i Tyskland. I Österrike används 
”Straßenbahnverordning” som har BOStrab som förebild. Det tillämpas delvis vid Bybanen i Bergen 
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och vid spårvägen i Lund. Säkerhets- och driftföreskrifterna i BOStrab utgörs av en central, tämligen 
oansenlig publikation med ett stort antal bilagor med föreskrifter som ständigt uppdateras. Regelverket 
har en strikt systematik i upplägget och är förhållandevis detaljerat. Regelverket föreskriver bland 
annat utrustning av spårvagnar ner på belysningsnivå. Ska spårvagnen framföras i gatumiljö, så gäller 
exempelvis att den ska vara försedd med bromsljus, blinkers och alla andra signallampor som är kända 
från vägtrafiken. Kontroll av främst teknisk överensstämmelse av byggnation, fordon och bana med 
gällande föreskrifter upprätthålls enligt bestämmelser i PBefG av Technische Aufsichtsbehörde 
(TAB) som sammansätts av sakkunniga centralt verksamma tjänstemän på delstatsnivå. 

Ursprungligen styrdes spårvägstrafiken i Tyskland av ett regelverk liknande det för järnvägstrafiken. 
Ökande biltrafik ledde till att en särskild ordning för spårvägstrafiken, BOStrab, utarbetades, vilken 
första gången stadfästes den 13 november 1937. Regelverket har sedan dess aktualiserats många 
gånger. Motsvarande regelverk i DDR baserades på BOStrab. 

STPG (Sécurité des transports publics guidés) är den viktigaste av de många lagar och förordningar 
som reglerar spårvägar och spårstyrda bussar i Frankrike. Den fastställdes 2003 och uppdateras 
ständigt. Den innehåller inte detaljspecifikationer på hur spårvägar ska byggas, utan föreskriver 
metoder hur de ska planeras, byggas och drivas på ett säkert sätt. Bland annat föreskrivs planerings-
processen med ett flertal kontrollstationer där hittills utfört arbete godkänns av en av staten godkänd 
person eller institution som har att värdera säkerheten. Grundprincipen är att varje ny anläggning, eller 
större ombyggnad eller utbyggnad i befintlig, ska vara minst lika säker som den som senast togs i 
bruk. Principen kallas ”GAME”, Globalement au moin equivalent (Åtminstone likvärdig). 

Återkoppling från de 28 spårvägssystem sker genom metodisk insamling och analys hos 
organisationen STRMTG som även utövar tillsyn i vissa frågor. Det finns mycket omfattande statistik 
avseende tillbud och olyckor från de franska systemen. Den är lätt tillgänglig genom STRMTG:s 
hemsida. På grundval av denna statistik justeras rekommendationer och föreskrifter kontinuerligt. 
Principen är att inte åtgärda ett problem som inte finns. Man vågar påstå att de franska 
spårvägssystemen är synnerligen väl genomlysta avseende säkerhetsfrågor och byggs i enlighet med 
erfarenheterna av detta. 

3.3. Åtgärdsförslag och konsekvenser 
• Vägmärken, signaler och andra anordningar måste användas och placeras i enlighet med vad 

som gäller enligt Vägmärkesförordningen.  

• En viktig förutsättning för att skapa ökad förståelse för hur spårvägssystem fungerar är att 
informera om de lagar och regler som styr denna verksamhet. Detta gäller för allmänheten i 
stort och för den personal som arbetar med spårvägstrafik. Om personer i spårvägs-
verksamheten inte vet vad som gäller finns risk för onödiga konflikter och olyckor.  

• Det är viktigt att de som ansvarar för verksamheten, och framförallt för säkerhetsrelaterade 
frågor, är väl insatta i det som gäller för att bedriva spårvägstrafik. Detta är även viktigt för de 
entreprenörer som vid olika tillfällen arbetar i anläggningen. Här finns en koppling till lokala 
trafikföreskrifter. 

• En annan viktig sak är att i spårvägsanläggningar använda de vägmärken, signaler och andra 
anordningar som enligt vägmärkesförordningen är godkända.  

• Det är betydelsefullt att det finns en öppen dialog mellan trafikplanerare och stadsplanerare 
när det gäller vilka lagar och regler som styr spårvägens verksamhet. Risken finns annars att 
det ställs helt fel krav på hur spårvägsanläggningar ska kunna integreras i trafikmiljön.  
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4. Spårvägens infrastruktur 
Spårvägens tekniska uppbyggnad kan vid en ytlig betraktelse tyckas ha likheter med en konventionell 
anläggning för järnvägstrafik. Gemensamt är dock inte mycket mer än tekniken med stålhjul mot 
stålräl och spårstyrning med flänsförsedda hjul. Spårväg skiljer sig således på många punkter från 
järnväg, exempelvis genom lägre hastigheter, skarpare kurvradier, lägre axellaster och, inte minst, 
omgivande stads- och trafikmiljö med hållplatser för på- och avstigning. I kombination med den 
aktuella stadens förutsättningar och struktur gör detta att det finns åtskilligt fler konstruktionsvarianter 
av spårvägsspår jämfört med konventionella järnvägsanläggningar.  

4.1. Spårvägens anläggningsprinciper 
En övergripande indelning, internationellt och (delvis) nationellt, av olika typer av 
anläggningsprinciper för spårvägsspår är: 

1. Spår på egen banvall 

2. Spår i gatumiljö på reserverat utrymme 

3. Spår i gatumiljö med blandtrafik 

Denna indelning visar hur spårvägen infogas i stads- och trafikmiljön och därmed hur den samspelar 
med övriga trafikantgrupper. Anläggningsprinciperna har olika teknisk uppbyggnad av 
spårkonstruktionen och därmed varierande egenskaper. Hur omgivningen kring de olika 
anläggningsprinciperna utformas varierar också vilket har betydelse för risknivåerna för olyckor och 
tillbud.  

Spår på egen banvall: Anläggningsprincipen (figur 3) har stora likheter med ett konventionellt 
järnvägsspår och karaktäriseras av att det inte förkommer någon annan trafik än spårvagnar på banan. 
Annan trafik korsar spåren vid plankorsningar som kan vara signalreglerade om exempelvis högre 
hastigheter tillåts, eller om sikten är skymd. Signalsäkerhetssystem är inte en självklarhet för spårväg 
på egen banvall.  

 
Figur 3. Exempel från Frankfurt på ej signalreglerat spårvägsspår på egen banvall. Till vänster löper 
en gång- och cykelväg. (Foto: Thomas Johansson). 

Spår i gatumiljö på reserverat utrymme: Denna anläggningsprincip är starkt förknippad med 
begreppet ”Den moderna spårvägen”. Vid denna anläggningsprincip är spåret avskilt från övrigt 
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trafikutrymme, så att ett reserverat spårområde skapas. I enklaste fall utgörs avgränsningen av en 
heldragen eller streckad linje på ömse sidor om spårområdet. Det kan också avskiljas mot övrig 
biltrafik genom att spårområdet utförs något upphöjt. En längsgående vitmarkerad kantsten kan 
kombineras med vita gatstenar, som bildar en ”streckad” markering, för att förstärka budskapet att här 
finns en gräns mellan trafikslagen, (figur 4).  

 
Figur 4. Exempel spår i gatumiljö på reserverat utrymme i Köln. Spårvägsområdet avskiljs från 
vägbanorna med en helvit heldragen linje av snedställda kantstenar i kombination med vita gatstenar 
som bildar en ”streckad” markering. (Foto: Thomas Johansson). 

Ytterligare en variant på spår i gatumiljö med reserverat utrymme illustreras i figur 5 där ytskiktet är 
av gräs i kombination med ”hålgatsten”. 

 
Figur 5. Exempel från Helsingfors på avskilt spår i gatumiljö. Ytskiktet utgörs av gräs i kombination 
med ”hålgatsten” vilket framgår tydligare av högra figuren. (Foto: VTI).  

Tanken med den utformning av spårområdet som visas i figur 4 och 5 är att biltrafiken inte ska hindra 
spårvägens framkomlighet, det finns dock möjlighet för utryckningsfordon att trafikera spårområdet. 
En fördel med denna typ av spårområde är att eventuella arbeten i spåranläggningen kan ske utan att 
övrig biltrafik ”stör” arbetsplatsen och ger också en säkrare arbetsmiljö för spårarbetarna.    

Spår i gatumiljö på reserverat utrymme är en mycket vanlig anläggningsform för den moderna 
spårvägen. Det skapas därmed en reserverad färdväg för spårvagnar utan stora barriärer i gatumiljön. 
Spårvagnarnas färd regleras av konventionella trafiksignaler med särskilda signalbilder för spårvagnar 
och annan kollektivtrafik. 
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Spår i gatumiljö med blandtrafik: Denna anläggningsprincip karaktäriseras av att även andra 
trafikanter, bilister, cyklister och fotgängare har tillträde till spårområdet. Spårvagnarna framförs 
således i samma körfält som bilar. Internationellt sett är spårväg i blandtrafik med bilar ovanlig för 
moderna spårvägar men kan förekomma om biltrafiken är mycket gles, i princip endast vid 
angöringstrafik. Blandtrafik med fotgängare är däremot mycket vanlig vid moderna spårvägar, se figur 
6. Ett problem med spår i gatumiljö med blandtrafik och användningen av gaturäler är att det kan 
finnas en viss olycksrisk för cyklister eftersom cykelhjulen kan komma ner i flänsrännan. Speciellt då 
cykling sker parallellt med spåren.  

En specialform av spår i blandtrafik är spårvagn på gågata. I planeringsarbetet med den så kallade 
Kistagrenen på Tvärbanan i Stockholm definieras spår i gågatuområden (inklusive torg) som en egen, 
fjärde anläggningsprincip. 

 
Figur 6. Exempel från Frankfurt på spårområde i blandtrafik på gågata (torg). Spårvägens utrymme 
markeras med avvikande markbeläggning, avskild från gångytan med en heldragen ljus linje. (Foto: 
Thomas Johansson). 

I Norrköping finns på Drottninggatan mellan hållplatserna Söder tull och Hörsalen en kortare sträcka 
med ett så kallat slingerspår, ett slags enkelspår där rälerna är lagda omlott, se figur 7. Sträckan, som 
är gångfartsområde, är öppen endast för fotgängare, cyklister, spårvagnar och viss leveranstrafik. 
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Figur 7. Exempel på gångfartsområde från Norrköping, sträckan mellan hållplatserna Söder tull och 
Hörsalen. (Foto: Thomas Johansson). 

 
Figur 8. Exempel från Köln på spår i gatumiljö med blandtrafik där en felparkerad bil blockerar 
spårvägstrafiken. (Foto: Thomas Johansson). 
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Figur 9. Exempel från Stockholm, Spårväg city på Hamngatan. Spår i gatumiljö med blandtrafik där 
spårvagnar och bussar trafikerar gatan på biltrafikens villkor och därför ofta hindras av bilköer. 
(Foto: Thomas Johansson). 

Spår i blandtrafik undviks vid nya spårvägar i Frankrike, men förekommer vid nya linjer i exempelvis 
Tyskland och Schweiz. Därvid används trafiksignaler för att skapa en ”fri” körväg för spårvägen i 
syfte att skapa full framkomlighet för spårvagnarna. I denna anläggningsprincip ingår att det mellan 
hållplatser med omkörningsmöjlighet endast finns ett körfält för spårväg och biltrafik. Med 
trafiksignaler släpps spårvagnen iväg först i kön från en plats där omkörning är möjlig, se figur 10. 

 
Figur 10. Exempel från Köln. Spår på reserverat utrymme övergår till spår i blandtrafik. Spårvagnens 
omedelbara utfart i bilkörfältet säkerställs av trafiksignaler som ger biltrafiken rött när spårvagnen 
närmar sig. (Foto: Thomas Johansson).  

Ett problem med spår i gatumiljö med blandtrafik är att den bil- och busstrafik som kan förekomma 
genererar stora påfrestningar på själva spårvägskonstruktionen. Spårbildning är ett vanligt fenomen, 
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speciellt där bussar trafikerar spårvägsspåret parallellt. Även vinkelrätt mot spårvägsspåret kan 
spårbildning förekomma vilket skapar lokala sättningar i dessa korsningspunkter.  

4.2. Andra spårbegrepp 
Förutom de i föregående avsnitt nämnda definitioner på anläggningsprinciper finns ett flertal övriga. 
Nedanstående tabell (tabell 1) redovisar olika begrepp som används i svenska spårvägsstäder. Notera 
att Göteborg och Norrköping använder endast två begrepp, medan Lund inkluderar ett tredje, ”eget 
spår” vilket motsvarar ”spår i gatumiljö på reserverat utrymme”. Detta visar att här byggs spårväg 
enligt moderna principer, vilket antyddes i inledningskapitlet. I Stockholm introduceras med 
Tvärbanans Kistagren också den tredje anläggningsprincipen, dessutom en fjärde, ungefär ”spår över 
torg och i gågata”. 

Tabell 1. Olika spårbegrepp som används i svenska städer med spårvägstrafik. 

Ort Benämning Definition 

GÖTEBORG Gatuspår Spårsträcka där fordon eller allmänhet har tillträde (undantag kan 
förekomma) 

Särskild banvall En längre avskild spårsträcka som endast är utförd att trafikeras av 
spårvagnar. Kan förekomma med eller utan plankorsningar 

NORRKÖPING Gatuspår Spårområde i gaturummet där även vägtrafik kan förekomma. 

Egen banvall För spårvagnstrafik reserverat utrymme där ingen vägtrafik normalt 
förekommer, utom bussar som ersätter spårvagn samt servicefordon. 
Korsning med övrig trafik kan förekomma. 

STOCKHOLM Gatuspår Bansträcka där spår- och vägtrafik inte är åtskilda. 

Egen banvall Spårvagnen har ensamt tillträde. 

LUND Gatuspår Spårområde med ytbeläggning som gör det möjligt för annan trafik än 
spårbunden att trafikera. 

Eget spår Spårområde där ingen annan trafik än spårbundna fordon ska gå. 

Särskild banvall Del av banan som är godkänt som särskild banvall på tillståndet från 
Transportstyrelsen. Se vidare förordningen 1990:1165 om säkerhet i 
tunnelbana och spårväg §14. 

Även om det finns vissa skillnader i både begrepp och definition har de i princip samma innebörd och 
förstås av de aktörer som redan befinner sig i branschen. Med tanke på en fortsatt utveckling av 
spårvägssystem i Sverige finns anledning att inom branschen enas om enhetliga begrepp och 
definitioner. En tydligare nomenklatur minskar risken för missförstånd.  

Utöver de i texten och i tabell 1 redovisade begreppen finns ett flertal andra mer specifika 
spårbegrepp, se tabell 2. Även om dessa begrepp vanligtvis inte diskuteras allmänt utanför branschen 
kan det finnas ett behov av en tydlig nomenklatur också i detta fall.  

En notering i detta sammanhang är att det pågår diskussioner inom spårvägsbranschen med avseende 
på att ta fram enhetliga definitioner för olika begrepp inom spårvägen där bl.a. spårbegrepp ingår som 
ett delmoment. 
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Tabell 2. Exempel på ytterligare förekommande spårbegrepp. 

Spårtyp Förklaring 

Avstängt spår Spårsträcka på vilken hindertavlor och klossade eller klovade växlar förhindrar trafik med 
fordon 

Vignolspår Spår bestående av vignolräler 

Depåområde Avgränsat område för uppställning av spårvagnar 

Depåspår Spår inom depåområde 

Huvudspår Spår som inte är depåspår, sidospår eller vändslinga 

Sidospår Spår där uppställning eller förbikörning av spårvagn kan ske. Även stickspår där förbikörning 
inte är möjlig benämns sidospår. 

Spårsträcka Avgränsad del av spåranläggning. 

Trafikspår Alla spår utanför depåområde 

Vändslinga Spår där spårvagn kan vända utmed huvudspår 

Spåranläggning Spår och de fasta anläggningar som behövs för spårens bestånd, drift eller brukande, signal 
och säkerhetsanläggningar i övrigt.  

 
Figur 11. Två exempel på depåspår där ytskikten består av asfalt respektive gräs. Vänstra bilden är 
från Bern, den högra bilden från Valenciennes (Foto: Thomas Johansson). 

4.3. Spårkonstruktioner vid spårvägar 
Ett järnvägsspår är i princip uppbyggt med ett ballastlager, sliprar och räler. Alternativt kan det 
utformas som så kallad ”Slab-Track” där ballast och sliprar i princip ersatts med betongunderlag. Båda 
formerna ger ett punktformigt stöd för rälerna. Ett spårvägsspår kan också byggas upp på dessa sätt 
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men därtill finns en stor mängd varianter. En viktig grundläggande skillnad är att spårvägsspår ofta 
byggs med kontinuerligt stöd för rälerna. Rälerna vilar då på exempelvis en längsgående 
undergjutning av gjutasfalt, en bädd av makadamballast, på längsgående betongbalkar eller inbäddad i 
någon gummimassa.  

Spårets underlag kan utgöras av makadam, asfalt eller hel betongplatta. Valet kan avgöras av 
undergrundens bärighet. För spårvägar används således ibland olika varianter av en undre, hel 
betongplatta under spåranläggningen, på vilka spåren läggs i form av räler på betongsliprar, ingjutet i 
betong upp till strax under rälsfot. Detta ger två sammangjutna betonglager vilket ger en synnerligen 
stabil spåranläggning. Mellan rälsfot och rälshuvudets topp anläggs det översta lagret, exempelvis 
humus med gräs, gatsten, annan marksten eller betong. Det översta betonglagret – som då når upp till 
rälshuvudet - kan alternativt utformas med längsgående rännor (urtag) i vilka rälerna placeras och 
fixeras med en massa bestående av en elastisk gummiblandning, vilket ger goda vibrations- och 
ljuddämpande egenskaper.  

I spårvägsspår används både vanliga järnvägsräler (vignolräler) och gaturäler. Dessa båda rälstyper 
illustreras i figur 12.   

 
Figur 12. Principiell utformning av vignolräl (vänster bild) samt gaturäl (höger bild).  

Den stora skillnaden mellan en vignolräl och en gaturäl är att gaturälen har en så kallad flänsränna. 
Flänsrännan gör att överkanten på rälen kan ligga i nivå med det omgivande ytskiktet, samtidigt som 
ett utrymme för hjulflänsen garanteras. Vignolspår är vanligast i spår på egen banvall och kan 
förekomma även på avskilt spår i gatumiljö och då framförallt i samband med ett ytskikt av gräs.   

Gaturäl används i spårvägsspår i blandtrafik där den är integrerad med körbanan, alternativt 
gångbanan. Den används också i grässpår där räl och gräs är i samma höjd. Med gaturäl i gräs går det 
att skapa en tämligen obruten gräsmatta tätt intill rälerna, med endast en smal isoleringsremsa mellan 
räl och omgivning, vilket höjer det estetiska värdet av grässpår.  

Gaturäl finns i en mängd olika dimensioner med varierande bredd på flänsöppningen. Vissa 
anläggningar har så kallat hamnspår vilket medger trafik med spårfordon med hjul av järnvägsprofil, 
således bred hjulbana och tjock fläns. Sådan räl är olämplig där det förekommer gångtrafik 
(snubbelrisk) och där det finns risk att cyklister kör parallellt i spåret. Även i depåspår är sådan räl 
olämplig på grund av snubbelrisken. Däremot ger rälen gynnsam förslitning av spårvagnshjulen; 
innersidan av flänsen kommer nämligen så gott som aldrig i kontakt med flänsrännans inre kant.  

Det finns många olika tvärsnittsdimensioner både på vignol- och gaturäl. I vissa fall måste extremt låg 
räl användas, när omgivande gatustrukturer tvingar till detta. Ett exempel är förlängningen av Spårväg 
city i Stockholm, bland annat över Sergels torg, som på en sträcka på ca 500 meter (dubbelspår) helt 
byggs med en rälstyp med låg höjdprofil, figur 13.  
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Figur 13. Profil av gaturäl som ska användas på spårvägssträckan över Sergels torg i Stockholm. 
(Foto: Trafikkontoret, Göteborg). 

4.4. Ytskikt (slitlager) i spårvägsspår 
Tidigare har olika anläggningsprinciper för spårvägsspår och rälstyper diskuterats. Utöver detta finns 
också olika utformning av det översta skiktet i ett spårområde, dvs det som syns när spåret väl är 
anlagt. Ett spår på egen banvall har normalt inget särskilt ytskikt. När det gäller ytskiktet inom 
spårområdet talar man vanligtvis om asfaltspår, grässpår och betongspår vilket inte alltid har med det 
tekniska utförandet av spårkonstruktionen att göra. Även i detta sammanhang finns en viss otydlighet i 
begreppen.  

Ett grässpår har någon typ av gräs eller sedum som ytskikt och förekommer ibland i spår i gatumiljö 
på reserverat utrymme, eller på spår på egen banvall. Som nämnts tidigare ska det i vissa fall vara 
möjligt för utryckningsfordon att trafikera så kallad grässpår. I de fall fordon med gummihjul ska 
kunna trafikera ett grässpår används gaturäler, annars vignolräler. Figur 14 illustrerar ett spårvägsspår 
med ytskikt av gräs (grässpår) utfört med vignolräler och som inte kan trafikeras av gummihjuls-
fordon.  

 
Figur 14. Exempel från Göteborg på spår i gatumiljö på reserverat utrymme med ytskikt av gräs 
(grässpår) i kombination med vignolräler. (Foto: VTI). 
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Ytskikt av asfalt, figur 15, är en annan variant som förekommer i samband med spår i gatumiljö med 
blandtrafik och spår i gatumiljö på reserverat utrymme.  

 
Figur 15. Exempel från Göteborg på spår i gatumiljö med blandtrafik och med ytskikt av asfalt. (Foto: 
VTI). 

Ytterligare en variant som förekommer är spår med ytskikt av gatsten (figur 16), alternativt av betong, 
figur 17. I det senare fallet är vanligtvis hela spårkonstruktionen utförd av betong.   

 
Figur 16. Exempel från Oslo på spår med ytskikt av gatsten. (Foto: VTI). 
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Figur 17. Exempel från Stockholm på spårvägsspår med ytskikt av betong. (Foto: Thomas Johansson).  

Det finns även en variant som kan kallas ”grusgräs”, en översättning av den tyska benämningen 
”Schotterrasen”. Då är det övre jordskiktet ytterst magert och uppblandat med mindre stenar. 
Gräsväxten är gles och jordstrukturen tittar fram. Kräver ytterst ringa underhåll och inte heller någon 
bevattning vid torka. Den estetisk kvaliteten kan diskuteras.  

Vilken typ av ytskikt som väljs beror på vilka förutsättningar som gäller i respektive fall. Avgörande 
kan exempelvis vara undergrundens beskaffenhet, trafiksituationen eller estetiska skäl kopplade till 
omgivande stadsmiljö, om det är spår i gatumiljö med blandtrafik alternativt på reserverat utrymme   
som avgör valet av ytskikt. Detta är i sin tur kopplat till vilken typ av skador i ytskiktet (och även i 
spårkonstruktionen) som kan uppkomma. Sättningar och andra skador som kan uppkomma i 
spårområden med gatsten som ytskikt visas i figur 18.  

 
Figur 18. Exempel på skador i spårområde med ytskikt av gatsten. (Foto: VTI).   

Liknande typ av skador kan även förekomma på i spårområden med asfalt som ytskikt vilket 
illustreras i figur 19. Här förekommer sättningar i ytskiktet i direkt anslutning till övergångsstället. 
Eftersom gångtrafikanterna är ”styrda” att passera på övergångsstället finns risk att personer snubblar. 
Sättningar i ytskikt av asfalt uppträder i anslutningen mellan asfalt och gaturäl. 
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Figur 19. Exempel på skador i spårområde med ytskikt av asfalt. (Foto: VTI).  

Oavsett om asfalt eller gatsten väljs är risken för skador och sättningar i ytskiktet viktigt att beakta 
med avseende på risk för att fotgängare snubblar eller att cyklister kör omkull. En annan aspekt är att 
den typ av skador i ytskiktet som illustreras i figur 16 och 17 kan vara svåra att upptäcka, speciellt då 
marken är täckt av snö. Skadorna kan även påverka den underliggande spårkonstruktionen och kan 
leda till mer omfattande underhållsåtgärder.   

Den typ av skador som förekommer i spårområden med ytskikt av gatsten eller asfalt är inte lika 
vanliga när det gäller betongspår. Anledningen är att betongspår är en stabilare konstruktion. Generellt 
visar erfarenheten att om biltrafik, speciellt busstrafik, ska framföras i spårområdet, måste detta 
byggas mycket stabilt, särskilt bärande lager i undergrunden, annars uppstår snart sättningar i spårläget 
och ytligare skador i kontaktytan mellan räl och slitlager. Att använda gatsten som slitlager om 
busstrafik också ska framföras är av denna anledning direkt olämpligt. Busstrafik på gatsten ger 
dessutom dålig passagerarkomfort och skapar buller och vibrationer. 

4.5. Kontaktledning 
Spårvägen matas i huvudsak med elkraft från en kontaktledning som är spänningssatt med ca 600 – 
750 V likspänning. Kontaktledningen kan bäras upp av stolpar eller av tvärgående trådspann som fästs 
i husväggar via så kallade väggfästen, figur 20. Det senare är att föredra eftersom det dels minskar 
anläggningskostnaderna, dels minskar visuell påverkan av spårvägen. Av säkerhetsskäl är det också 
lämpligt att undvika stolpar eftersom de kan utgöra sikthinder i trafikmiljön, både för spårvagnsförare 
och för andra trafikanter. Om de placeras olämpligt nära spårvägen kan det också innebära att de 
inkräktar på det (utvidgade) fria rummet som av säkerhetsskäl bör finnas utmed en spårväg. Både 
bilister, cyklister och fotgängare kan klämmas mellan spårvagn och stolpe, alternativt köra in i stolpen, 
om olyckan är framme.  
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Figur 20. Exempel från Göteborg på väggfäste för spårvägens kontaktledning. (Foto: VTI). 

Kontaktledning fäst i husfasad kräver tillstånd från husägaren och i de fall väggfästen förekommer har 
det inte varit något större problem för infrastrukturinnehavaren att få ett sådant tillstånd.  Det kan 
finnas risk för att ljud från kontaktledningen kan ledas in i husets stomme, särskilt från 
strömavtagarens passage under upphängningspunkterna (jämför knäpp på en fiolsträng). För detta 
finns vedertagna metoder som minskar eller helt undanröjer olägenheterna. Givetvis måste infästning i 
husfasad göras på sådant sätt att fasaden inte skadas och att fästet blir säkert förankrat för de krafter 
som kan vara aktuella. En förutsättning i detta sammanhang är, enligt ELSÄK-FS 2008:1, ”att 
kontaktledningen endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkong eller tak”.   

En kontaktlednings minsta höjd över rälsöverkant respektive höjd över vägbanan för trådbussar får 
inte understiga 5,0 meter. Vid vägbroar, tunnlar och liknande får kontaktledningens minsta höjd 
sänkas till 4,2 meter vid en lågspänningsanläggning, (ELSÄK-FS 2008:1). 

Idag är det vid moderna spårvägar vanligt med 6 meters höjd över spåret, således något högre än vid 
äldre spårvägsanläggningar. Anledningen är att med ökande höjd minskar risken för nedrivning av 
kontaktledningen om lastbil med hög last (uppfälld kran) passerar. Likaså kommer en högt monterad 
kontaktledning ur siktfältet för dem som visats i gaturummet.  

Figur 21 visar en järnvägsliknande kontaktledningstyp med bärlina. Denna typ har möjlighet att 
överföra stor energimängd (höga strömmar) till spårvagnarna. Den har stor tvärsnittsarea. Bärlinan gör 
att det kan vara relativt långt mellan upphängningspunkterna. Det finns möjlighet att bygga så att 
ledningen tillåter höga hastigheter. Oftast är denna ledningstyp upphängd i stolpar, som på bilden, men 
den kan även vara upphängd i tvärtrådar, utgående från sidostolpar eller husväggar. 
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Figur 21. Exempel på indirekt upphängd kontaktledning. (Foto: Thomas Johansson). 

En spårväg i gaturummet måste även uppfylla höga estetiska krav, så att de tekniska installationerna 
inte blir visuellt påträngande. Av denna anledning är det olämpligt att i stadsmiljö använda 
järnvägsliknande kontaktledning med bärlina. Nedan beskrivs ett alternativ som är avsevärt mer 
estetiskt tilltalande. Bild 22 visar en klassisk typ av spårvägskontaktledning. Här används enkel 
körtråd upphängd i trådspann fästade i husväggar eller sidostolpar. Tvärsnittsarean är mindre än i den 
tidigare ledningstypen vilket innebär att systemet, i regel, inte kan överföra lika stor energimängd. 
Detta kan kompenseras genom att även installera längsgående matarkabel i marken, eller matartråd i 
kontaktledningen. Matartråden (förstärkningstråden) ansluts på lämpliga avstånd till de båda 
körtrådarna. Den senare principen är genomgående standard i exempelvis schweiziska 
spårvägssystem. Den markförlagda förstärkningskabeln med inmatningar på lämpliga ställen är 
väsentligt dyrare att anlägga. 

 
Figur 22. Exempel från Norrköping på direkt upphängd kontaktledning. (Foto: Thomas Johansson). 

Kontaktledningsstolpar (figur 23) bör undvikas i de fall när det finns hus intill spårvägen och som är 
lämpliga att fästa tvärgående trådspann i. Kontaktledningsstolpar kan skymma sikten och de utgör 
även en klämrisk om de står nära spårvägsspåret. Särskilt kritiskt är detta i korsningar mellan spårväg 
och gata.   
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Figur 23. Exempel från Tvärbanans sträckning genom Gröndal i Stockholm. (Foto: Thomas 
Johansson). 

För att öka tvärsnittsarean i kontaktledningen kan en tjockare tråd (ofta 120 mm2) användas. Det finns 
även möjlighet att använda dubbel körtråd som exempelvis på den först öppnade delen (6 km) av linje 
T3 i Paris, se figur 24.  

 
Figur 24. Exempel från Paris på kontaktledning med dubbel körtråd. (Foto Thomas Johansson). 

Utformningen av kontaktledningen enligt figur 24 blir mer diskret jämfört med den utformning som 
redovisas i figur 23. 



38  VTI rapport 975 

Om en kontaktledning är framdragen i närheten av en byggnad som är avsevärt högre än 
kontaktledningen kan särskilda säkerhetsåtgärder behövas ibland. Normalt behövs dock inte några 
särskilda skyddsåtgärder, annat än när spårvägar passerar under viadukter, där beröringsskydd 
uppsätts. Exempel på beröringsskydd framgår av figur 25.  

 
Figur 25. Exempel på beröringsskydd i form av en böjd skyddsplåt. På viadukträcket är även ett skydd 
mot nedkastning av föremål uppsatt. (Foto: Thomas Johansson).  

4.6. Åtgärdsförlag och konsekvenser 
• De begrepp som används bör vara tydliga och framförallt entydiga för att undvika 

missförstånd. Följ helst standard, gärna i enlighet med det tyska regelverket BOStrab. Spår i 
gatumiljö på reserverat utrymme måste tydligt utmärkas, exempelvis med avvikande 
markbeläggning, såsom gräs, gärna i kombination med förhöjd kantsten.   

• Spår på gågator och på torg måste också tydligt utmärkas med avvikande markbeläggning som 
tydligt visar den yta som spårvagnarna tar i anspråk vid passage. Det kan vara aktuellt att 
förstärka spårvagnarnas ”revir” med pollare och vid vissa kritiska passager även med staket.  

• Ytskikt måste väljas så att snubbelrisk undviks i spårområdet. Detta är särskilt viktigt vid 
gång- och cykelpassager. För att undvika sättningar och andra skador i spårområdets ytskikt 
måste underbyggnaden vara stabil, särskild för spår i blandtrafik. Uppgiften är särskilt kritisk 
när även bussar ska trafikera spårområdet. Därför kan det vara lämpligt att sträva efter 
alternativa färdvägar för busstrafiken. 

• Kontaktledning monteras gärna på minst 6 meters höjd. Dubbeldäckade bussar utan tak får 
inte trafikera sträckor med kontaktledning om inte bussens tak (sufflett) dras för. Detta är en 
övervakningsfråga.  

• Undvik kontaktledningsstolpar när det finns hus intill spårvägen lämpliga att fästa tvärgående 
trådspann i. Stolpar kan skymma sikten. De utgör även klämrisk om de står nära spårvägs-
spåret. Särskilt kritiskt är detta i anslutning till korsningar mellan spårväg och gata där en 
korsande bil som blir påkörd av spårvagn kan klämmas mot en stolpe vilket i värsta fall även 
kan leda till att spårvagnen spårar ur.  

• Det finns fler olika mått med avseende på avståndet mellan kontaktledningsstolpe och 
spårvagn. Norrköping har inte samma mått som Göteborg eftersom Norrköping har smalare 
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vagnar. I Göteborg finns ritningar kopplade till ”fria rummet” och som anger hur nära 
kontakledningsstolpar eller annat fast föremål får byggas. Samma typ av ritning finns i 
Norrköping men med andra mått. Dock tar dessa ritningar inte hänsyn till eventuella 
klämrisker mellan spårvagn och fast föremål. Därför finns inget rekommenderat avstånd utan 
bara ett minsta avstånd baserat på vagnens utslag i kurvor.  

• De flesta moderna spårvagnar har inte öppningsbara fönster varför risken att någon 
passagerare sticker ut huvudet och skadar sig är obefintlig. Vissa vagnar har små öppningsbara 
fönster i överkant. Dessa är låsbara och kan bara öppnas av trafikpersonalen, exempelvis om 
AC-anläggningen är ur funktion.  

• Spår i gatumiljö på reserverat utrymme avskiljs säkrast med en förhöjd kantsten, tillsammans 
med en vit heldragen linje. Med endast en vit linje som enda skiljetecknet kan man räkna med 
att bilar, bussar och även cyklister vinglar ut i spåret när som helst då körfälten löper intill 
varandra.  
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5. Spårvägens hastigheter 
Man måste noggrant skilja mellan högsta tillåtna hastighet (topphastighet) och medelhastighet. Den 
moderna spårvägen har god (inte hög) medelhastighet (17–25 km/h), trots tämligen låg topphastighet 
(60 km/h). Detta förklaras med att spårvagnarna prioriteras i trafiksignaler så att de i praktiken endast 
behöver stanna vid hållplatser. Eftersom på- och avstigning sker i alla dörrar kan hållplatstiderna 
hållas korta. Därmed inses att hög topphastighet inte i sig är ett viktigt krav; viktigare är hög prioritet. 
Hög topphastighet för även med sig högre krav på acceleration och retardation, vilket kräver kraftigare 
motorer, med kraftigare strömmatningssystem som följd. Högre topphastighet kräver också stabilare 
vagnskonstruktioner, vilket ger tyngre vagnar, och kräver kraftigare motorer, vilket kräver kraftigare 
strömmatning osv. i en ond cirkel. Tvärbanan i Stockholm, som kan ses som en snabbspårväg, har 
formellt högsta tillåtna hastighet 80 km/h, vilket kan utnyttjas på endast tre korta sträckor. Dåligt 
fungerande signalsäkerhetssystem, baserat på ATC/ATP, har nu (2018) fått till följd att största tillåtna 
hastighet generellt har sänkts till 50 km/h.  

Alternativet till höga topphastigheter är att använda spårvagnar med många dörrar vilket snabbar upp 
av- och påstigning och därmed ger kortare hållplatstider. Långa hållplatstider ger låg medelhastighet.  

Spårvägstrafik förekommer i varierande grad separerad från eller integrerad med annan trafik. På den 
moderna spårvägen kör föraren med god uppsikt framåt, så kallad siktkörning. Föraren ska kunna 
stanna fordonet på kortare avstånd än det som kan överblickas. Detta är den fundamentala skillnaden 
mot konventionell järnvägstrafik, där tåg inte kan stannas inom siktsträckan. Spårvagnar framförs i 
detta avseende således enligt samma principer som bussar och andra vägfordon. 

Föraren måste generellt anpassa hastigheten till olika separeringsnivåer gentemot annan trafik: i 
integrerade trafikmiljöer lägre och i separerade högre. Därtill kan det finnas skäl att reglera hastigheten 
med särskilda hastighetstavlor. Men det kan vara svårt för föraren att hålla reda på alltför många 
hastighetsbegränsningar (Trivector, 2013). Val av hastighetsbegränsningar görs med hänsyn till 
gaturummets karaktär, trafiksäkerhet, buller och vibrationer, komfort samt tekniska krav avseende spår 
och spårväxlar (SPIS, 2013). Hastighetsbegränsningar är vanliga vid passage av växlar, hållplatser, 
kurvor, platser med skymd sikt osv. 

Som nämnts tillämpas på den moderna spårvägen i regel siktkörning. I integrerade trafikmiljöer finns 
många korsningspunkter i plan med fotgängare, cyklister och bilister vilket kräver hög 
uppmärksamhet. Det krävs även att sådana platser formges så att god sikt är möjlig, utan skymmande 
skyltar, stolpar, signaler, väntkurar, träd, buskar och annat som hör till så kallat gatumöblemang. 

Låga hastigheter leder till mildare olyckskonsekvenser (Trivector, 2013), bl.a. avseende eventuella 
kollisioner men även när det gäller fall i vagn. En trafikmiljö som är ”rörig” (torgyta, shared space) 
leder ofta till att fotgängare och andra trafikantgrupper inte ”förlitar sig på systemet” utan ser sig för 
och därför är mer uppmärksamma. Ett slående exempel på detta är Drottningtorget i Göteborg där ett 
flertal spårvägslinjer löper samma och där ytterst få olyckor inträffar. Ett argument mot denna typ av 
miljöer är att barn, äldre personer och personer med någon form av funktionshinder kan uppleva den 
otrygg och osäker.  

Det är viktigt att beakta hela spårvägsnätet (Trivector, 2013) och anpassa hastigheten till 
stadsutformningen på varje del av sträckan för att få ett så trafiksäkert spårvägsnät som möjligt.  

Vanligtvis förekommer inte högre hastigheter än 70 km/h. Enligt bestämmelserna i det tyska 
regelverket BOStrab är 70 km/h högsta tillåtna hastighet utan speciellt signalsäkerhetssystem. Över 70 
km/h krävs tekniska system i såväl infrastrukturen som i fordonen. Det kan finnas skäl att överväga 
samma hastighetsgräns även för svenska spårvägssystem. Ofta är signalsäkerhetssystemen dyra att 
installera och kräver även visst underhåll. Önskan att köra över 70 km/h måste därför ställas i relation 
till tidsvinsten för spårvägstrafiken, på hur stor andel av anläggningen som fordonen kan framföras 
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med hastighet över 70 km/h, investerings- och underhållskostnader och risken för att kapaciteten 
sänks.  

I Norrköping är maxhastigheten 60 km/h på sträckor som inte har blandtrafik (Norrköping, 2017) där 
den är lägre. Spårvägen har inte något signalsäkerhetssystem, utan körs med siktkörning och regleras 
av trafiksignaler. Hastigheten övervakas, dels slumpmässigt av trafikledningen, dels med regelbundna 
mätningar på strategiskt utvalda platser där olycksrisken är hög eller där det förekommer klagomål om 
buller.  

I Göteborg är 30 km/h högsta tillåtna hastighet innanför vallgraven och 50 km/h utanför vallgraven 
vilket är samma som för biltrafiken (Göteborg, 2017). Då spårvagnen kör på egen banvall, t.ex. efter 
Centralen ut mot Angered, är högsta tillåtna hastighet 60 km/h vilket också är den hastighetsnivå 
vagnarna är låsta till. Till största delen är det ”siktkörning” som gäller i Göteborg, det är bara på vissa 
förortssträckor som blocksignaler förekommer och det är ovanligt med kollisioner mellan spårvagnar 
på huvudsignalreglerade sträckor. 

Upphinnandeolyckor, dvs. när en spårvagn bakifrån kör in i en annan spårvagn, kan delvis förklaras 
med för hög skyltad hastighet på siktsträckor. På fartsträckor med begränsad sikt bör hastigheten 
sänkas med skyltar, alternativt förbättra sikten.   

Den nya spårvägen i Lund byggs för topphastighet 60 km/h. Något signalsäkerhetssystem är inte 
planerat att installeras. 

I Marseille finns automatisk hastighetskontroll i tunnlar och på enskilda spår (SPIS, 2012). I övrigt 
anges hastigheter med skyltar och/eller instruktioner som till exempel 30 km/h vid ankomst till 
hållplatser och 40 km/h vid passage över vägkorsning. BOStrab anger följande riktlinjer: 40 km/h 
genom hållplatser där fordonet inte ska stanna och 15 km/h vid passage över obevakade övergångar 
och korsningar. Rapporten ”En god helhetslösning för spårvägen i staden”, SPIS 2013 skriver att i 
korsningar, eller i blandtrafik med spårvagnar, bilar och bussar ska spårvagnens hastighet inte 
överstiga 30 km/h.  

I Stockholm gäller 30 km/h på sträckorna i Hammarby sjöstad, Solna, Sundbyberg och i Gröndal, 
vilka inte är fullt ATC/ATP-övervakade. Här finns endast så kallad takövervakning 30 km/h. 

En knappt tilltagen tidtabell rimmar illa med kraven på hög säkerhet. Det gäller att planera för rimliga 
körtider som inte stressar förarna. Samtidigt finns krav att spårvägen ska upplevas som rask av 
passagerarna; en lusig framfart attraherar inte. Det är för passagerarna föga attraktivt att infoga någon 
eller några minuters väntetid på vissa mellanhållplatser för att kunna kompensera för eventuella 
förseningar vilka skulle kunna leda till viten för trafikoperatören.  

En snabbspårväg är som namnet antyder snabbare än en konventionell spårväg och går till 
övervägande del på egen banvall. På en snabbspårväg finns det vanligtvis avsnitt där hastigheten är 
mellan 70 och 80 km/h och där kan det krävas någon form av signalsäkerhetssystem, förutom att 
spårområdet på dessa sträckor är inhägnat.   

I utbildningen av spårvagnsförare måste ingå övning i att läsa av trafiksituationer, vilket innebär att 
anpassa hastigheten till rådande situation, istället för att slaviskt följa hastighetsskyltar. Föraren 
ansvarar för att framföra spårvagnen säkert genom att bland annat anpassa hastigheten, hålla uppsikt 
och köra så att olyckor förhindras. Genom att utbilda, informera och utvärdera förarna regelbundet och 
strukturerat kan säkerheten förbättras.  

Det pågår en lovande utveckling av kollisionsskydd för spårvagnar, en typ som sedan länge används 
inom biltrafiken.  Ett sådant system borde kunna övervägas som alternativ till ett signalsäkerhets-
system (utan hastighetsövervakning) för att bland annat förhindra upphinnandeolyckor. VDV, tyska 
kollektivtrafikorganisationen, har nyligen publicerat en sammanställning av teknikens möjligheter. 
Systemen varnar föraren för föremål (fotgängare, bilar) som finns i spårvagnens färdväg men också 
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sådana som från sidan närmar sig och kan utgöra en potentiell kollisionsrisk. Tekniken kan även sänka 
spårvagnens hastighet, eller tvinga till nödbromsning. För närvarande finns ett antal spårvagnar med 
sådan utrustning i provdrift i Frankfurt.  

5.1. ATC och ATP och stadsspårvägar 
Signalsäkerhetssystem av typ ATC (Automatic Train Control) och ATP (Automatic Train Protection) 
är vanliga i samband med järnvägstrafik på grund av höga hastigheter och lång bromssträcka och 
kräver därför lång anmälningstid till exempelvis plankorsningar, där bommarna fälls i god tid innan 
tåget ska passera korsningen. På stadsspårväg med måttliga hastigheter (upp till 60 km/h) och goda 
siktförhållanden behövs inte signalsäkerhetssystem av typ ATC. Föraren kan framföra spårvagnen i 
siktkörning, enligt samma principer som exempelvis bussförare i stadstrafik. Till detta kommer att 
spårvagnsförarna lägger växlarna med hjälp av knappar på förarplatsen. 

Spårväxlarnas läge kan indikeras med signaler placerade hängande i kontaktledningens trådspann, 
alternativt på stolpar. De visar även om växeln är låst eller frigiven för omläggning. Växlarna låses av 
passerande spårvagn vilket förhindrar att en växel kan läggas om under vagn. Växelsignaler kan vara 
koppade till trafiksignalanläggningar i exempelvis gatukorsningar där spårvagnar kan framföras 
antingen rakt fram eller svänga in på sidogata. Med signaler av denna typ kan olyckor och tillbud 
mellan spårvagnar på teoretisk kollisionskurs undvikas, men inte helt förhindras, eftersom förarna trots 
allt kan köra mot stoppsignal. 

Ett ATC-system kräver, som nämnts, ofta långa anmälningstider, vilket innebär att exempelvis en 
trafiksignal för gående ställs på rött alldeles för lång tid innan spårvagnen passerar. Om en 
signalreglerad gångpassage är placerad omedelbart bortom en hållplatsplattform finns risk att 
spårvagnens hastighetsövervakande säkerhetssystem ger besked om att hålla mycket låg hastighet 
långt innan den i färdriktningen närmaste plattformsände nås, med syfte att alltid säkerställa att vagnen 
kan stannas utan att glida ut över gångpassagen. ATC-systemets princip med tvingande låg hastighet 
redan före hållplatsen kan skapa irritation, både hos vagnens passagerare och de resenärer som väntar 
på hållplatsen. 

Följden kan även bli långa väntetider med röd signal både före och efter en spårvagnspassage. Om det 
är ”röd gubbe” och ingen spårvagn syns, börjar de väntande att gå över spåret – varvid spårvagnen 
naturligtvis kommer! Likaså är det riskfyllt när en spårvagn passerat en gångpassage och ”röd gubbe” 
alltjämt lyser, de väntande börjar gå, varvid vagn från motsatt håll plötsligt dyker upp! Därmed har 
ATC-systemet sänkt säkerheten. Hittills dålig funktion hos Tvärbanans ATC/ATP-system har sänkt 
den teoretiska kapaciteten på banan. I skrivande stund (våren 2018) är högsta hastighet 50 km/h, mot 
projekterade 80 km/h. Tidtabellen innehåller dock mycket ”luft” så passagerarna märker inte den 
sänkta kapaciteten. 

Alternativet till ett dyrt, och kanske inte alltid välfungerande, signalsäkerhetssystem för stadsspårvägar 
är att betona säkerhetstänkande i samband med utbildningen av spårvagnsförare. Risken med någon 
typ av signalsäkerhetssystem för stadsspårväg kan vara att det blir för stor tillit till systemet och att 
föraren inte hinner reagera tillräckligt snabbt när det behövs.   

5.2. Bromsar 
Friktionskoefficienten för stålhjul mot stålräler är mellan 0,1 och 0,3, beroende på kondition hos hjul 
respektive räl, samt väderförhållanden. Särskilt fukt och löv gör spåren mycket hala, däremot inte snö 
och is i någon större utsträckning. Vid kyla och torrt väder är friktionen som högst. För gummihjul 
mot asfalt är friktionskoefficienten omkring 1,5, således mellan 5 och 15 gånger högre. Av detta 
förstår man att spårvagnar oftast har längre bromssträcka än vägfordon, vilket kan utgöra en 
säkerhetsrisk, särskilt i blandtrafik när vägtrafiken plötsligt saktar in. Spårvagnsföraren måste således 
alltid framföra sitt fordon med hänsyn till den låga friktionen mellan hjul och räl. 
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En spårvagns låga friktion mellan hjul och räl kompenseras emellertid av möjligheten att sanda på 
spåret vilket används vid både start och bromsning. Det finns även flera samverkande bromssystem 
där magnetskenbromsning kan tillgripas som en sista, mycket effektiv bromsåtgärd. 
Nödbromsfunktionen kan dock vara en underskattad riskfaktor i spårvägssammanhang. Fall i vagn, 
dvs. passagerare som ramlar vid plötslig oväntad inbromsning tycks vara en anledning till flertalet av 
de personskador som kan uppkomma vid spårvägstrafik. För spårvagnsföraren gäller det att inom 
någon tiondels sekund bedöma hur påkörning av en fotgängare eller cyklist utanför vagnen ska 
undvikas och att samtidigt agera så att inte risk uppstår att någon inne i vagnen ramlar och skadar sig.  

Som driftbroms används el-bromsning, varvid motorerna kopplas om till generatorer som ”kortsluts” 
och därmed bromsas vilket i sin tur bromsar vagnen. Den vid bromsningen genererade elkraften 
brukar återmatas till förbrukare inom vagnen, eller till kontaktledningen där andra vagnar kan använda 
energin. Finns ingen mottagare av broms-energin omvandlas den till värme i bromsmotståndet på 
vagnstaket. När hastigheten sjunker minskar bromskraften i motorn. Slutbromsning till stillastående 
sker därför mekaniskt genom att bromsklossar trycks mot bromsskivor. Dessa kan manövreras 
pneumatiskt (tryckluft) eller hydrauliskt. På moderna spårvagnar är det ofta hydrauliskt eftersom de 
saknar tryckluftssystem. Hela detta bromsförlopp regleras elektroniskt i vagnens dator, föraren har 
endast att dra körspaken åt sig för att bestämma bromskraften. Det krävs lite träning att få en bekväm 
inbromsning utan knyck när vagnen stannar. Det mekaniska bromssystemet som svarar för 
slutbromsningen till stillastående ser också till att vagnen står stilla under hållplatsuppehållet och 
förhindrar även bakåtrullning när vagnen ska starta i uppförsbacke.  

Vid nödbromsning dras körspaken till sitt bakersta läge (ibland finns nödbromsläge även om den förs 
allra längst framåt, dvs. förbi läget för full fart). Då bromsar vagnens motorer så mycket det går utan 
att glida på rälerna. Det finns givare som känner om glidning förekommer och kontinuerligt justerar 
bromskraften enligt ABS-princip. Dessutom sker sandning automatiskt framför alla bromsade hjul. 
Det finns även magnetskenbromsar som kopplas in och sugs ner mot rälen av magnetisk kraft. Ibland 
finns nödbromsfunktion i två steg; då aktiveras magnetskenbroms först i steg två. Samtidigt som 
nödbromsning sker aktiveras alltid spårvagnens ringklocka.  

Det finns också parkeringsbroms som är ansatt när vagnen inte är aktiverad. Det måste således finnas 
hydraultryck eller tryckluft för att lossa parkeringsbromsen. Tekniskt är det samma bromssystem som 
utför slutbromsningen. Denna typ av parkeringsbroms brukar kallas ”inverterad” eftersom det krävs 
tryck i något medium för att lossa bromsen, dvs. liknande princip som på moderna bussar.  

Av det tyska regelverket BOstrab framgår bl.a. vilka regler som gäller avseende spårvagnarnas 
bromssystem och bromsförmåga. Ett fordon ska ha minst två av varandra oberoende bromssystem så 
att om det ena systemet fallerar ska det andra kunna träda in och säkerställa bromsförmågan. 
Effektiviteten hos bromssystemen måste vara säkerställd även om strömmen, t.ex. genom nedriven 
kontaktledning skulle försvinna. Bromssystemen, inklusive kontrollutrustning ska också utformas och 
justeras i förhållande till varandra. Ett av bromssystem måste kunna förhindra rullning av ett uppställt 
fordon med maximal last på den maximala lutningen inom det aktuella spårvägsnätet.  

Fordonen ska kunna bromsas till stillastående med ett så litet ryck som möjligt utan fara för 
passagerarna. För att uppfylla detta krav måste dels förarna träna på att stanna mjukt, dels elektroniken 
justeras så att slutbromsning med mekanisk broms sker vid en lämpligt låg hastighet, ofta kring 7 km/h 
eller lägre. Märkligt nog finns vissa vagntyper som slutbromsar vid högre hastigheter, vilket ger 
otrevliga knyck vid stoppet. När det gäller att stanna ryckfritt med en modern spårvagn är det i många 
fall omöjligt på grund av för dåligt konstruerad mekanisk broms med för få bromslägen att välja 
mellan, ofta finns bara ett ”till-” eller ”frånläge” och då är det svårt att undvika ryck.  

Sandutrustningen utnyttjas ofta vid körning i halt spår. Skenbromsar måste ibland användas när 
spårhalka förekommer.   
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Nedanstående tabell 3, redovisar de i regelverket BOStrab gällande gränsvärdena med avseende på 
minsta genomsnittliga bromskvot och maximal stoppsträcka som ska uppnås från bromsstart. De 
värden som redovisas i högra delen av tabell 3 (tabell 3b) avser de gränsvärden som gäller i samband 
med nödbromsning.  

Tabell 3. Riktvärden för medelretardation och bromssträcka enligt BOStrab. 

Tabell 3a Tabell 3b 

v (km/h) a (m/s2) s (meter) v (km/h) a (m/s2) s (meter) 

20 0,77 20 20 1,71 9 

30 0,87 40 30 2,04 17 

40 0,95 65 40 2,29 27 

50 1,03 94 50 2,47 39 

60 1,06 131 60 2,57 54 

70 1,07 177 70 2,73 69 

80 1,07 230    

90 1,08 290    

100 1,08 355    

Där: 

a = minsta tillåtna medelretardation (m/s2). 
s = maximalt stoppavstånd (meter) som ska uppnås från bromsstart. 
v = fordonets hastighet vid bromsstart (km/h). 

Servicefordon som inte kör med högre hastighet än 40 km/h på egen banvall eller 30 km/h på övriga 
spår behöver endast ha ett bromssystem. Trots att denna typ av fordon endast kräver ett bromssystem 
måste dock gränsvärdena i högra delen av tabell 3 (tabell 3a) kunna uppnås.  

När det gäller bromskrav på spårvagnar som trafikerar spårvägsnät i Sverige gäller att det ska vara 
säkert enligt Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, (SFS 1990:1157). Det är däremot lite 
svårare att ange specifika krav på bromsarnas kapacitet. Grundläggande kravet är att det nya fordonet 
ska vara minst lika säkert som tidigare godkända fordon på anläggningen. (Transportstyrelsen, 2017) 

Det är den sökande som ska bevisa för oss att fordonet är säkert och ett sätt att göra det är att uppfylla 
standarder. Exempel på bromsstandarder och standarder för säkerhetsbevisning är: SS-EN 13452-1, 
13452-2, 15611, 15625, 50126, 50128, 50129. 

Den broms som det finns säkerhetskrav på är nödbromsen. Vid godkännandeärenden för nya 
spårvagnar har beställaren satt upp kraven på nödbromsfunktionen gentemot tillverkaren och 
Transportstyrelsen accepterar dessa krav. Exempel på krav är att nödbromssystemet ska vara felsäkert 
och mjukvaran ska uppfylla SIL 4 enligt SS-EN 50129 och hårdvaran ska ha en THR <10-8 (farliga 
fel/timma). Driftbroms ska finnas men det finns inga säkerhetskrav på den.  

Transportstyrelsen samlar in och sammanställer statistik bl.a. med avseende på väsentliga fel inom 
spårvägstrafiken, se figur 26 som dock inte omfattar all statistik. Det finns andra typer av 
olycksfaktorer som inte är medtagna i nedanstående redovisning. En stor del fel och brister kan 
hänföras till bromsar och dålig bromsförmåga speciellt under 2014 och 2015. Stapeln om bromsfel 
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avser ofta fel på sandningsutrustningen vilket upptäcks i samband med att vagnarna ska tas ut i trafik. 
De sätts då inte in i trafik utan blir kvar i depån.  

 
Figur 26. Antal rapporterade väsentliga fel inom spårvägstrafiken. (Källa: Transportstyrelsen). 

5.3. Åtgärdsförslag och konsekvenser 
• Medelhastigheten är viktigare än den maxhastighet som kan tillåtas på vissa sträckor. Hög 

medelhastighet garanteras bäst av konfliktfri spårvägstrafik, skild från övrig trafik och med 
hög (gärna full) prioritet i trafiksignalanläggningar så att spårvagnen endast behöver stanna 
vid hållplatser. 

• Spårvagnar framförs oftast i så kallad siktkörning, vilket innebär att föraren alltid måste kunna 
stanna på kortare sträck än den som kan överblickas, dvs. samma princip som vid busstrafik. 
Föraren ska anpassa hastigheten efter rådande trafiksituation, bebyggelse, väder, 
siktförhållanden, hastighetstavlor, etc.  

• En spårvagn har, som alla tunga fordon, väsentligt längre bromssträcka än en personbil. Detta 
kompenseras med fler och effektiva bromssystem och i förekommande fall lägre hastighet. 
Låg friktion mellan spårvagnshjul och räl komplicerar bilden, men avhjälps till del med 
automatisk sandning vid bromsning när fordonets bromssystem indikerar att hjulen börjar 
glida. Dessutom finns magneter som häftar fast vid rälerna (magnetskenbromsar) som ger 
synnerligen kort bromssträcka vid lägre hastigheter. Föraren har även möjlighet att sanda vid 
behov, exempelvis vid spårhalka.    

• Signalsäkerhetssystem som ATC och ATP måste fungera utan störningar, får inte öka 
säkerhetsriskerna och inte heller sänka banans kapacitet. Det finns i regel inget behov av detta 
på en stadsspårväg, möjligen på en snabbspårväg. 

• Enklare blocksignalering utan tågpåverkan kan övervägas, om signalsystem överhuvudtaget 
ska användas.  
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• I utbildningen och fortbildning av spårvagnsförare ska vikt läggas vid att spårvagnar inte har 
företräde, men att andra trafikanter ska lämna fri väg för spårvagnen, vilket även gäller 
gående.  

• För spårvagnar i blandtrafik gäller i princip samma regler beträffande skyltad hastighet som 
för andra vägtrafikanter. Dock kan spårvagnar ha en lägre hastighetsgräns än biltrafiken. På 
spår i gatumiljö på reserverat utrymme kan på vissa sträckor skilda hastighetsgränser gälla för 
spårvägs- respektive vägtrafik.   
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6. Hållplatser och plattformar 
Beroende på om spårvägen går på egen banvall, på spår i gatumiljö på reserverat utrymme eller på 
spår i gatumiljö med blandtrafik blir utformningarna helt väsensskilda. Oavsett vilken spårtyp det är 
frågan om gäller det att utforma hållplatser som är tydliga och lätta att förstå.  

Generellt gäller att passagerarna ska kunna ta sig till och från hållplatser på ett säkert sätt. Finns endast 
spårvägstrafik på platsen är det enklare att skapa en säker anläggning, än om även buss- och biltrafik 
finns med i bilden. Passerar biltrafik i anslutning till hållplatsen kan det finnas anledning att överväga 
hastighetsdämpande åtgärder för biltrafiken. 

Är hållplatsen placerad på klassiskt sätt i gatumitt, med bilkörfält på ömse sidor om spårvägens 
plattformar, kan det finnas behov av att låta fotgängare korsa körfälten i anslutning till hållplatsen, 
varvid övergångsställen kan anordnas vid plattformsändarna. Signaler för fotgängare kan övervägas, 
men de måste fungera så att de upplevs relevanta, annars finns risk att de inte beaktas varvid 
säkerheten riskerar att sänkas. Det måste också finnas väl tilltaget utrymme att vänta på mellan körfält 
för bilar och spårområde, särskilt om signalerna avser endast delar av hela passagen. 

Gångvägar till och från hållplatsen, både de som förutses i planeringsarbetet och de som senare 
etableras i verkligheten, måste ägnas stor uppmärksamhet. Dessa stämmer inte alltid överens! 
Genvägar kan vara mycket farliga, särskilt när det bedöms vara mycket bråttom att hinna med 
spårvagnen. Är då öronen tilltäppta av hörlurar är olyckan lätt framme. Dagens moderna spårvagnar 
och andra fordon är också tystare än de tidigare, vilket innebär att hörseln inte i lika stor utsträckning 
som tidigare kan användas för att upptäcka en eventuell fara.  

Det kan finnas anledning att analysera vilka viktiga målpunkter för fotgängare som finns i anslutning 
till hållplatsen och hur det är mest sannolikt att gångvägarna dit kommer att de facto etableras. 

Den säkraste hållplatsutformningen i gatumiljö anses vara hållplatser där trottoaren ligger precis 
bredvid spåren så att ingen körbana behöver korsas vid av- och påstigningar. I exempelvis Heidelberg 
har flera sträckor konsekvent byggts om så att trottoaren vid hållplats dras ut till spårvägsspåret, en 
form av så kallad klackhållplats och som även finns i Sverige. Plattformskanten är upphöjd till 
spårvagnsgolvets nivå, ca 30 cm. Det finns endast ett körfält, gemensamt för spårvagnar och bilar. 
Omkörning av spårvagn är fysiskt omöjlig. Den parallellöpande cykelbanan dras bakom väntkuren vid 
hållplatsen så att konflikt mellan förbifarande cyklister och av- och påstigande passagerare undviks, 
(Johansson & Lange, 2008). 

Vid många nybyggda spårvägar – och nästan alla i Frankrike – undviks spårvägs- och busstrafik i 
samma körfält och därmed är det ovanligt med hållplatser där bussar och spårvagnar angör samma sida 
av plattformen. Det finns flera anledningar till att separera trafikslagen. Dels nedbryts anläggningens 
markyta snabbare om busstrafik också går där, dels har bussar och spårvagnar olika instegshöjd, vilket 
tvingar till förlängda hållplatser med en lägre plattformsdel för bussar och en högre för spårvagnar 
efter varandra, med ramp mellan de båda avsnitten. 

Däremot förekommer att spårvagn angör på ena sidan och bussar på den andra. En sådan elegant 
lösning med byte över plattform kan skapas exempelvis vid viktiga bytespunkter. Med gemensam 
plattform och fordon i samma färdriktning har bussar hållplats till vänster om plattformen (sett i 
färdriktningen) och spårvagnar till höger. Moderna spårvagnar är oftast i tvåriktningsutförande och har 
därmed dörrar på båda sidorna. Vid hållplatser öppnas därför, utan problem, dörrarna på ”fel sida”, 
således de till vänster i färdriktningen. Anläggningsprincipen förutsätter att körvägarna kan arrangeras 
på lämpligt sätt före och efter hållplatsområdet. Fördelen är att behovet för passagerarna att korsa spår 
och körbanor i samband med byte mellan färdmedlen minskar. Därmed minskar också konfliktrisken.  

När ändhållplatser projekteras är det särskilt praktiskt att låta spårvagnar och anslutande bussar stanna 
på varsin sida om samma plattform. Då kommer dörrarna mitt för varandra och byte kan ske direkt 
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över plattformen. Förutom det bekväma bytet skapas säkra gångvägar, utan behov av att korsa körfält 
för spårvagnar, bussar eller bilar. Säkerheten i systemet är hög. 

En mycket effektiv lösning är en vändslinga eftersom föraren då slipper byta förarhytt vilket gör att 
av- och på-aktivering av förarhytt inte behöver göras. En bra utformning är att anlägga vändslingor så 
att anslutande bussar alltid har dörrarna mot spårvagnens dörrar, med ett enkelt byte tvärs över 
plattformen, i rätt riktning med tanke på passagerarflöden. Som alternativ kan övervägas att vända en 
spårvägslinje runt ett kvarter.  

Schematiska exempel på ändhållplatser för spårvägstrafik med anslutande busslinjer illustreras i 
figurerna 27 och 28 nedan. I båda fallen behöver passagerare som byter mellan buss och spårvagn, och 
tvärtom bara ta några få steg rakt över plattformen.  

Figur 27 avser en utformning avsedd för spårvagnar i tvåriktningsutförande. Spårvagnen byter 
färdriktning till höger bortom plattformarna och rätt avgångsspår nås via kryssväxeln. Notera att 
busslinjerna i vänstertrafik vänder runt spåranläggningen.   

 
Figur 27. Schematiskt exempel på utformning av spårvägsändhållplats med anslutande busslinjer. 
Utformningen är anpassad för spårvagnar i tvåriktningsutförande. (Illustration: Thomas Johansson). 

Figur 28 avser en utformning avsedd för spårvagnar i enriktningsutförande. Spårvagnen byter 
färdriktning i vändslingan som trafikeras i vänstertrafik.  
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Figur 28. Schematiskt exempel på utformning av spårvägsändhållplats med anslutande busslinjer. 
Utformningen är anpassad för spårvagnar i enriktningsutförande. (Illustration: Thomas Johansson). 

I vissa smala stadsgator finns inte plats att anlägga spårvagnshållplats med plattform om inte 
biltrafiken ska inskränkas eller helt upphöra. Då kan principen med tidsbegränsad hållplats tillgripas. 
Antag att det finns fyra körfält, två i vardera riktningen. Spårvagnarna trafikerar på klassiskt sätt de 
båda mittersta, tillsammans med biltrafik. Vid vardera sidan finns ytterligare ett körfält för biltrafik. 
Detta bilkörfält är upphöjt till spårvagnens instegshöjd på den sträcka som motsvarar hållplatsens 
längd. Gränsen mellan körfältet och spårvagnskörfältet utgörs av förhöjd kantsten så att i princip en 
plattformskant bildas. Hela anläggningen är reglerad med trafiksignaler. Så länge ingen spårvagn är på 
ingående har biltrafiken fritt flöde i båda körfälten och resenärerna väntar på trottoaren, där sedvanligt 
hållplatsmöblemang är installerat. Strax innan spårvagnen ankommer stoppas biltrafiken av röd signal. 
Spårvagnen stannar vid hållplatsen och passagerarutbyte sker. När detta är avklarat kör spårvagnen 
iväg, och biltrafiken släpps åter på. Det finns varianter på denna princip, exempelvis kan det tillfälliga 
”hållplatskörfältet” vara på en låg gatunivå, vilket då inte medger plant insteg i spårvagnarna. Den 
höga kanten som skiljer de båda körfälten kan tyckas riskabel, men den är väl markerad och med tanke 
på att lösningen inte är unik så är risken att bilar just där skulle byta körfält tämligen liten.  

Det finns en gammal god regel att hållplatser ska förläggas på rakspår så att spårvagnsföraren i 
(video)backspegeln kan hålla uppsikt över hela tågets samtliga dörrar. Om tåget är mycket långt är det 
klokt att komplettera översiktmöjligheterna med videokameror på plattformen och en monitor placerad 
på plattformen nära förarplatsen. Vid kurva är detta i det närmaste obligatoriskt. (Lange & Johansson, 
2008). På Tvärbanan har det visats sig finnas problem med speglar och översiktskameror.  

Det kan tyckas paradoxalt att i de nya franska spårvägssystemen är även hållplatsområdena i regel helt 
”öppna”, utan staket eller andra barriärer. De staket som finns är oftast placerade i plattformens 
bakkant, mot biltrafiken. Övergångsställen är placerade vid plattformsändarna, ofta med enkla signaler 
(”röd gubbe”), som tänds när en spårvagn ankommer eller ska avgå. Avgång från hållplats meddelas 
signalanläggningen i det ögonblick föraren stänger dörrarna; någon markdetektor används inte och 
väntetid är inte aktuell. På sträckor med grässpår är det vanligtvis hårdgjord markyta i spårområdet 
mellan hållplatserna. Staket mellan spåren används ej. Det är således fritt fram, men förbjudet, att 
passera spårområdet mellan plattformarna. Trots detta förekommer inte särskilt många påkörningar på 
just ”öppna” hållplatser. Kanske har denna utformning samma funktion som torgyta, ”shared space”? 
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Hållplatser kan utformas på flera olika sätt. Figur 29 visar ett exempel på tidhållplats i Frankfurt där 
hållplatsen, med sedvanligt möblemang är belägen vid trottoaren med spårvägsspåren mitt i gatan.  

 
Figur 29. Exempel på utformning av tidshållplats i Frankfurt. (Foto: Thomas Johansson). 

Mellan spårvägsspåret och trottoarkanten finns ett signalreglerat körfält för biltrafiken. Strax innan 
spårvagnen stannar vid hållplatsen får biltrafiken rött ljus och det blir inte klart att åter få köra för 
biltrafiken förrän spårvagnen har lämnat hållplatsen. Hållplatsplattformen är upphöjd för att medge 
plant insteg vilket innebär att körfältet för biltrafiken är upphöjt. Det varnas med skyltar se figur 30.  
Hållplatsprincipen finns på många håll i Europa och brukar kallas tidshållplats (”Zeitinsel” på tyska), 
eftersom den fungerar som hållplats endast under den tid som en spårvagn står vid hållplatsen. 

 

 
Figur 30. Exempel på utformning av tidshållplats i Frankfurt. Varning för upphöjt höger körfält med 
åtföljande nivåskillnad mellan de båda körfälten. (Foto: Thomas Johansson).  
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6.1. Åtgärdsförslag och konsekvenser 
• Hållplatser måste generellt vara översiktliga, tydliga och lätta att förstå.  

• Gångstråk till och från hållplatser måste analyseras och utformas så att de blir säkra. 

• Även vid hållplatser vid spår i blandtrafik måste eftersträvas att plattformar anläggs. Att låta 
passagerare stiga ned, på och upp från intilliggande bilkörfält är inte trafiksäkert. Om detta 
inte går att ordna får klackhållplats eller ”tidshållplats” övervägas. En klackhållplats har 
trottoaren utdragen till spåret så körfält inte behöver korsas vid av- eller påstigning. En 
tidshållplats existerar i praktiken endast när en spårvagn angör. Passagerarna väntar på 
trottoaren och passerar över närmaste bilkörfält för att nå spårvagnen, efter att biltrafiken har 
stoppats med hjälp av trafiksignaler som visar rött strax innan en spårvagn ankommer och 
under hela hållplatsuppehållet. Körbanan som används som plattform kan vara upphöjd till 
instegsnivån för att skapa ett plant insteg i spårvagnarna. 

• Det kan vara lämpligt att arrangera övergångsställen i anslutning till hållplatser. 
Förhållandevis säkert är att förskjuta hållplatsplattformarna så att spårvagnarna i respektive 
riktning stannar före det centralt placerade övergångsstället. Nackdelen är att 
hållplatsanläggningen då blir dubbelt så lång som om hållplatsplattformarna hade placerats 
mittför varandra.  

• Om biltrafiken är tät på den aktuella gatan bör trafiksignaler användas för att skapa en säker 
övergång. Passagen över spåren bör också signalregleras, men det kan vara svårt att 
synkronisera de tre fotgängarpassagerna eftersom spårvagnarna ska lämna hållplatsen genast 
när passagerarväxlingen är klar. Därför måste tillräckligt stora väntytor för fotgängare skapas 
mellan spårområdet och respektive körbana. 

• Spårvagnar och bussar vid samma plattform bör undvikas av flera skäl. Dels blir hållplatsen 
mycket lång eftersom bussar och spårvagnar har olika instegshöjd, vilket kräver skilda 
plattsformshöjder, alltså två plattformar i rad, förenade med en ramp. Dels bryts spår-
anläggningen, särskilt slitytan, snabbt ned av busstrafiken. 

• Sträva efter att anlägga hållplatser som medger byte över plattform, i rätt reseriktning. Det ger 
mycket säkra hållplatser med färre konfliktpunkter mellan passagerare och kollektivtrafik-
fordonen.  

• Hållplatser bör i möjligaste mån förläggas på rakspår. 
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7. Korsningspunkter mellan spårväg och andra trafikantgrupper 
Oavsett om spårvägen går på egen banvall, på spår i gatumiljö med blandtrafik alternativt i gatumiljö 
på reserverat utrymme måste det finnas möjligheter för bilister, fotgängare eller cyklister att kunna 
korsa spåren. Också här gäller att skapa en trafikmiljö som är tydlig, lätt att uppfatta och tolka så att 
konflikter minimeras. För spår på egen banvall finns vissa regler beträffande vilka skyddsanordningar 
som måste finnas och detta är i sin tur kopplat till spårvagnarnas hastighet och vilken trafikantgrupp 
korsningspunkten är avsedd för.  

Korsningspunkter i befintlig stadsmiljö kan vara svårare att arrangera på ett säkert sätt än de som 
anläggs i stadsutvecklingsområden där spårvägs- och stadsplanearbetet förhoppningsvis löper hand i 
hand. 

För korsningspunkter finns möjligheter att använda vägmärken och trafiksignaler. Valet får avgöras 
bland annat av trafikintensiteten på de aktuella gatorna.  

Ibland används växlande blinkande gult från två lampor för påvisande av fara, således annalkande 
spårvagn, eller ibland buss. Signaltypen kallas även ”wig-wag”, se figur 31. Den tycks vara tämligen 
svår att förstå, eftersom många bilister inte tar någon hänsyn till den. I exempelvis Hammarby sjöstad 
fanns tidigare på Tvärbanans sträckning åtskilliga korsningspunkter som markerades av denna 
signalanordning. Inledningsvis förekom åtskilliga tillbud och även kollisioner i korsning när bilister 
inte uppmärksammade annalkande spårvagn, trots blinkande gult. Denna signaltyp är numera 
borttagen och nu är det korrekt kastsken med en tänd lampa i taget. 

 

 
Figur 31. Exempel från Hammarby sjöstad på så kallad ”wig-wag”-signal. (Foto: Thomas 
Johansson).  

Numera finns möjlighet att ha signalbilden Y1 enligt 6 kap. Säkerhetsordningar i korsningar med 
järnväg eller spårväg i Vägmärkesförordningen, enligt förordningen (2017:923), vilken utgörs av två 
växelvis blinkande röda horisontellt placerade signallampor, se figur 32.  
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Figur 32. Signalbild Y1.  

Signalbilden betyder stopp och trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. 
Ljussignalen består av två ljusöppningar på samma höjd som avger växelvis blinkande rött ljus och en 
skärm i form av en triangel med rundade hörn och med spetsen nedåt. Skärmen kan vara försedd med 
vit bård. Under de röda ljusöppningarna kan det finnas en cirkulär ljusöppning, från vilken det kan 
avges blinkande vitt ljus för att göra korsningen lättare att upptäcka. Ett problem med denna signalbild 
Y1 är då bussar förekommer i spårvägsspåret, då får det nämligen inte blinka rött. Än så länge finns 
denna signalbild i Sverige endast vid Folkets park i Norrköping.   

Signalbild Y1 torde kunna motsvara de i Frankrike sedan länge, i liknande sammanhang använda 
ensamma blinkande röda signallampan (signalbild R24) som är svår att missförstå, ofta med en 
tilläggstavla att ”Rött betyder villkorslöst stopp”, se figur 33.  

 
Figur 33. Exempel på signalbild R24 i en cirkulationsplats från Angers i Frankrike. Signallamporna 
på samma stolpe blinkar växelvis. (Foto Thomas Johansson).  

Det ska påpekas att en spårvagn i princip ska lämnas fri väg, men i övrigt har att följa vägmärken, 
signaler och, förstås, polismans tecken. Även gående ska lämna spårvagn fri väg.  Att spårvagnen ska 
lämnas fri väg innebär dock inte att den har företräde. Fri väg har högre prioritet och alla har 
skyldighet att släppa fram spårvagnen. Samtidigt gäller att spårvagnen ska framföras med försiktighet 
så att olyckor undviks men den tar och kräver plats när så behövs. Signalbilder ska användas för att 
visa att spårvagnen ska fram och övriga stanna när så krävs. Det är dock en balansgång när det gäller 
att instruera spårvagnsförare att vara tydlig med att spårvagnen ska fram samtidigt som försiktighet 
ska råda för att undvika kollisioner.    

I många fall läggs stor vikt vid spårvagnarnas yttre utseende vilket blir någon form av ”varumärke” för 
staden. I en del fall förekommer också att fordonen har en hel del reklam på sidorna. Den utvändiga 
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designen kan vara positiv då fordonet blir mer iögonfallande och lättare för andra trafikantgrupper att 
upptäcka.  

För väghållare eller den som ansvarar för utmärkning enligt 1 kap. 6 § vägmärkesförordningen 
(2007:90) finns det inget utrymme att vara ”innovativa”, förordningen ska följas.  

Kommunen ansvarar inom tättbebyggt område i de flesta fall för att vägmärken och andra anordningar 
enligt vägmärkesförordningen (2007:90) sätts upp, tas bort, underhålls och utförs i den omfattning 
som anges för respektive plats. Se 1 kap. 6 § förordningen.  

Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med väg- och gatuutformningen och dess 
anpassning till väg- och gaturum ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv 
och säker trafik. Vägmärken och andra anordningar skall vara utformade och placerade samt i sådant 
skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de är avsedda för. De får inte sättas 
upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter. Särskild hänsyn skall tas till barn, 
äldre och funktionshindrade. Se 1 kap. 3 § förordningen.  

Ett vägmärke, en annan anordning för anvisningar för trafiken, en stolpe eller motsvarande som är 
avsedd att bära upp eller visa ett märke eller en anordning får inte förses med någonting som saknar 
samband med märkets eller anordningens ändamål.  

Anordningar enligt förordningen får inte sättas upp, underhållas eller tas bort av någon annan än den 
som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärden eller av den som han eller hon anlitar. Sådana åtgärder får 
inte heller utföras på något annat sätt än som anges i denna förordning eller i föreskrifter som 
meddelats med stöd av den. Inte heller får någon sätta upp en anordning som kan förväxlas med eller 
har samma innebörd som en anordning enligt denna förordning. Transportstyrelsen får bland annat 
meddela föreskrifter om försöksverksamhet med avvikelse från förordningen 

7.1. Korsningspunkter mellan spårväg och gång- och cykeltrafik 
Hur korsningspunkter mellan spårväg och gång- och cykeltrafik (GC-trafik) ska utformas måste 
beaktas utifrån flera olika faktorer. Målet är också här att skapa lättförståeliga trafiksituationer som är 
lätta att läsa av. Korsningspunktens läge, spårvägens och biltrafikens intensitet, dubbelspår eller 
enkelspår, gatans bredd, anslutande hållplatser, skymmande föremål i form av byggnader eller 
växtlighet är några exempel på faktorer som kan vara avgörande för hur passagen ska utformas och 
eventuellt förses med någon säkerhetsanordning.  

En gångpassage på spårväg kan placeras antingen mellan, före eller efter hållplatser (Olofsson, 2012). 
Om en gångpassage är placerad efter hållplats är spårvagnarnas hastighet låg och det är därför säkrare 
för de gående. Det blir tvärtom när gångpassagerna är placerade före hållplatsen där spårvagnarna har 
högre hastighet när de är på väg in mot hållplatsen. När det är hållplats på båda sidor om ett 
dubbelspår blir passagen före hållplats i ena riktningen och efter i andra riktningen. En lösning på det 
är att förskjuta plattformarna så att de ligger på var sin sida om passagen i stället för mittemot 
varandra.  

Antalet skadade av spårvagn vid gångpassager är starkt beroende av spårvagnens hastighet (Trivector, 
2013).  

Raka övergångar bör eftersträvas (Atkins, 2016) i alla fall vid hållplatser där det är många 
gångtrafikanter. Om det är ont om utrymme i anslutning till passage över spåren och gångfålla ska 
anordnas kan det vara svårt att skapa en passage som är vinkelrät mot spåret, se figur 19, från Köln. 
Här kan man även notera varningsskylten på marken i passagen, som för övrigt är signalreglerad på 
konventionellt sätt. Markbeläggningen är röd, som för att uttrycka fara, och har alltså inte 
zebramarkering, vilket skulle kunna misstolkas som ”övergångsställe” där övrig trafik har 
väjningsskyldighet mot fotgängare. 
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Att sätta upp räcken måste dock vägas mot den barriäreffekt som skapas och räckenas ”icke 
stadsmässiga” karaktär. Felplacerade räcken kan också leda till att människor rundar eller klättrar över 
och det som sågs som en säkerhetsåtgärd därigenom kan bli en riskfaktor.  

Att skapa barriärer med staket och växtlighet kan förvisso motverka beteendet att fotgängare försöker 
passera spåret men leder också till en mindre tillgänglig stadsmiljö (Trivector, 2013). 

Den typ av korsningspunkter som illustreras i figur 34, dvs snedställd gångpassage med gångfållor 
skapar stort utrymme för väntande fotgängare. Det i figur 29 visade exemplet från Köln sträcker sig 
över två körfält + dubbelspår + två körfält och är signalreglerat men signaltekniskt inte synkroniserat.   

 
Figur 34. Markmarkering på signalreglerat övergångsställe över spårvägsspår i Köln. Snedställd 
gångpassage med gångfållor skapar stort utrymme för väntande fotgängare. (Foto: Thomas 
Johansson). 

Ett annat exempel på utformning av gångpassage framgår av figur 35 där gång- och cykeltrafik korsar 
en enkelriktad gata med spårvägs- och busstrafik i samma körfält. Korsningen är signalreglerad för 
gång- och cykeltrafik och utformad vinkelrätt mot gatan. Som framgår av figuren förekommer olika 
typer av markbeläggning på gång respektive cykelbanan.  
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Figur 35. Signalreglerat övergångsställe för fotgängare och cyklister i Köln. Enkelriktad gata med 
enkelriktad spårvägs- och busstrafik i samma körfält. (Foto: Thomas Johansson). 

I de flesta moderna spårvägssystem och vid många linjeutbyggnader läggs stor vikt på att skapa 
parallella cykelbanor. Detta görs för att undvika cykling i spårområdet, varvid den nämnda risken för 
att fastna i flänsrännan minimeras. I de fall en cykelbana ska korsa spårvägen finns möjlighet att 
använda speciella markmoduler i gummi som ”fyller ut” utrymmet för hjulflänsen så att cykelhjul inte 
kan halka ned, samtidigt som gummikonstruktionen utan problem kan tryckas ned av passerande 
spårvagnshjul, se figur 36. Dessa moduler fungerar utan modifiering tillsammans med vignolräler men 
vid gaturäler måste flänsrännan skäras bort.  

 
Figur 36. Exempel på markmodul av gummi försedd med ”gummilister” närmast rälen som reducerar 
risken för att cykelhjul kommer ner mellan rälen och markmodulen. (Foto: Thomas Johansson). 

7.2. Korsningspunkter spårväg – biltrafik 
I Frankrike har tillsynsmyndigheten STRMTG genom Cerema publicerat en mycket bra handledning i 
hur spårvägar bör ledas genom cirkulationsplatser. Sammanfattningsvis rekommenderas att 
gatuutformningen bör vara sådan att spårvägen går rakt genom rondellens mitt, således ska en 
asymmetrisk utformning undvikas. Det finns omfattande olycksstatistik som visar att just cirkulations-
platser hör till de trafikplatser som har de högsta olyckstalen för spårvägar. Därför har stor möda lagts 
på att ta fram dessa rekommendationer. Statistiken visar även att mycket stora cirkulationsplatser har 
de största olyckstalen, liksom riktigt små. Kanske har detta med möjlighet till översikt i trafikmiljön 
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att göra, liksom miljöns tydlighet och lättfattlighet. I Frankrike är det vanligt att biltrafik stoppas med 
en ensam röd signal när spårvagn närmar sig. Det finns även trafikskyltar som upplyser om att 
signalen lyser stopp eftersom det finns en annalkande spårvagn i bilens färdriktning. Handledningen är 
på franska, men är synnerligen rikt och pedagogiskt illustrerad vilken gör den lättillgänglig. 

 
Figur 37. Spårvagn i cirkulationsplats. Bild från Köln. (Foto: Thomas Johansson). 

Figur 38 visar en detaljbild på vägmärket för väjningsplikt som gäller för biltrafiken inne i 
cirkulationsplatsen innan den passerar spårvägsspåret som går rätt igenom cirkulationsplatsen. Märket 
är även försett med tilläggstavla med spårvagnssymbol.  

 
Figur 38.  Märke för väjningsplikt i cirkulationsplats med spårvägstrafik. Bild från Köln. (Foto: 
Thomas Johansson). 

Ett annat exempel på cirkulationsplats av något udda och komplicerad karaktär framgår av figur 39.  
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Figur 39. Tvärbanan i Sundbyberg: Exempel på något udda cirkulationsplats med spårväg i gatumiljö 
i blandtrafik. (Foto: Thomas Johansson). 

Platsen har en cirkelformad markbeläggning av gatsten som ligger i nivå med gatans övriga 
asfaltbeläggning. I mitten och på ömse sidor om ena (norrgående) spårvägsspåret finns två mindre 
refuger som är förhöjda över gatstensbeläggningen. I körfältet till vänster i bild finns en trafiksignal 
kombinerat med ett väjningspliktsmärke. Trafiksignalen aktiveras när spårvagnen är på ingående till 
platsen. I övriga situationer, dvs. då bara biltrafik förekommer gäller märket för väjningsplikt. 
Karaktären på denna typ av trafiklösning upplevs troligen som relativt svårtolkad av såväl bilister som 
övriga trafikantgrupper.   

Ett annat exempel på utformning av korsningar mellan spårvägs- och biltrafik visas i figur 40 där 
korsningsområdet är markerat med gula snedställda linjer i ett rutmönster. Dessutom finns vägmärket 
”Varning för korsning med spårväg” i kombination med tilläggstavla om att man inte får stanna inom 
gulmarkerat område.   

 
Figur 40. Exempel på korsningspunkt i Göteborg med gulmarkerade linjer i korsningsområdet. (Foto: 
VTI).  
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Liknande markeringar, fast i vit färg förekommer på Tvärbanan i Stockholm vid Hammarby sjöstad.  

 
Figur 41. Korsning mellan spårvägsspår och gata i Hammarby sjöstad. (Foto: VTI). 

Problemet med dessa markeringar är att de kan vara svåra att upptäcka vintertid och att det krävs ett 
visst underhåll av markeringarna. Ytterligare en aspekt, och viktigare, är att denna typ markering inte 
är någon vedertagen markering enligt Vägmärkesförordningen (SFS2007:90). Enligt 4 kap. §§ 2-3 i 
Vägmärkesförordningen gäller att ”Vägmarkeringar används för att reglera trafiken eller för att 
varna eller vägleda trafikanter, antingen separata eller tillsamman med vägmärken eller andra 
anordningar. Vägmarkeringar är vita om inte annat anges. De kan dock vara utförda i gul färg om det 
vid tillfälliga behov, på grund av vägarbete eller motsvarande, finns anledning att utföra markeringar 
som gäller istället för ordinarie markeringar”. De vägmarkeringar som används i figur 40 och 41 är 
således inte lämpliga att använda eftersom det inte avser ett tillfälligt behov. I Norrköping förekommer 
inte denna typ av markeringar i korsningarna. 

Utomlands förekommer denna typ av markeringar, figur 42, i ett flertal spårvagnsstäder men har då 
stöd i gällande regelverk för spårvägstrafik i den aktuella staden.  

 
Figur 42. Exempel från Strasbourg på vägmarkeringar i en korsningspunkt mellan spårväg och 
biltrafik. (Foto: Thomas Johansson).  
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Ett annat exempel på korsningspunkt från Norrköping illustreras med hjälp av figur 43. 

 
Figur 43. Exempel på korsningspunkt i Norrköping. (Foto: VTI). 

I detta fall är det en gata som korsar en gata med dubbla spårvägsspår i mitten. Biltrafiken från de 
korsande gatorna (till höger och vänster i bilden) har väjningsplikt och i anslutning till 
korsningspunkten finns ett oreglerat förhöjt övergångsställe. Här kan det finnas en risk att de bilar som 
kommer från vänster i bild och ska korsa gatan måste lämna företräde för fotgängare vid 
övergångsstället. I värsta fall kan då bilar bli stående tvärs över spårvägsspåren.  

I korsningspunkter mellan spårvägs-och biltrafik, just där spår i blandtrafik övergår till spår på egen 
banvall, kan i vissa fall vara problematiska. På sådana platser förekommer att förare av vägfordon inte 
uppmärksammar att allmän väg upphör och att man kör på ett spårområde. Utöver de trafikstörningar 
som uppstår, finns risk för att utrustning längs banan blir skadad eller förstörs. Det finns också risk att 
i värsta fall kollidera med spårvagn, med personskador som följd. Vid tillfällen då banvallen är 
snötäckt, finns dessutom ännu större risk att spårsträckan inte upptäcks och att vägfordon då körs ännu 
längre in på banan. Figur 44 visar hur spårsträckor skyddas mot ovälkommen infart vid Tvärbanan i 
Stockholm.  
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Figur 44. Exempel från Tvärbanan (Sundbyberg) på ramphinder för att hindra bilar att köra in på 
egen banvall i spårvägsanläggningen. (Foto: Thomas Johansson).  

Som framgår av figur 44 finns ramphinder utplacerade i spårvägsspåret mellan rälerna men också på 
ömse sidor om rälerna utanför själva spåret. Förutom ramphindren förekommer flertalet 
förbudsmärken och tilläggstavlor i syfte att öka bilisternas uppmärksamhet. Sedan skyltarna (som 
sattes upp för två vintrar sedan) med infart förbjuden i kombination med röd blink under mörkertid har 
inte en enda bil kört in på dessa spår.   

En annan lösning från Paris, på motsvarande problem illustreras i figur 45 och 46. Här gäller främst att 
hindra gångtrafik i spårområdet.  

 
Figur 45. Exempel från Paris på hinder för fotgängare, i form av i snedställda små betongstenar.  
(Foto: Thomas Johansson). 
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Figur 46. Detaljbild på hinder, i form av snedställda små betongstenar, vilket gör det svårt att gå in 
på spårområdet. Exempel från Paris. (Foto: Thomas Johansson). 

7.3. Åtgärdsförslag och konsekvenser 
• Det gäller att skapa tydliga och lättförståeliga korsningar. Vid behov av signalreglering bör 

framförallt inte gulblinkande så kallade wig-wag-signaler användas, vilka oftast är svåra att 
förstå. Som alternativ finns dels konventionella trafiksignaler, dels nya signalbild Y1 enligt 6 
kapitlet Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg i Vägmärkes-
förordningen, enligt Förordning (2017:923), vilken utgörs av två växelvis blinkande röda 
horisontellt placerade signallampor. Denna signal kan användas utan en undre vit signallampa, 
vilket normalt används vid järnvägskorsningar. Detta skulle i princip motsvara den franska 
signalbilden R24 (röd blinkande signallampa, ensam eller i par), vilken är svår att missförstå. 

• Spårvagnar ska ha prioritet i trafiksignalreglerade korsningar. Detta är grundläggande för den 
moderna spårvägen. Spårvagnar ska i princip endast behöva stanna vid hållplatser. 

• Stopplikt för bilar i vissa korsningar kan övervägas, istället för väjningsplikt.  

• Cirkulationsplatser visar sig ofta vara svåra konfliktpunkter och bör därför undvik i möjligaste 
mån. Enligt fransk erfarenhet ska spårvägen dras rakt igenom platsen mitt, inte perifert ut mot 
någon sida. 

• Z-fållor vid gång- och cykelpassage kan övervägas för att öka uppmärksamheten hos dem som 
ska korsa spårvägen. Fördelen är att de korsande måste vända sig i riktning mot eventuellt 
annalkande spårvagn och således inte utan vidare ouppmärksamt kan passera rakt ut på spåret. 

• Cykelbanor bör korsa i 90-graders vinkel för att undvika att cykelhjul fastnar i spåret. Det 
finns även möjlighet att använda kommersiellt tillgängliga gummimoduler som fyller ut 
flänsrännan vid korsningen. 
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8. Olyckor och tillbud 
I den debatt som förekommer inom kollektivtrafikens område framhävs ofta att spårvägstrafik är 
förenat med många olyckor och tillbud. Vad detta grundar sig på, och vad ”många” betyder, är dock 
oklart. Antalet olyckor och tillbud måste givetvis sättas i relation till något, exempelvis till antal körda 
vagnkilometer, till antalet transporterade passagerare eller till antalet utbudkilometer. Då skulle man 
kunna få en uppfattning om säkerhetsläget för trafikslaget i fråga, och kanske kunna jämföra med 
andra.  

Den franska olycksstatistiken för spårvägar relaterar till antal tiotusen vagnkilometer. Andra länder 
mäter på annat sätt, vilket gör att det är svårt att rakt av jämföra statistik mellan olika länder. Fransk 
statistik är intressant för oss såtillvida att här finns data från helt nya spårvägssystem, således med 
samma utgångspunkt som skulle bli fallet i Sverige. Tydligt är att antalet olyckor är tämligen högt 
inledningsvis, men successivt sjunker vartefter tiden går. Alla lär sig hur det nya transportmedlet 
fungerar. I fem städer har dessutom jämförelser mellan olyckor i buss- respektive spårvägstrafik 
genomförts, varvid spårvägstrafiken, enligt nämnda måttstock, visar sig ha färre tillbud och olyckor. 
Detta kan vara en följd av att spårvagnarna till största del framförs på reserverat utrymme i gatumiljö, 
medan bussar körs i blandtrafik. 

Uppdelning på olyckstyper visar att kollision med andra vägtrafikanter dominerar, följt av 
passagerarskador. För de senare dominerar fall i vagn fullständigt. Glädjande är att antalet svårt 
skadade och dödade är mycket lågt. Faktorer som ger en kollision med annan vägtrafik svårare följder 
har analyserats. I första hand är det hastigheten på detta fordon, i andra hand felaktigt placerade fasta 
hinder utmed banan (exempelvis kontaktledningsstolpe), i tredje hand spårvagnens hastighet och i 
fjärde hand felaktigt utförd nödbromsning, vilket därmed påverkar vagnens hastighet vid kollisions-
ögonblicket.  

Med utgångspunkt i statistiken har även olika trafiksituationer värderats avseende risk för olyckor. 
Risken för olyckor är högst i cirkulationsplatser, mot bakgrund av det antal som sker och det ringa 
antal platser det handlar om. Sväng över spår (vänstersväng i första hand) dominerar i antalet olyckor, 
men ger ändå inte samma riskfaktor eftersom antalet dylika passager är mycket högt. 

I en rapport (Trivector, 2013) redovisas en studie som genomförts i samarbete mellan tekniska 
universiteten i Berlin och i Lissabon där olycksdata, under en 10-årsperiod, från 21 europeiska 
spårvagnsoperatörer analyserades. Vilken tidsperiod det gällde framgår dock inte av rapporten. 
Frankrike, Italien, Portugal och Tyskland var de länder som ingick i studien och det sammanlagda 
spårvägsnätet uppgick till ca 177 mil. Resultaten visade att av de totalt 59 000 olyckor som inträffade 
ledde 81 procent av de rapporterade olyckorna inte till någon personskada. Kollision mellan bil och 
spårvagn stod för 78 procent av de rapporterade olyckorna. I fyra procent av olyckorna var fotgängare 
inblandade. Många av de inträffade olyckorna inträffade i hastighetsintervallet 20–60 km/h och vid 
hastigheter däröver var antalet olyckor få.   

Även om det ger en viss indikation om hur olycksbilden ser ut inom spårvägsområdet är det svårt att 
utifrån ett så övergripande material dra några konkreta slutsatser som kan vara till nytta för 
trafiksäkerhetsaspekten.   

Statistik om spårvägsolyckor i Tyskland kan hämtas från ”Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V.”, GDV. En text- och tabellsamling finns med rubriken ”Maßnahmen zur 
Reduzierung von Straßenbahnunfällen” och avser tiden 2009–2011 vid 58 tyska spårvägssystem, det 
vill säga så gott som samtliga i landet. Sammanlagt 4 300 olyckor har analyserats av universitetet i 
Weimar, på uppdrag av GDV. 

I studien konstateras att i motsats till trenden i övrig gatutrafik i Tyskland så sjunker inte antalet 
olyckor med spårvagnar, inte heller beträffande svårt skadade eller dödade. Sett till körsträckor har 
spårvägar en relativt hög belastning, jämfört med bil- och busstrafik. Likaså är följderna i form av 
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allvarliga personskador vid en olycka med spårvagn ofta svårare än vid olyckor där andra typer av 
färdmedel är inblandade. Som mått används här samhällsekonomiska kostnader för olyckor. 

Bilden ändrar sig dock när hänsyn tas till antal transporterade personer. Spårvägens olyckskostnad 
anges till 6,00 euro/1000 personkilometer, för buss är motsvarande kostnad 12,1 euro och för 
personbil 28,00 euro. 

Under de tre studerade åren 2009–2011 omkom 100 personer i olyckor med spårvagnar inblandade, i 
snitt således omkring 33 per år. Under samma tidsperiod noteras 1 003 svårt skadade och 4 468 lätt 
skadade. Antalet olyckor var sammanlagt 4 099; således med varierande följder beträffande påföljd för 
personer inblandade i en och samma olycka. 

Som passagerare reser man dock ganska säkert i spårvagn. Endast en passagerare har avlidit under den 
studerade perioden. Däremot tycks fotgängare vara svårt utsatta, med 70 dödade, 335 svårt och 521 
lätt skadade. 

Fotgängare skadades mest, som man kanske kunde förmoda, vid hållplatser och vid gångpassager. 

Undersökningen visar vidare att vid endast 15,7 procent av de aktuella olyckorna är spårvagnen skuld 
till olyckan.  

Studien nämner att de flesta olyckor äger rum vid trafiksignalreglerade knutpunkter och vid breda 
gator med fler än två körfält per körriktning och spårvägen på reserverat utrymme i mitten. Här är 
fotgängare i de övervägande antalet fall själva skuld till olyckorna. 

Den anläggningstyp som har minst olyckor är spårväg på egen banvall, men här är å andra sidan 
följderna av eventuella olyckor särskilt svåra. En säker anläggningstyp tycks även spårväg i sidoläge i 
gatan vara.  

I en detaljanalys över olycksplatser i fem utvalda städer, Dresden, Bremen, Köln, Karlsruhe och 
Erfurt, visas att i regel är platserna olämpligt utformade och uppfyller inte krav på tydlighet, 
igenkänning, begriplighet, enhetlighet, översiktlighet samt beträffande säkra kör- respektive 
gångvägar.  

Gemensamt hade olyckorna att trafikreglerna inte följdes. Exempelvis korsades gator och spår inte på 
avsedda gångstråk, och gick fotgängarna mot ”röd gubbe”. 

Vid spårvägar med reserverat utrymme i gatumiljö, placerat mitt i breda gator med många körfält, 
förekommer att hållplatsplattformarna endast har anslutning till övergångsställe i ena änden. Detta 
lockar till olämpliga passager över både spår och körbanor.  

Problematiskt är också att signaler för fotgängare ibland visar rött för länge före och efter en 
spårvagnspassage. Detta leder till att väntande börjar gå över spåret, med stor olycksrisk som följd. 
Signalarrangemang för fotgängare måste vara tydliga, så att det genast framgår att nu kommer snart en 
spårvagn, stå kvar! 

Som förväntat är även vänstersväng över spårvägsspår en vanlig olyckstyp. Det gäller därför att skapa 
säkra körmöjligheter för de bilister som ska passera över spåren. Särskilda signalreglerade 
vänstersvängkörfält kan vara en lösning. En annan att i signalfaserna lägga in tydligt försprång för 
spårvagnarna så att dessa kan passera korsningen innan biltrafiken släpps fram. 

Att helt förbjuda vänstersväng är en tredje möjlighet, som då eventuellt kan kombineras med möjlighet 
att istället svänga höger-höger-höger runt ett närliggande kvarter och korsa spåret rätvinkligt. 

Studien noterar även att i icke signalreglerade korsningar var det övervägande bilförare som orsakade 
olyckor, medan i signalreglerade korsningar fotgängare och cyklister bar huvudansvaret. 

Sammanfattningsvis sker olyckor vid korsningspunkter om dessa inte är tydliga, igenkännbara, 
begripliga och översiktliga. Ökad risk finns också vid fotgängarpassager över breda gator med många 
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körfält och spårväg i mittläge, särskilt om gångpassagen signalmässigt är uppdelad i flera faser som 
inte är avstämda till varandra. 

Signaler som lätt kan skymmas är ett problem, liksom dåligt med passagemöjlighet för cyklister. 

Att släcka signalanläggningar nattetid tycks inte heller befrämja trafiksäkerheten. 

Studien understryker behovet av grundliga analyser av hur fotgängare rör sig i gatumiljön, med 
avseende på start- och målpunkter. Det gäller att skapa säkra passager över både gator och spårvägar i 
anslutning till de gångstråk som ”spontant” bildas, annars ökar olycksrisken eftersom passage kommer 
att ske på olämpliga ställen. 

Som kommentar till den tyska bilden beträffande spårvägsolyckor kan framhållas att så gott som 
samtliga spårvägssystem har funnits i över 100 år och därmed delvis uppvisar anläggningsprinciper 
som trafiksäkerhetsmässigt inte helt motsvarar dem som brukar förknippas med spårvägar byggda 
enigt modernare principer. Det gäller särskilt blandning av spårvagns- och biltrafik i samma körfält. 
Ett stort arbete har gjorts, och görs kontinuerligt, för att höja trafiksäkerhet i anslutning till spårvägar. 
Det kan dock vara svårt att i grunden ändra en befintlig struktur, medan vid nybyggnader naturligtvis 
modernare anläggningsprinciper kan tillämpas. 

Nedanstående figurer (47–49) redovisar en övergripande analys av totala antalet olyckor inom svensk 
spårvägstrafik där data mellan åren 2001–2015 har analyserats via material från Trafikanalys.  

 
Figur 47. Summa olyckor totalt på spårväg. (Källa: Trafikanalys). 
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Figur 48. Antal skadade passagerare på spårväg. (Källa: Trafikanalys). 

 

 
Figur 49. Summa skadade spårväg. (Källa: Trafikanalys). 

På den övergripande nivå som redovisas i figurerna 47-49 har det skett en minskning av avtalet 
olyckor och skadade inom spårvägstrafiken. Ovanstående analys säger dock inget om var olyckorna 
inträffat och inte heller orsaken till inträffade händelser. Mot bakgrund av att det sannolikt har skett en 
ökning av såväl antalet resande som antalet spårkilometer under perioden har trafikmiljö där 
spårvägstrafik förekommer blivit säkrare.  

Olyckor och tillbud ska rapporteras till Transportstyrelsen enligt gällande lagar och förordningar som 
sammanställer och analyserar informationen. Sammanställningen, figur 50, sker på en övergripande 
nivå och för alla spårvägssystem i Sverige. Hur de olika kategorierna definieras finns i 
Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2011:87) om olycksrapportering för tunnelbana och spårväg.  
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Figur 50. Antal rapporterade händelser i spårvägstrafiken fördelat per olyckstyp. (Källa: 
Transportstyrelsen). 

Som framgår av figur 50 är det personolyckor och vägtrafikolyckor den typ av olyckor som är 
vanligast förekommande. Vad som inte framgår av ovanstående sammanställning är i vilken 
trafikmiljö som person- och vägtrafikolycka inträffar. Vidare framgår det inte av sammanställningen 
hur förhållandena när det gäller olyckor och tillbud ser ut i de tre svenska städer där spårvägstrafik 
förekommer.  

En jämförelse av olyckor/tillbud mellan svenska spårvägsstäder har ett begränsat informationsvärde 
eftersom det är svårt går att jämföra resultaten rakt av. Även om det går att hitta jämförelsetal måste 
man se till de olika förutsättningar som råder mellan de tre städerna, Göteborg, Norrköping och 
Stockholm (Branschrådet, 2017). Trafikvolym, turtäthet, andel enkel-/dubbelspår, antal hållplatser, 
antal resenärer per år, är några exempel på förutsättningar som varierar mellan de tre städerna vilket 
gör att jämförelsetal inte blir rättvisande.   

8.1. Åtgärdsförslag och konsekvenser 
• Se till att kontinuerligt föra detaljerad statistik över tillbud och olyckor. Analysera och åtgärda 

på grundval av detta. Det är bättre med åtgärder som grundas på kunskaper än på tyckanden. 

• Viktigt att se till den egna staden och de förutsättningar som gäller. Men det är ännu viktigare 
att ta del av vad som sker i andra städer, både i Sverige och internationellt. 

• Staket och stängsel kan ge en upplevelse av ökad säkerhet men ger barriäreffekter. Det finns 
även en estetisk aspekt. Staket ska inte vara en första lösning. Det gäller att i stället skapa 
tydliga trafikmiljöer med naturliga gångstråk.  
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9. Riskanalyser 
Syftet med riskanalyser är att förhindra eller åtminstone minska konsekvenserna av och sannolikheten 
för oönskade händelser (Länsstyrelsen i Skåne, 2017). Viktigt att riskanalysen är så uttömmande som 
möjligt. Valet av riskanalysmetod styrs av föreliggande krav på detaljnivå i den del av 
samhällsplaneringen som berörs. Genomförandet av en riskanalys är inget självändamål i sig utan 
innehållet i analysen måste styras av de mål och syften som ställts upp i samband med beslut om 
analysens utförande. Det finns en rad metoder för riskanalys med olika utgångspunkter som är 
lämpliga i olika situationer. En grov indelning kan ske efter graden av kvantifierbarhet metoden 
innebär. Det finns metoder som är alltifrån rent kvalitativa till rent kvantitativa.  

I en rapport från Räddningsverket (2003) redovisas olika riskanalysmetoder och i tabell 4 redovisas 
några av de som förekommer i rapporten som skulle kunna vara användbara inom spårvägsområdet:  

Tabell 4. Olika typer av riskanalysmetoder. (Källa: Räddningsverket 2003). 

Metod Syfte, användningsområde Princip 

Checklista Analys av standardbetonade 
utrustningar, installationer eller 
anläggningar. 

Checklista används för stimulering av 
tankar och idéer om risker och 
åtgärder. Tidigare erfarenheter 
inarbetas. 

Grovanalys, 
Preliminär 
riskanalys, PHA 

 

Används i tidigt skede i ett nytt projekt för 
att ge en bild av de viktigaste riskkällorna 
eller som inledande analys av en befintlig 
verksamhet för att ge underlag för 
prioritering av fortsatt arbete. 

Utifrån erfarenheter, fantasi och 
eventuellt med stöd av checklistor 
identifieras skadehändelser, orsaker, 
konsekvenser, skydd och 
rekommenderade åtgärder. 

What-if? Kan användas i alla skeden, från tidiga 
projektfaser till befintligt system. Kan 
användas för alla typer av system. 

princip som för grovanalys, men fokus 
på att hitta inledande händelser 
(operatörsfel eller tekniska fel) eller 
avvikelser. 

HAZOP Används för granskning av 
detaljprojektering eller befintligt system. 
Utvecklad för process-anläggningar men 
metoden kan användas i många olika 
sammanhang. 

Systemet delas upp i mindre, väl 
definierade delar. Möjliga avvikelser 
från önskade förhållanden identifieras 
genom bruk av ledordslista. 

Felträdsanalys Säkerhetsanalys av komplexa system, 
orsaksutredningar 

Orsaker till en given händelse bryts 
successivt ner till önskad detaljnivå. 
Sammanhang dokumenteras grafiskt i 
logiska kedjor 

Händelse- 

trädsanalys 

Analys av alternativa händelseförlopp. 
Kan användas såväl i planeringsskede 
som vid analys av existerande 
anläggningar 

Grafisk presentation av möjliga 
händelsekedjor efter en initierande 
kritisk händelse, där hänsyn tas till 
barriärer och säkerhetsfunktioner som 
påverkar konsekvens av kritisk 
händelse. 

För att få en överblick över risksituationen redan på ett tidigt stadium i planeringsprocessen bör en 
preliminär riskanalys genomföras. Med hjälp av en kvalitativ grovanalys identifieras de händelser som 
med stor sannolikhet riskerar att inträffa eller de händelser vars konsekvenser är omfattande. De 
händelser som pekats ut i den preliminära riskanalysen kan sedan noggrannare analyseras med hjälp av 
mer detaljerade metoder. Alla riskanalyser innehåller osäkerheter. Osäkerheter ligger främst i valet av 
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de data som ligger till grund för beräkningar, i de beräkningsmodeller som används samt i de 
antaganden som görs. 

För att möjliggöra en minskning av risknivån bör förslag till riskreducerande åtgärder ges och som kan 
vara av skadeförebyggande eller olycksbegränsande karaktär. Framför allt är det viktigt att de 
riskreducerande åtgärder som krävs för att uppnå tolerabel risknivå pekas ut särskilt. Dessutom bör en 
uppskattning av effekterna av föreslagna åtgärder göras så att en prioriteringsordning av åtgärderna 
kan fastställas. 

I rapporten ges följande förslag på vad en riskanalys bör innehålla: 

• Redovisning och motivering 

• Riskidentifiering 

• Analysmetoder 

• Riskvärdering 

• Riskreducerande åtgärder 

• Granskning 

I flera länder finns standarder för vad en riskanalys bör innehålla. En standard som många länder valt 
att följa är den som tagits fram av International Electrotechnical Commission (IEC). Enligt denna 
standard ska riskanalyser innehålla följande moment: 

• Syfte och mål 

• Riskidentifiering 

• Riskbedömning 

• Verifiering av analys 

• Dokumentation 

• Uppdatering av analysen 

I en rapport från Trafikkontoret i Göteborg (Trafikkontoret, 2015) diskuteras ett koncept av 
säkerhetsprocess som används i Göteborg vid klassificering av signalanläggningar vid projektering av 
spårvägar. Säkerhetsprocessen utgår från begreppen händelse, konsekvens och konflikt. En händelse 
definieras som förekomsten eller förändring av särskilda omständigheter som leder till en konsekvens 
om händelsen inträffar. Det händelseförlopp som föranleder en konsekvens och som initieras när en 
potentiell händelse övergår i en händelse och resulterar i en konsekvens definieras som en konflikt. 
Det finns en rad olika Riskprofiler som kan ge upphov till olika typer av konflikter och därmed olika 
händelser. I tabell 5 redovisas några potentiella händelser för spårväg: 
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Tabell 5. Riskprofiler, konflikter och händelser. (Källa: Trafikkontoret 2015). 
Riskprofil Typ av konflikt Händelse 
 

Spårvagn/Spårvagn 
Medriktad Upphinnande 

Korsning 

Motriktad Korsning 

   
 
 
 

Spårvagn/Hinder 

Spårfel 

Växel 

Korsning 

Räls 

Behörigt hinder 

 

Fordon i spår 

Korsande fordon 

Obehörigt hinder 
Fordon i spår 

Korsande fordon 

   

 

 

Spårvagn/Vägtrafik 

Motriktad 
Obehörig korsning 

Behörig korsning 

Medriktad 

Obehörig korsning 

Upphinnande 

Behörig korsning 

   
 
 
 

Spårvagn/Människa 
 

Behörigt hinder 

Gångtrafikant i spår 

Korsande gångtrafikant 

Cyklist i spår 

Korsande cyklist 

Obehörigt hinder 

Gångtrafikant i spår 

Korsande gångtrafikant 

Cyklist i spår 

Korsande cyklist 

Konflikterna delas in i direkt relaterade konflikter till spårvägstrafik, dvs. det som styrs av lagen 
(1990:1157) respektive indirekt relaterade konflikter som är övriga konflikter som spårvägstrafik kan 
vara involverad i. Exempel på direkt konflikt kan vara en spårvagn som kör med högre hastighet än 
framförvarande spårvagn och kolliderar med den bakifrån. En indirekt konflikt kan exemplifieras som 
en gångtrafikant som korsar spårvägen samtidigt som spårvagnen passerar. 
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För att möjliggöra objektiva riskbedömningar av konsekvensen av en given händelse bedöms 
konsekvensen kvalitativt i fyra klasser enligt Trafikkontoret och Göteborgs spårvägar:  

Bedömning av händelsen konsekvens 

K4 Omfattande olycka Flera dödade personer 

K3 Allvarlig olycka Allvarliga personskador eller dödade 

K2 Olycka Lindriga personskador 

K1 Mindre olycka Enbart materiella skador 

Vid bedömning av konsekvensen bedöms även sannolikheten för att händelsen ska inträffa utifrån den 
skala som Trafikkontoret och Göteborgs spårvägar använder i riskanalysarbetet: 

Bedömning av sannolikheten att en händelse uppkommer 

S4 Mycket sannolikt Fler än 10 gånger per år 

S3  1 - 10 gånger per år 

S2 Sannolikt 1 gång på 1 – 10 år 

S1  1 gång på 10 – 100 år 

S0 Osannolikt Mindre än 1 gång på 100 år 

Genom att inkludera hanterbarheten i riskbedömningen påverkas konsekvensen oberoende av 
sannolikheten att en fotgängare kliver in på spåret framför. Riskbedömning påverkas av spårvagnens 
hastighet och spårvagnsförarens och gångtrafikantens siktförhållande, samt deras fysiska och mentala 
status. I konceptet för Säkerhetsprocessen föreslås hanterbarheten klassificeras i fyra nivåer enligt 
tabellen nedan för att möjliggöra objektiva bedömningar av olika händelser. 

Bedömning av hanterbarhet av händelsen konsekvens 

H3 Svår att hantera 

H2 Normalt hanterbar 

H1 Enkelt hanterbar 

H0 Alltid hanterbar 

(Källa: Trafikkontoret, 2015). 

När händelsens konsekvens, sannolikhet och hanterbarhet har bedömts, bedöms händelsens risk att 
inträffa. Utifrån den sammanlagda riskbedömningen tas sedan beslut om risken är tolerabel eller inte. 
Om risken inte är tolerabel identifieras en skyddsåtgärd för att påverka konsekvensen, sannolikheten 
och/eller hanterbarheten på ett sådant sätt att händelsen förhindras eller dess risk minimeras till en 
risknivå som är tolerabel.  

En undersökt Shared Space lösning i Norrköping (Olofsson, 2012) bedömdes vara en mycket 
trafiksäker plats därför att den var utformad på fotgängarnas villkor. En oreglerad gångpassage i 
Göteborg visade sig vara minst trafiksäker då detta var en plats med en komplex spårsituation, dålig 
sikt för fotgängarna och hög hastighet för inkommande spårvagnar. Bakgrunden till Shared Space är 
att i stället för att invagga trafikanter i falsk trygghet genom användandet av skyddsanordningar ska 
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konflikter lösas genom samförstånd och på det viset skapa trevligare stadsrum. Hastigheten är mycket 
låg, för såväl biltrafik som spårvagnar och i stället för att ta bort otryggheten så utnyttjas den till att 
öka trafiksäkerheten. 

Metodiken som användes för att studera trafiken på gångpassagerna baserades på den ”svenska 
konflikttekniken”. Vidareutveckling av metodiken har gjorts för att kunna användas för spårvägar och 
för kortare observationsperioder. Vid planering av övergångsställen på skolvägar handlar en stor del 
av trafiksäkerhetsarbetet om att sänka hastigheten på bilarna. På spårväg är det antagligen lättare att 
sänka den faktiska hastigheten om det är en plats med mycket barn. Andra åtgärder som gynnar barn 
trafiksäkerhetsmässigt är siktförbättringar och trafikseparering. 

Den svenska konflikttekniken är en metod för att utvärdera trafiksäkerhet som har tagits fram vid 
Lunds Tekniska Högskola (Olofsson, 2012). Den går ut på att i stället för att observera inträffade 
olyckor observera konflikter, vilket ger ett mycket större analysunderlag då det sker många fler 
konflikter än faktiska olyckor. Eftersom det sker många fler konflikter går det även mycket snabbare 
att utvärdera hur farlig exempelvis en korsning är. En annan fördel är att konflikttekniken inte kräver 
avancerad utrustning (Trafikteknik, LTH). Konflikttekniken är effektivast om den kombineras med 
andra studier, exempelvis beteendestudier olycksstatistik och intervjuer. Den vanligaste användningen 
av konflikttekniken är vid analys av trafiksäkerhet i tätort.   

Ytterligare en metod är den så kallade CSM-RA metoden som står för Common Safety Method for 
Risk Evaluation and Assessment och bygger på EU-förordningen (352/2009/EG) om en gemensam 
säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning. Metoden ska användas vid alla ändringar i 
järnvägssystemet och är till för att ändringar ska genomföras på sådant sätt att alla säkerhetsrisker 
reduceras till en acceptabel nivå. Ändringar kan vara av teknisk, driftsmässig eller organisatorisk art. 
När det gäller organisatoriska ändringar ska enbart ändringar som kan påverka driftsförhållande 
beaktas.  

I Norrköping använder man sig av CSM-RA metoden och det gör man även hos Arriva när det gäller 
riskhantering vid spårväg. I Norrköping använder man sig av ett antal olika metoder för att identifiera 
riskkällor som man sedan kopplar till CSM-RA metoden för att se om risken påverkar trafiksäkerheten 
eller om den är väsentlig. I första hand tillämpar man sin egen riskmatris (konsekvens-sannolikhets-
matris även på spårvägen). Beroende på vad som ska riskbedömas tillämpas även andra metoder t.ex. 
Harzad, SWIFT Ändringsanalys Barriäranalys. Andra metoder kan också vara tillämpliga, som tex 
HAZOP, FMEA/FMECA, FTA. MTO-perspektiv inkl. SHMP (Säkerhet, Hälsa, Miljö, 
Produktion/kvalitet), Övriga metoder som kan användas är What-if (Vad-händer-om) samt SWOT-
analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats). SWOT-analys är ett lämpligt verktyg vid 
granskning av styrkor, svagheter, hot och möjligheter då man tittar på sin verksamhet eller affärsidé 
för att öka beredskapen inför framtiden, vilket kan vara en del av riskhanteringen.  

Hos den tyska kollektivtrafikorganisationen VDV, använder man sig i arbetet med BOStrab inte av 
riskanalyser. Förklaringen är att tilltron till sådana metoder är låg eftersom allmänheten inte är 
konsekvent i sitt uppträdande. Metoder för riskvärdering anses vara alltför ambitiösa, mot bakgrund av 
att människor i gemen är tämligen ostrukturerade (Personligt samtal med VDV). 

Lagen STPG (Sécurité des transports publics guidés) fastställdes 2003 och föreskriver metoder hur 
spårvägar i Frankrike ska planeras, byggas och drivas på ett säkert sätt. Bland annat föreskrivs 
planeringsprocessen med ett flertal kontrollstationer där hittills utfört arbete godkänns av en av staten 
godkänd person eller institution som har att analysera säkerheten. Grundprincipen är att varje ny 
anläggning, eller större ombyggnad eller utbyggnad i befintlig, ska vara minst lika säker som den som 
senast togs i bruk. Principen kallas ”GAME”, Globalement au moin equivalent. 

Det är omöjligt att i en riskanalys ta hänsyn till alla faktorer, alla möjliga händelseförlopp, alla 
orsakssamband etc. i komplexa system. Modeller för riskanalys bygger också på att människor 
uppfattas som rationella och kalkylerande. Dessutom förutsätts människorna i ett system följa de 
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regler och instruktioner som finns, trots att erfarenheter från större olyckor tyder på att så inte alls är 
fallet. En riskanalys kan därför, i många fall, förmodas underskatta sannolikheten för olyckor. Ett 
annat problem är, att sannolikheten vid många typer av risker påverkas av människors handlande. 
Människors handlande påverkas av deras (subjektiva) uppfattning om riskerna, som i sin tur kan 
påverkas av att t.ex. massmedia eller forskare uppmärksammar riskerna. 

9.1. Åtgärdsförslag och konsekvenser 
• Riskanalyser som underlag för förbättringsåtgärder bör vara ett naturligt inslag i 

verksamheten.  

• Vilka metoder som används bör utgå från den egna verksamhetens resurser och erfarenhet. 
Inte självklar att en analysmetod som används inom en organisation är lämplig för en annan 
organisation.  
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10. Intervjuer 
I detta avsnitt redovisas några reflektioner från den tyska organisationen VDV ((Verband deutscher 
Verkerhrsunternehmen) i Köln och den franska organisationen STRMTG (Service Technique des 
Remontés Mécanique et des Transports Guidés).  

10.1. VDV – Tyskland 
VDV har bl.a. ansvaret för det omfattande regelverket BOStrab. VDV är en branschorganisation för 
Tysklands kollektivtrafikföretag och företag med godstransporter på lokal- och regional nivå. 
Organisationen har en omfattande verksamhet beträffande publikationer internt och externt, liksom 
utbildning internt och för aktuella målgrupper.  

I Tyskland har det inte varit så vanligt att spårvägar används som verktyg för stadsmiljöförbättring; 
tvärtom ses denna spårtrafik främst som ett kapacitetsstarkt transportmedel. Många tyska städer är 
ytterst bilorienterade i sin trafikplanering. Biltrafiken är synnerligen påtaglig, även om attraktiva 
sammanhängande gågatustråk också har skapats i många städer.  

Det uppfattas inte som särskilt problematiskt med gångpassager över stråk där både spårvagnar och 
bussar passerar: sådana passager är alltid signalreglerade.  

Beträffande nya spårvägslinjer på gator där det idag finns biltrafik så är svaret att det inte är särskilt 
aktuellt i Tyskland. Det finns några få utbyggnadsplaner, exempelvis i Heidelberg. Just i Heidelberg 
har emellertid tidigare om- och utbyggnader av spårvägstrafiken medfört inte obetydlig reducering av 
biltrafiken. Detta är dock knappast en säkerhetsfråga; biltrafikreducering är en fråga om politiskt mod. 

Beträffande nya och innovativa tekniska lösningar för reducering av risk i konfliktpunkter så finns ett 
skriftligt ställningstagande som behandlar frågor om system för kontinuerlig övervakning av området 
framför en spårvagn. Teknik från bilindustrin har här anammats av spårvägsbranschen och skapat ett 
system för att undvika påkörning av exempelvis fotgängare eller upphinnandeolyckor. Det finns ett 
storskaligt prov som omfattar ett femtiotal spårvagnar i Frankfurt am Main.  

I Tyskland gäller att största tillåtna längd för ett spårvagnståg som rör sig i anslutning till det allmänna 
vägnätet är begränsat till 75 meter. Det är en av anledningarna till att många nya tyska spårvagnar har 
längden 37,5 meter. Därmed finns möjlighet att välja mellan en- eller två vagnsenheter för att bilda ett 
heltåg. 

I exempelvis Köln föreskrivs att alla övergångsställen över två bilkörfält eller mer måste vara 
signalreglerade. För fotgängare innebär detta tämligen långa väntetider för ”grön gubbe”.  

I Köln har många av de tidigare spårvägssträckningarna flyttats till underjordiska passager; det är en 
följd av den ”U-Bahn”-eufori som kännetecknade främst 1960- och 70-talens tyska stads- och 
trafikplanering. Därför passerar de flesta spårvägslinjer Kölns centrum under jord. Det finns även flera 
sträckor i marknivå, till och med i blandtrafik. Spårvägen i Köln har en stor variation av anläggnings-
principer, från klassisk spårväg i blandtrafik tillspårväg på egen banvall med höga hastigheter och 
vägkorsningar som säkras med bommar, ljud- och ljussignaler.  

Gatukorsningar anses inte vara speciellt problematiska eftersom det finns befintliga lösningar med 
trafiksignalanläggningar (LSA, Lichtsignalanlagen). Cirkulationsplatser i samband med spårvägstrafik 
är inte särskilt vanliga i Tyskland men där det förekommer gäller väjningsplikt för biltrafiken.   

Beträffande hastighet för spårvagnar på gågator anses ”cykelfart” vara en lämplig hastighetsnivå.  

När det gäller att leda fotgängare på gågator med spårvagnstrafik anses att fotgängarna får tillräcklig 
information via spåren i gatan som visar var spårvagnen går. I vissa fall kan det vara lämpligt att 
komplettera med avvikande markbeläggning (i färg) spårvägsområdet och även med tydlig markering 
(stensättning) i gränsen till övrigt gågatuutrymme. På de platser där fotgängare ska korsa spårvägsspår 
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anses att utformningen måste anpassas till hur många fotgängare som passerar. Vid stort antal 
gångpassager måste staket sättas upp för att leda strömmarna på rätt sätt. ”Schikaner”, bestående av 
staket som tvingar fotgängare att vända ansiktet mot en annalkande spårvagn, förekommer på 
åtskilliga platser i Köln. I marken finns också oftast en schematisk bild av en spårvagn som 
uppmärksammar fotgängaren på den aktuella passagen. 

10.2. STRMTG – Frankrike 
Den statligatillsynsmyndigheten STRMTG (Service Technique des Remontés Mécanique et des 
Transports Guidés) lyder under departementet för miljö, energi och hav. Organisationen ansvarar för 
all spårstyrd trafik i Frankrike som inte rullar på statens spår. Det innebär att tunnelbanor, pendeltåg 
som inte går på statens spår (utan hos exempelvis hos RATP i Paris), spårvägar, gummihjulsspårvägar, 
kuggstångsbanor, linbanor jämte turist- och museijärnvägar och en del annat faller inom 
ansvarsområdet. STRMTG utövar säkerhetstillsyn för bland annat spårvägar genom att instruera och 
kontrollera, medan godkännanden har en särskild process som handläggs av préfecture som verkar i 
större geografiska områden som region eller departement. Dessa godkänner formellt exempelvis en ny 
spårväg innan den kan tas i bruk, men STRMTG utövar kontroll av prefekturerna och medverkar i 
utvärderingarna före trafikstart. STRMTG utvärderar och godkänner personer och organisationer som 
ska arbeta med säkerhetsfrågor, genomför utredningar, forskning och ställer expertkunnande till 
förfogande, samlar in och utvärderar statistik. Vidare producerar och sprider organisationen dokument 
och rekommendationer samt föreslår utveckling av regelverk.  

För att bättre förstå dagens spårvägssituation i Frankrike är det bra att veta att så gott som alla 
spårvägar i landet försvann i mellan- och efterkrigstiden. Endast tre städer behöll sammanlagt fyra 
linjer: Lille med två linjer samt Marseille och St. Etienne med vardera en. Det betyder att när spårväg 
åter började diskuteras i början av 1980-talet fanns i princip ingen kunskap i landet. 

Med städerna Grenoble (1987) och Strasbourg (1994) vidareutvecklades dock den franska spårvägen 
till den standard som idag är aktuell. Förutom att skapa ett effektivt persontransportsystem innebär 
etablering av en ny spårväg också att städernas hela trafiksystem omdanas, med prioritering av gång, 
cykel och kollektivtrafik, förutom att spårvägsetableringen används som verktyg för omfattande 
stadsmiljöförbättring.  

Kunskap om spårvägar har således successivt byggas upp, inte minst genom kontinuerlig 
statistikinsamling från dagens 28 system. Erfarenheter spelar en stor roll vid sidan av klassisk 
riskvärdering. Finns inga erfarenheter av olyckor i studerade sammanhang är man uppenbarligen 
tveksam till restriktiva åtgärder. 

Det tycks som om säkerhetsarbetet är framgångsrikt beträffande spårvägar. Statistiken visar successivt 
sjunkande olyckstal, med lägre olycksförekomst än i busstrafiken, allt i relation till utfört trafikarbete. 

Man finner märkligt få paragrafer och strikta regler i spårvägssammanhang. Istället finns gott om 
rekommendationer och allmänna anvisningar.  

Det tycks inte finnas någon ambition att skapa ett nationellt regelverk för spårvägar, liknande tyska 
BOStrab. Anledningen är att alla städer är unika och därmed de flesta problem. Gemensamma problem 
kan lösas genom allmänna rekommendationer. Till bilden hör att det givetvis finns en nationell 
vägtrafiklagstiftning med för hela landet gemensamma trafikmärken och –signaler. Dessa gäller i stor 
utsträckning också för spårvägar, vilka dock också kan ha egna specialsignaler, som i stor utsträckning 
är gemensamma för de flesta system. Det gäller särskilt signaler som visar att en annalkande spårvagn 
har anmälts i den framförliggande korsningens signalanläggning, respektive att signalbilderna där 
håller på att skifta till ”kör” för spårvagnen. Därmed kan ett visst tempo hållas i spårvägstrafiken; det 
krävs inga onödiga inbromsningar. 
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En typisk egenhet för franska spårvägar är den öppna anläggningen; barriärer ska undvikas. Staket 
sätts upp endast där det är absolut nödvändigt. Mest utnyttjas möjligheter såsom pollare och olika 
struktur och färg på markbeläggningen för att ”leda” fotgängare till utrymmen som inte trafikeras av 
spårvagnar. 
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11. Diskussion och några generella aspekter 
Det finns 376 spårvägs- och 104 Light Rail-anläggningar i 86 länder runt om i världen. En del är av 
äldre datum, andra relativt nya med karaktären ”Den moderna spårvägen”. Kombinationer av både 
äldre och nyare anläggningar är inte ovanligt i flera av de spårvägsstäder som idag finns. 
Kombinationer av både äldre och nyare anläggningsprinciper är inte ovanliga i system som byggt ut i 
modern tid. Många spårvägar har av olika skäl, politiska eller tekniska lagts ned genom åren. Idag sker 
dock en nettotillväxt av antalet spårvägssystem i världen. 

Samtidigt med diskussioner om helt nya spårvägssystem, i städer som tidigare inte haft denna 
transportform, så sker utbyggnader av befintliga system i flera städer. Ibland har det skett en snabb 
utveckling av själva staden, med nya bostads- och arbetsplatsområden medan kollektivtrafiken inte har 
utvecklats i samma takt.  

Spårvägslösa städer har utvecklats utan att reservat för eventuella framtida spårvägsanläggningar har 
säkerställts. Det ökade medvetandet om miljö- och hållbarhetsfrågor har medfört en ny syn på 
städernas transportproblem och det har blivit en renässans för bl.a. spårvägstrafik. Ett övergripande 
problem som dessa städer då har att brottas med är att utforma den nya spårvägen så att den svarar mot 
stadens transportbehov samtidigt som den på ett trafiksäkert sätt ska integreras i befintlig 
stadsbebyggelse.  

Varje stad har sina förutsättningarmed avseende på bl.a. bebyggelsestruktur, befolkningsmängd, 
transportbehov, befintliga trafikmiljöer, politiska ambitioner, etc. Hur spårvägsanläggningar ska 
utformas kommer därför att variera från stad till stad och även mellan olika länder beroende på skilda 
politiska synsätt, varierande tekniska och administrativa regelverk och ekonomiska förutsättningar.  

De krav eller rekommendationer som i första hand bör kunna ställas på ett spårvägssystem är av mer 
teknisk karaktär, med fokus på trafiksäkerheten i samspel mellan spårvagnar och övriga 
trafikantgrupper. Även om trafiksäkerheten kommer i främsta rummet blir det sannolikt i vissa 
situationer en balansgång mellan säkerhetskrav, politiska värderingar och ekonomi. I princip går det 
att skapa en spårvägstrafik med mycket hög säkerhet men det kräver stora ekonomiska resurser och en 
stark politisk vilja. En sådan lösning kommer sannolikt att få begränsningar i form av exempelvis 
transportkapacitet, barriärer i gatumiljön vilket begränsar tillgängligheten samt därtill komplicerad 
trafikreglering.  Spårvägen blir sannolikt inte speciellt attraktiv.      

11.1. Några generella aspekter på utformningskrav 
Spårvagnar: Många städer vill ha egen design på spårvagnarna och därigenom skapa ett varumärke. 
Det är en estetisk fråga som det kan vara svårt att reglera säkerhetsmässigt. Däremot bör det vara 
möjligt att kunna specificera tekniska säkerhetskrav på fordonen med avseende på exempelvis:  

• Plant insteg från alla dörrar, Avståndet mellan insteget och plattformskant bör inte överstiga 5 
cm horisontellt eller vertikalt.  

• Måttliga ramplutningar inne i vagnen, över exempelvis boggier och ned mot dörrtrösklar. Steg 
inne i vagnen bör undvikas.  

• Sittplatser bör placeras dels direkt åtkomliga från golvet, utan podester, dels upphöjt på 
podester, för att uppfylla önskemål från olika passagerare med skilda rörelsehinder. 

• Rikligt med stolpar, hållstöttor och ”stroppar” inne i fordonet som stående passagerare kan 
hålla sig i under färd för att minimera risken för olyckor på grund av fall i vagn.  

• Placering och storlek på fordonens yttre lampor (belysning) dels för att minska risken för att 
blända andra trafikanter, dels för att fordonet ska vara möjligt att upptäcka vid dåliga 
siktförhållanden.  
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• Olika typer av bromssystem och vilka situationer dessa enskilt eller i kombination med 
varandra ska kunna säkerställa fordonets bromsförmåga.  

Infrastrukturen: En spårväg är inte en järnväg! En spårväg ska på ett harmoniskt sätt inpassas i 
stadsmiljön, utan att skapa barriärer. Den ska finnas på gatuytan, där människor finns; det är själva 
grundidén med spårväg. Går det av olika skäl inte att uppfylla dessa krav bör annat färdmedel väljas. 

Respektive spårinnehavare specificerar vilka krav (banstandard) som ska gälla för den aktuella 
spåranläggningen. De krav och toleransgränser (t.ex. kurvradier, rälsförhöjning, vertikallutningar, fria 
rummet) som anges i dessa dokument utgår från de förutsättningar som gäller i respektive stad. 
Förutsättningar bygger i sin tur på bl.a. den övriga stads- och trafikstrukturen, på markförhållanden 
men också på vilken typ av fordon som trafikerar anläggningen. Det är därför svårt att ställa alltför 
specifika utformningskrav på spårvägens infrastruktur som ska gälla oavsett var anläggningen är 
uppförd. Däremot finns några generella aspekter som bör beaktas:  

• För en spårväg har spårets ytskikt flera funktioner. Dels ska det ge upplysning om att detta är 
ett område som trafikeras med spårvagnar. Alltså bör det avvika i utseende från den gatuyta som 
fotgängare, cykel- eller biltrafik har tillträde till. Ett grässpår är mycket tydligt i detta avseende. 
Dels ska det vara stabilt i de fall det ska trafikeras även av vägfordon. Uppstickande gatstenar, 
sprickor i asfalten och spårbildning är några exempel som kan innebära snubbelrisk för gående 
och cyklister som passerar spårområdet. Under vinterhalvåret kan denna typ av skador försvåra 
för snöröjning och i värsta fall generera fler skador. Även för andra trafikantgrupper kan denna 
typ av skador vara svåra att upptäcka då marken är täckt med snö. Speciellt vid ytskikt med 
asfalt finns risk att vatten tränger ner i underbyggnaden och orsakar sättningar i spåret.  

• En spårkonstruktion bör vara så stabil att den kan motstå de laterala och vertikala krafter som 
uppstår på grund av trafiken. Den ska även kunna motstå de longitudinella krafter som orsakas 
av temperaturvariationer i rälen och de krafter som uppkommer då spårvagnar bromsar. Rälen 
bör isoleras elektriskt mot omgivningen så att inte krypströmmar sprider sig i marken och 
förstör både rälen och underliggande rör och ledningar.  

• Ett fungerande dräneringssystem som kan samla upp och avleda dagvatten måste finnas.  

• Behovet av buller- och vibrationsdämpande åtgärder bör beaktas, speciellt i känsliga 
stadsmiljöer och i närhet av t.ex. skolor och vårdinrättningar. Detta gäller inte minst i smala 
gator och på platser där spårvägen dras nära hus. Dessa åtgärder måste kopplas till gällande 
nationella och lokala miljökrav.  

• Vid utformning av elkraftsystemet bör hänsyn tas till att spårvägen dras i stadsmiljö. Därmed 
förstås att kontaktledningsanläggningen bör vara så gracil och diskret som möjligt. Stolpar bör 
undvikas, till förmån för infästning av trådspann i husfasader. Eventuella stolpar ska placeras 
på betryggande avstånd från spåret så att risk för klämning mellan stolpe och spårvagn 
undviks. Stolpar ska placeras så att de inte skymmer sikten, vare sig för spårvagnsförarna eller 
för andra trafikanter. Utformningen av matningssystemet måste också utgå från de el-
säkerhetskrav som gäller. Systemet måste dimensioneras så att det klarar de effekter som kan 
bli aktuella.  

 

Hållplatser: Utformningen av hållplatser måste ta hänsyn till om spårvagnen trafikerar spår på egen 
banvall, spår i gatumiljö på reserverat utrymme eller spår i gatumiljö med blandtrafik. Oavsett vilket, 
gäller det att utforma hållplatser som är tydliga och lätta att förstå. Förståelse och tydlighet måste även 
beaktas när det gäller rörelser till och från själva hållplatsen och anslutningar till viktiga målpunkter i 
hållplatsens närområde.  
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• Den säkraste hållplatsen anses vara den där trottoaren ligger precis bredvid spåren så att ingen 
körbana behöver korsas vid av- och påstigning. Klackhållplats eller tidshållplats bör därför 
övervägas.  

• Det finns anledning att vara uppmärksam på de gångstråk och genvägar som med tiden 
sannolikt kommer att etableras i verkligheten men som inte inledningsvis var planerade. 
Eventuellt kan någon form av åtgärd behöva vidtas, exempelvis i form av staket eller buskage 
för att blockera dessa oplanerade stråk i syfte att minska risken för olyckor och incidenter.  

• Busstrafik och spårvägstrafik i samma körfält bör undvikas också vid hållplatser. En anledning 
är att bussar och spårvagnar har olika instegshöjd vilket gör att plattformen i längsled måste 
delas i två avsnitt, med två olika höjder, vilket leder till långa hållplatser. En annan anledning 
är att ytskikt och i vissa fall även underliggande skikt bryts ned av den tunga busstrafiken. 

• Vid utformningen av väderskydd måste hänsyn tas till antalet personer som förväntas utnyttja 
hållplatsen vilket i sin tur är kopplat till var i linjenätet hållplatsen är belägen i förhållande till 
viktiga målpunkter. Här finns också en koppling till vilken plattformsyta som behövs för av- 
och påstigande resenärer. Trygghetsperspektivet bör även beaktas vad gäller belysningen på 
hållplatsen. 

• Ändhållplatser kan med fördel utformas som vändslingor.  

Trafikreglering: Generellt gäller att de signaler och vägmärken som behöver sättas upp för att skapa 
en trafiksäker miljö för spårvägstrafiken och andra trafikantgrupper ska utgå från det som anges i 
Vägmärkesförordningen. En utmaning är att skapa säker trafikmiljö i framförallt korsningspunkter, 
vilka ska vara tydliga och lätta att förstå för alla trafikantgrupper.  

11.2. Förslag till fortsatt arbete 

Säkerhetsaspekter inom spårvägstrafiken 

En svårighet när det gäller statistik från spårvägstrafik är att det är så olika förutsättningar mellan de 
svenska städer där detta transportslag förekommer. Det finns skillnader i antalet linjer och dess längd, 
antalet passagerare, antalet vagnar och vagntyp, övriga trafikmiljöer, etc. För att kunna jämföra 
olycksstatistik utifrån de olika förutsättningar som råder mellan svenska spårvägsstäder är det viktigt 
att samma jämförelsemått används. I samband med transportstyrelsens möte i ”Branschrådet för 
tunnelbana och spårväg” redovisades en jämförande statistik där jämförelser för olika olyckstyper 
relaterade till antalet per tågkilometer. Uppföljningen redovisade bara situationen för 2017. Här vore 
det intressant att göra motsvarande analys för några föregående år för att se eventuella trender. Det är 
även viktigt att denna typ av statistik följs upp kontinuerligt under kommande år för att se hur 
olycksstatistiken utvecklas inom svenska spårvagnsstäder. Hur tar man hand om tillbudsrapportering. 
Vem gör bedömningen av vilka tillbud som ska rapporteras till Transportstyrelsen. Hur tar man hand 
om tillbuden, både uti i spårvägsorganisationen och hos Transportstyrelsen. Vilken betydelse har 
tillbuden för vilka åtgärder som vidtas? Principerna för insamling och analys av svensk 
spårvägsstatistik bör jämföras med motsvarande information från större europeiska spårvägsnationer. 

Spårvägens infrastruktur och dess kostnader 

Det finns stora variationer hur olika städer, både nationellt och internationellt bygger och 
dimensionerar spårvägens infrastruktur, med stora kostnadsvariationer som resultat. Vilka tekniska 
lösningar är mer fördelaktigare än andra och i vilka sammanhang? Av naturliga skäl kommer den 
fysiska utformningen av spårvägsnätet att påverka valet av konstruktion och i slutänden kostnaderna. 
Hur väl kan ny spårväg integreras i stadsmiljön? Hur ser kostnadsbilden ut för en välintegrerad 
spårväg, jämfört med en för vilken man i större utsträckning valt tunnel- och/eller brolösningar, med 
syfte att minska påverkan på övrig trafik? Här vore det intressant att göra en jämförelse mellan vad 
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som gäller beträffande anläggningsprinciper i olika svenska och utländska spårvägsstäder. Finns 
länder i vilka spårvägar generellt byggs mer kostnadseffektivt än i andra? Underlaget skulle kunna 
vara till stor nytta för kommande spårvägsutbyggnader i svenska städer.    

Spårvägssimulator – ett led i förarutbildningen? 

Simulatorer används i många sammanhang för att på ett kontrollerat skapa situationer som en 
fordonsförare skulle kunna ställas inför. Det finns en lång och gedigen erfarenhet av såväl 
bilsimulatorer som flygplanssimulatorer. Även för utbildning av tåg- och tunnelbaneförare används 
simulatorer. När det gäller utbildning av spårvagnsförare är inte simulatorer lika vanligt 
förekommande. Det vore därför angeläget att vidareutveckla simulatortankarna även när det gäller 
utbildningen av spårvagnsförare. Hur kan utbildningstiden effektiviseras utan att ge avkall på 
kvaliteten? Är det möjligt att via försök i simulator göra något typ av utvärdering med avseende på 
lämpligheten som spårvagnsförare? Utländska erfarenheter från spårvägsförarutbildning i simulator 
bör insamlas och analyseras. 
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