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Förord 
 

Detta projekt har genomförts i ett samarbete mellan Sweco och WSP inom ramen för 
Centrum för Transportstudier (CTS), med stöd i form av finansiering av Trafikverket.  

Projektet riktar ett tack till de som bidragit med underlagsmaterial och tankar och åsikter. 
Ett till Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, Norrköpings kommun, Bergens 
kommune och Skyss.  

Ett extra tack till Bergen kommune som tog emot projektet på ett uppskattat studiebesök.  

Projektet har genomförts av Cornelis Harders och Joacim Thelin från Sweco samt Anders 
Bondemark och Lotta Schmidt från WSP. Projektledare har Cornelis Harders varit.  

 

Cornelis Harders  

Projektledare 
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Sammanfattning 

Detta forskningsprojekt har studerat ”spårfaktorn”, vilket är ett ofta använt begrepp i 
diskussioner om spårväg. Metoden baseras på studier av verkligt resande före och efter 
spårvägsutbyggnader. Tre objekt har studerats, Spårväg City i Stockholm, utbyggnad av 
linje 2 i Norrköping, samt Bybanen i Bergen i Norge. Spårfaktorn har i studien definierats 
som en resandeökning som ej kan förklaras av vare sig utbudsförändringar eller ökad 
attraktivitet. 

En metodik som studerar utbudsförändring och förändrad attraktivitet i närområdet har 
använts. För utbudsförändring har elasticiteter använts för att beräkna uppskattad 
förändring med avseende på exempelvis restid och turtäthet. Om den uppskattade 
förändringen i utbud och attraktivitet är mindre än förändringen i efterfrågan, det vill säga 
förändringen i resandet, antas en spårfaktor finnas.  

När spårvägsutbyggnaderna har gjorts i Bergen och Norrköping, har det varit som delar i 
ett större sammanhang. I spårvägarnas närområden har det skett eller pågått 
exploatering. I Norrköping har ett stort köpcentrum utvecklats och i Bergen pågår 
upprustning och förtätning av bostadsområden längs linjens dragning.  

Enligt den använda metodiken finns det en spårfaktor i de tre studerade objekten. För 
Spårväg City har endast vardagar studerats och det finns en spårfaktor, i form av ökat 
resande, motsvarande ungefär 17 procent under sommaren och ingen under övriga året. 
I Norrköping, utbyggnaden av linje 2, finns det en spårfaktor, vilken minst är ungefär 6 
procent. I Bergen finns det en spårfaktor som minst är ungefär 2 procent , den är troligtvis 
större då analyserat antal påstigande benämns som ”minst antal resande” i studerat 
underlag.  

Utifrån den använda metodiken finns det en spårfaktor, den är dock inte så stor som 20 
procent vilket ofta nämns i dessa sammanhang. Det finns inte en entydig spårfaktor utan 
den varierar mellan olika fall.  

Det finns emellertid problem med att studera spårfaktorn. När spårväg byggs genomförs 
ofta även andra strukturerande åtgärder i dess närhet. Det gör att spårväg i vissa fall 
”tvingar” över resande till spårväg genom exempelvis en reducering av antal busslinjer. 
Genom strukturerande åtgärder kan biltrafiken reduceras och kollektivtrafikresandet öka, 
vilket med den använda metoden minskar spårfaktorns storlek.  
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1 Inledning 

Intresset för att bygga spårväg i svenska städer ökar. I Stockholm byggs tvärbanan ut och 

spårvägen i innerstaden moderniseras och förlängs inom projektet ”Spårväg City”. I 

Norrköping har spårvägen nyligen byggts ut och i Göteborg byggs ständigt nya delar i 

spårvägsnätet. I Skåne pågår det utrednings- och projekteringsarbete för spårväg i 

Malmö, Lund och Helsingborg. 

När spårvägsprojekt diskuteras nämns ofta ordet ”spårfaktor”. Begreppet representerar 

den ökade attraktivitet, i form av fler resande, som spårtrafik anses ha jämfört med 

”motsvarande” bussystem. Det har tidigare forskats om hur stor denna faktor kan ha varit 

i olika specifika fall. Vissa studier har dragit slutsatsen att faktorn finns och att den 

generellt är stor. Den anses av somliga vara så pass stor att den kan påverka 

lönsamheten i spårvägsprojekt. 

Spårfaktorn hanteras dock i vanliga fall inte av de prognosmodeller som används för 

bedömning av projekt. I ett flertal tillämpningar har det därför valts att läggas till extra 

resande, motsvarande spårfaktorn, till de prognosberäknade siffrorna i efterhand. Om 

detta är rätt väg att gå kan diskuteras. Spårfaktorn har då baserats på ett fåtal källor i 

litteraturen och på en individuell bedömning av vilket resandeutfall som kan förväntas. 

I samband med bygget av Spårväg City i Stockholm genomfördes en undersökning av 

resvanorna. CTS genom WSP genomförde under 2010 och 2011 en undersökning av 

resvanorna för resenärerna i den relation som utgörs av Spårväg City, både före och efter 

starten av spårvägstrafik. Dessa data har dock aldrig hunnit bearbetas. För att kunna ge 

underlag för en uppskattning av spårfaktorn bedömdes datamaterialet ha behov av 

komplettering med ytterligare kvantitativ data om det totala resandet. Denna 

komplettering kunde inte genomföras i det tidigare projektet.  

Detta projekt har samlat in data om det totala resandet i syfte att dra slutsatser om en 

eventuell spårfaktor har påverkat resandet i detta fall. Projektet har även försökt få in data 

från andra spårvägsprojekt som kan vara relevanta för liknande jämförelser. I Norrköping 

förlängdes spårvagnslinje 2 till Ringdansen och ersatte en busslinje i samma stråk. 

Likaså byggdes en spårvägslinje i Bergen i Norge som ersatte ett antal busslinjer.  

1.1 Syfte 

Syftet med detta projekt är att med hjälp av före- och efterstudier undersöka om 

spårburen trafik attraherar fler resande än motsvarande busstrafik, med hänsyn till 

utbudsförändringar och andra attraktivitetsaspekter.  

Ett antal kvalitetsfaktorer, som är kvantifierbara, ska användas för att estimera hur stor 

efterfrågeförändringen bör vara med hänsyn till utbudsförändringar. Om det finns en 

skillnad mellan beräknad efterfrågeförändring jämfört med faktisk efterfrågeförändring, 

antas en spårfaktor finnas.  

1.2 Hypoteser 

Med utgångspunkt i att spårfaktorn antas förklara en del av den resandeökning som i 

regel sker när busstrafik ersätts av spårvägstrafik är projektets huvudhypotes att det finns 

en spårfaktor, som inte kan förklaras av några faktorer i utbudsförändring eller 

efterfrågeförändring med avseende på tillkommande attraktioner.  
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I de sammanhang som spårfaktorn diskuteras, framkommer ofta antaganden om att det 

finns en spårfaktor som motsvarar ungefär 20 procent , vilket är projektets sekundära 

hypotes.  

1.3 Definition 

Spårfaktorn är den förändring i resande som inte kan förklaras av mätbara 

kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfaktorer i utbud är exempelvis restid och turtäthet, vilka är 

mätbara. I efterfrågan tas hänsyn till tillkommande etableringar för att fånga förändrad 

attraktivitet. Om det, efter hänsyn till mätbara kvalitetsfaktorer, fortfarande finns en positiv 

resandeförändring antas det motsvara en spårfaktor. Spårfaktorn antas inkludera 

kvalitetsfaktorer som inte är mätbara, såsom komfort och information.  

En svårighet vid studie av spårfaktorn är det färdmedelsbyte som ofta ”tvingas” fram 

genom en minskning av antalet parallella busslinjer. Det är inget konstigt utan det sker 

naturligt och ofta när en spårväg byggs.  

1.4 Studerade objekt 

Projektet har studerat tre spårvägsprojekt, som på ett eller annat sätt har ersatt busslinjer. 

I Sverige har projektet Spårväg Citys första etapp och utbyggnaden av linje 2 i Norrköping 

studerats. I Norge har projektet Bybanens etapp 1 studerats. En kortare beskrivning av 

de olika objekten finns i kapitel 3. 
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2 Litteraturstudie 

En del i detta projekt har varit att genomföra en litteraturstudie kring spårfaktorn för att få 

en uppfattning om  

1) vilka studier som använt begreppet spårfaktorn tidigare, 

2) hur de definierat spårfaktorn (implicit eller explicit) och  

3) vilka metoder som använts för att studera den. 

Vissa av de studier som studerats har inte explicit studerat just spårfaktorn som den 

definierats i detta projekt, men ändå berört frågan implicit, till exempel genom att studera 

hur komfort påverkar resan eller hur människor värderar restid med olika färdmedel. 

Nedan redogörs kort för de olika studier som ingått i litteraturstudien, vad de olika 

studierna studerat och deras övergripande resultat. Kapitlet avslutas med ett stycke som 

sammanfattar erfarenheterna från litteraturstudien i övergripande slutsatser. 

2.1 Litteraturredogörelse 

 I Sverige har begreppet spårfaktor figurerat under många år men en etablerad 

definition är svår att hitta. Bengtsson och Strömberg (2012) undersöker 

begreppet spårfaktorn och försöker definiera det. De definierar det som att 

spårfaktorn är det ökande resande som tillkommer när det sker en konvertering 

från buss till spårväg men skriver också att god planering är en förutsättning och 

att mjuka faktorer behöver tas i beaktande. Här definieras spårfaktorn som den 

ytterligare resandeökning som sker utöver det som kan förklaras av 

komfortförbättringen och den helhetliga planeringen. I andra delar av sin uppsats 

refererar de till spårfaktorn som den ökning av resandet som sker till följd av 

komfortuppgraderingen och den generellt högre resstandarden.  

 

Författarna menar också att det tillkommande resandet delvis sker till följd av ett 

större förtroende för spårväg. De refererar till intervjuer som pekar på de 

strukturbildande effekter som följer av spårvägens permanenta natur. 

 

 Det har också gjorts en del svenska studier av mer empirisk karaktär. Thorselius 

(2008) studerade om det finns en tågfaktor för resandet på Blekinge kustbana 

genom att jämföra resandet i den busstrafik som trafikerade motsvarande sträcka 

under tiden som järnvägen elektrifierades, med resandet i järnvägstrafiken före 

och efter elektrifieringen. I studien tycker han sig finna indikationer på att det 

finns en tågfaktor som framträder vid restider längre än 40 minuter och som 

sedan tilltar vid längre restider. Fröidh och Kottenhoff (2009) bekräftar Thorselius 

resultat, där resandeökningen motsvarar 25-50 procent för resor längre än 100 

km, vilket främst förklaras av direkta tåg till sydvästra Skåne utan byten. 

 

 I sin avhandling studerade Fröidh (2003) hur introduktionen av regionala snabbtåg 

påverkar resandet. Han finner att förutom att turtätheten, den ökade regulariteten 

och hastigheten, bidrar också tågets mjuka faktorer till en resandeökning relativt 

bussen som trafikerade sträckan tidigare. I likhet med Thorselius (2008) finner 

Fröidh att effekten av färdmedlet i sig är större på långa avstånd än på korta 
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vilket skulle kunna innebära att en eventuell spårfaktor bli mätbar först vid långa 

avstånd. 

 

 I en annan doktorsavhandling (Brundell-Freij, 1995) studeras färdmedelsvalet i 

fallet skånsk regionalpendling. Här finner författaren istället att resenärerna 

verkar föredra den regionala busstrafiken framför regionaltågen när det justerats 

för skillnader i restid, reskostnad, väntetid och bytestid.  

 

 Axhausen med flera (2001) använder sig av både SP1 och RP2 för analysen, vilket 

de menar har stora fördelar. Deras resultat indikerar att resenärerna föredrar 

spårvägssystem framför bussystem men att det är ett svagt samband. Samtidigt 

är spårvägsresenärerna mer känsliga för byten vilket författarna menar skulle 

indikera att resenärerna också förväntar sig en högre kvalitet. Författarna menar 

att det finns en spårfaktor eftersom betalningsviljan för restidsförkortningar är 

lägre för spårväg. De finner också att vaneresenärer föredrar spårväg mer än 

sällanresenärer. 

 

 I en metastudie sammanställer Currie (2005) en rad studier över hur resenärer 

värderar olika transportmedel relativt vanlig busstrafik. De system som jämförs är 

BRT3, spårväg och järnväg. Han går delvis igenom hur studierna har funnit att 

byten mellan olika färdmedel värderas men också hur själva resan värderas.  

 

De studier som han studerat har hanterat preferenserna som påstigningsstraff 

respektive avdrag av restid på resan. För jämförelsen BRT i relation till vanlig 

buss finner han att buss har ett påstigningsstraff motsvarande i genomsnitt tolv 

minuter. För spårväg mot vanlig buss är motsvarande siffra 10 minuter. 

Resenärerna verkar alltså föredra BRT relativt buss mer än spårväg relativt buss. 

Det är dock väldigt få datapunkter i BRT-setet. Vidare uppger författaren att han 

rensat för olika typer av trafikala omständigheter, såsom taxor, turtäthet, 

bytesbehov osv, men inte komfortfaktorer och han kommenterar att ett fräscht 

bussystem mycket väl kan uppfattas som bättre än ett gammalt slitet tågsystem. 

 

 Innan Arlanda Express trafikstart genomfördes (Transek, 1999) en SP-

undersökning ombord på flygbussarna. Med hjälp av resultaten från SP-

undersökningen har ett antal modeller skattats, för att estimera 

flygbussresenärernas värderingar av restid, turtäthet och resekostnad för 

Flygbussarna och Arlanda Express. Resultatet från modellerna är att resenärerna 

föredrar tåg framför buss. I modellerna har variabler inkluderats för tid, kostnad 

och turtäthet vilka har kompletterats av en färdmedelsspecifik konstant för att 

fånga upp resenärers värderingar av själva färdmedlet i sig. Konstanten 

inkluderar sådant som de övriga variablerna inte fångar upp såsom bekvämlighet, 

trygghet och i det här fallet nyfikenhet på ett nytt färdmedel på sträckan. Det 

visade sig att det var färdmedelsspecifika konstanten som bidrog mest till att fler 

valde tåg framför buss.  

 

                                                      
1 Stated preference, teoretiskt val. 
2 Revealed preference, faktiskt val 
3 Bus rapid transit 
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Om tid, pris och turtäthet är lika skulle 60 procent välja tåg och 40 procent buss. 

Vanliga förklaringar till att tåg har en högre värdering än buss är enligt författarna 

bättre tidhållning, bekvämare säten, trygghet etc.  

 

 Andra studier, som heller inte nöjt sig med att konstatera att spårfaktorn finns eller 

inte finns, har istället försökt förstå hur resenärers uppfattning av färdmedlen 

påverkar deras resande med dem. Sherer (2011) bygger på en 

enkätundersökning om hur buss och spårväg och dess egenskaper uppfattas. 

Respondenterna delades upp i tre grupper, frekvent användare, sällananvändare 

och icke-användare av kollektivtrafik. De olika kvaliteterna hos respektive 

färdmedel värderades utav respondenterna.  

 

Studien fann att frekventa användare av kollektivtrafik föredrar spårväg framför 

buss. För de som sällan eller aldrig använder kollektivtrafik fanns ingen 

signifikant skillnad mellan värderingen av de två färdmedlen. De kvaliteter som 

fick signifikant högre värdering hos spårväg än buss var framkomlighet och miljö. 

En tänkbar förklaring är att spårväg ibland går på egen banvall jämfört med buss 

som, oftast, påverkas av övriga trafikslag. Samtidigt drivs spårväg av elektricitet, 

vilket buss oftast inte gör.  

 

 Olsson et al (2001) genomförde studier i Stockholmsområdet om hur trafikanter 

värderar mjuka parametrar. Arbetet gjordes för att utreda huruvida spårfaktorn 

kunde reduceras genom att inkludera mjuka parametrar i prognoser. De 

identifierade, klassificerade och strukturerade olika komfort- och 

serviceegenskaper hos kollektivtrafik (buss, tunnelbana och pendeltåg). Arbetet 

genomfördes med hjälp av fokusgrupper för att sedan övergå i SP-enkäter. 

 

Analys av fokusgrupperna gav att ett par av de främsta anledningarna att välja 

buss är den färdas ovan jord och hållplatsen, oftast, är närmre målpunkten. De 

främsta skälen för att välja tunnelbana eller pendeltåg är att det är snabbt, 

punktligt och har hög turtäthet. Största skillnaden var att information om turer och 

linjesträckningar var bättre för den spårbundna trafiken jämfört med buss.  

 

En av slutsatserna är att spårfaktorn får en reducerad betydelse i modeller om 

det tas hänsyn till fler egenskaper för de olika kollektiva färdmedlen. Det visar sig 

att det kan finnas en skillnad mellan könen när det gäller spårfaktorn, kvinnor 

föredrar buss medan män föredrar spårbunden trafik. Även resenärer från olika 

delar av Stockholm har olika preferenser. Författarna menar att det skulle kunna 

vara trygghetsaspekten som påverkar.  

 

 WSP (2011a) jämför buss, BRT och spårväg där författarna bland annat diskuterar 

spårfaktorns förekomst och vad den kan tänkas innehålla. De kommer till 

slutsatsen att spårfaktorn antagligen är ett samlingsbegrepp för olika typer av 

standardhöjningar, de diskuterar även förekomsten av en politisk spårfaktor. 

 

Med politisk spårfaktor syftar författarna på att det är politikers, och i 

förlängningen väljarnas, preferenser som skiljer sig mellan buss och spårväg. 

Detta till skillnad mot den konventionella spårfaktorn som syftar till att beskriva 

resenärernas preferensskillnader. Den politiska spårfaktorn skulle innebära att 

politiker är mer benägna att lägga pengar på spårväg än på buss och att de 
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dessutom har lättare att få acceptans för inskränkningar av andra 

trafikantgruppers, främst bilisters, utrymme när det är spårtrafik som prioriteras. 

Detta skulle innebära att det, när det gäller spårväg, kan satsas pengar på 

system med mycket hög standard och god komfort vilket i sin tur leder till ett 

högre resande. 

 

 Också Hedström (2004) menar att det är systematiska standardskillnader som gör 

det så svårt att påvisa spårfaktorns existens. Att det i samband med införandet av 

spårsystem ofta sker en allmän kvalitetshöjning av kollektivtrafiken, bland annat 

genom bättre bytespunkter och högre turtäthet. Han sammanfattar i sin rapport 

en serie delprojekt rörande spårvägssystem och berör bland annat spårfaktorn 

specifikt. Han menar att spårfaktorn skulle kunna ses som ett samlingsbegrepp 

för de egenskaper som gör spårvägstrafik attraktiv.  

 

Han menar att även om det är svårt att påvisa spårfaktorns existens så finns 

indikationer på att den finns. Detta då de kollektivtrafiksystem som baseras på 

spårvägar har större resandeökningar än de som baseras på buss. Även han gör 

här poängen att det kan bero på andra saker som exempelvis att restriktioner 

införts mot biltrafiken. 

 

 Svensson och Holmgren (2012) för likande resonemang som Hedström (2004). De 

diskuterar inte specifikt spårfaktorn men berör delvis kollektivtrafiksystems 

strukturerande effekter och den institutionella inramningen. Här talas det om att 

för att skapa ett attraktivt kollektivtrafiksystem som kan leda till de stora 

resandeökningar som eftersträvas krävs konsistens i planeringen och tillåtelse för 

kollektivtrafiken att ta plats samt att koordinera bebyggelse och kollektivtrafik.  

 

De för ett resonemang om att investeringar i kollektivtrafiksystem (de använder 

exemplet spårväg) inte anses ha något annat val än att anpassa kringliggande 

system, exempelvis biltrafiken och bebyggelsen efter kollektivtrafiken. De för 

detta resonemang vidare och menar att kollektivtrafiken inte enbart bör ses som 

en ren trafiklösning utan ses i ett vidare system av åtgärder. 

 

 WSP (2011b) studerade resandeutvecklingen i Göteborg baserat på ett antal 

tidigare modeller. Resandeutvecklingen kan till stor del förklaras med hjälp av 

elasticiteter för ett antal hårda faktorer. En intressant parameter som då dyker 

upp, men som inte har kunnat studeras, är marknadsföring. Marknadsföring mäts 

på olika sätt i olika områden. Vid en större förändring i kollektivtrafiken eller andra 

projekt för att öka kollektivtrafikandelen genomförs olika kampanjer. 

Informationsvärdet skulle kunna vara en komponent i en spårfaktor. 

 

 Tre metastudier som studerat hur olika faktorer påverkar resandet med olika 

transportslag är Litman (2004), Paulley, et al. (2006) och Kottenhoff & Byström 

(2010). I Litman (2004) studeras hur taxenivån påverkar resandet, men han 

kommenterar även övergripande hur utbud och komfort påverkar. Författaren 

finner att priselasticiteten för buss och spårväg skiljer sig åt och menar att detta 

skulle bero på att de riktar sig till olika marknader.  

 

En observation som författaren gör är att det är stor skillnad på de som använder 

sig av kollektivtrafiken ofta och de som använder sig av den mer sällan, eller trots 
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att de har ett alternativ. Han menar också att sällanresenärer är mer känsliga för 

komfortfaktorer. Om spårfaktorn ses som den samlade värderingen av en 

samling av komfortfaktorer, skulle det innebära att lågfrekventa 

kollektivtrafikresenärer med tillgång till transportalternativ skulle uppvisa en högre 

spårfaktor. Dvs. de värderar högre den komfort som spårvägen erbjuder. 

 

 Kottenhoff och Byström (2010) redogör för ett antal attityder, perceptioner och 

värderingar mellan olika kollektivtrafikslag. Spårfaktorn förklaras av författarna 

som den nytta en resenär får som inte är beroende av restid, pris och turtäthet. 

Spårfaktorn kan ses som det som förklarar det ”överresande” som sker med 

spårtrafik jämfört med busstrafik.  

 

De pekar på att spårfaktorn har studerats ett flertal gånger med varierande 

resultat. Beroende av metod och studerade objekt har det pekat mot att det finns 

en spårfaktor i vissa studier och i andra att det inte finns någon spårfaktor.  

 

Enligt Kottenhoff och Byström tenderar det att finnas en spårfaktor för resor som 

varar längre än en timme, men det är mer osäkert för kortare resor. Samtidigt 

finns det i Norge tendenser till att expressbussar där har större attraktionskraft än 

tågtrafik. Men författarnas slutsats är att en spårtrafikprodukt med hög standard 

troligtvis värderas högre än busstrafikprodukt med samma standard.  

 

 Ett annat sätt att studera preferenser mellan färdmedel är att utläsa den genom 

betalningsviljan för restidsbesparingar, alltså tidsvärdet. WSP (2010) studerade 

spårfaktorn direkt och indirekt på detta sätt. Författarna diskuterar också hur 

skillnaderna i betalningsvilja bör tolkas. En aspekt av det ena är att om det är en 

hög betalningsvilja för att korta restiden med ett färdmedel innebär det att det inte 

uppskattas att vara i det. Ett lågt tidsvärde vid resor med ett specifikt färdmedel 

skulle således innebära att det föredras. 

 

Tyvärr är det inte riktigt så enkelt. I rapporten diskuterar författarna andra saker 

som kan påverka hur tidsvärdet varierar mellan olika färdmedel., Exempelvis 

spelar det roll vilka som väljer ett färdmedel. Det kan innebära att vissa färdmedel 

har höga tidsvärden eftersom de som väljer dem har höga inkomster. Det skulle 

också kunna vara så att vissa färdmedel väljs när resenären är mer stressad, 

vilket förklarar en högre betalningsvilja för den kortare restiden finns. 

 

Den slutgiltiga rekommendationen rapporten presenterar är att spårfaktorn 

troligen beror av många olika faktorer. De diskuterar att det skulle kunna finnas 

en spårfaktor både för långväga och kortväga resande, delvis till följd av den 

tydlighet som följer med spåret. De rekommenderar också att hänsyn tas till 

fordonens ålder och kvalitet i diskussioner om spårfaktorn. 

 

 Det finns också internationella exempel som använt sig av tidsvärdesstudier för att 

identifiera skillnader i preferenser mellan transportslag (Abrantes & Wardman, 

2009; Flügel, et al., 2013). Dessa studier diskuterar skillnaden i tidsvärden för de 

olika transportslagen och drar slutsatsen att skillnaderna främst förklaras av vem 

användaren är, att det alltså finns en självselektionsbias. Människor med höga 

inkomster har högre tidsvärden och föredrar därför snabbare färdmedel så som 

järnväg framför långsammare, som buss.  
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2.2 Sammanfattning och slutsatser 

Sett från litteraturstudien finns det flera olika sätt att närma sig spårfaktorn: att konstatera 

att den finns, att försöka bryta ner den i sina olika beståndsdelar, att se den som något 

institutionellt eller att se det som att den beror av vilka som använder de olika 

transportslagen. Det finns dock ett antal förklaringar som återkommer. 1), 2) och 4) 

överlappar varandra till viss del, så tolkningen av dem bör vara försiktig. 

1) Spårfaktorn finns, men bara i vissa grupper av resenärer som är mer känsliga för 

komfortfaktorer. Det råder emellertid ingen samstämmighet kring vilka dessa 

grupper är. En studie (Litman, 2004) menar att sällanresenärer är mer känsliga 

medan en annan (Axhausen, et al., 2001) finner att vaneresenärerna är mer 

känsliga. 

 

2) Avståndet är av betydelse. Vissa studier menar att spårfaktorn bara finns vid långa 

avstånd, andra menar att den blir starkare vid långa avstånd. Flügel et al. (2013) 

menar att detta beror på att resenärer är känsligare för komfortfaktorer vid längre 

avstånd. Parallellt med detta kan det tänkas att det också beror på att människor 

med högre inkomster har möjlighet att resa längre och att det då sker ytterligare 

ett urval vilket förstärker effekten av viljan att betala för komfort. 

 

3) Spårtrafikens betydelse för att förklara ett ökat kollektivt resande är dess förmåga 

att skapa acceptans för omfattande förändringar i gaturummet som kan innebära 

försämringar, både absoluta och relativa, av konkurrerande transportslag. Det 

kan till exempel innebära att spår ofta är en den del av ett större 

stadsomvandlingsprojekt där spårbyggandet används för att inskränka biltrafiken 

samtidigt som framkomligheten för kollektivtrafiken ökar. 

 

4) Den sista, och kanske den mest framträdande slutsatsen i studierna är att 

spårfaktorn minskar i betydelse ju fler separata faktorer (färdmedelsskillnader) 

som tas hänsyn till. Det kan till exempel vara mjuka faktorer så som komfort och 

trängsel som skiljer sig åt på ett systematiskt sätt mellan den busstrafik och 

spårtrafik som jämförs. Spårfaktorn tycks alltså kunna brytas ner i andra faktorer 

som inte nödvändigtvis är specifikt spårberoende. Detta är en slutsats som skulle 

förklara den bussfaktor som Brundell-Freij (1995) hittar då regionaltågstrafiken i 

Skåne vid den tiden hade stora brister relativt busstrafiken. 

 

Ett annat sätt att sammanfatta litteraturen kring spårfaktorn är att det finns tre 

huvudsakliga grupper av definitioner av spårfaktorn. De spänner från vad som kan 

beskrivas som en återhållsam definition av spårfaktorn till vad som kan beskrivas som en 

generös definition.  

1) Spårfaktorn är definitionsmässigt noll. Enligt detta synsätt är den resandeökning 

som ses i data vara ett samlat resultat av olika faktorer som har ändrats vid 

införandet av spårväg . Det är alltså exempelvis komfortförbättringen och 

informationsvärdet som kommer till följd av spårvägsinförandet som leder till 

resandeökningen, inte själva övergången till spårväg . Enligt detta sätt att tänka 
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kan resandeökningen bestå av många olika effekter till följd av övergången till 

spårväg men spårfaktorn är alltså noll.  

 

2) Spårfaktorn är den förändring av resandet som endast är möjlig med spårväg . Till 

skillnad från definition 1) delas de effekter som uppstår vid införandet av spårväg 

upp. De resandeeffekter som beror på förändringar som endast hade varit 

möjliga att uppnå med spårväg sammanförs under begreppet spårfaktorn. Dessa 

kan exempelvis vara komfort och information. Effekten av andra förändringar som 

genomförts samtidigt, till exempel ökad turtäthet, ingår inte i definitionen. 

 

3) Spårfaktorn är den förändring av resandet som uppnås i samband med en 

omläggning till spårväg. Detta är vad som skulle kunna benämnas som den 

politiska spårfaktorn. Här bortses från alla de effekter kan mätas och inte mätas 

och definierar istället hela den resandeökning som sker till följd av spårvägen 

som spårfaktorn. Motivet till definitionen som politisk spårfaktor är att de 

förbättringar som kom till stånd till följd av spårvägen annars inte anses ha 

kommit till stånd och att de därför bör inkluderas i spårfaktorn. 

 

 
 

Figur 1 Exempel på definitioner av spårfaktor. 

Den definition som detta projekt har studerat är definition 2) då detta anses vara den i 

sammanhanget mest relevanta definitionen. De andra definitionerna kan emellertid ha 

andra förtjänster som gör dem intressanta i andra sammanhang. 
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3 Datainsamling 

3.1 Spårväg City, Stockholm 

Spårväg City i Stockholm ersatte busslinje 47. Dessa är dock svåra att jämföra då de har 

olika trafikuppgift (Tengblad, 2015). Spårväg City trafikerar sträckan mellan Sergels Torg 

och Waldemarsudde på Djurgården, busslinje 47 trafikerade sträckan mellan Tomteboda 

och Waldemarsudde via Centralstationen och Sergels Torg. Spårväg City kan klassas 

som en slags turistattraktion då den har ”omvänd säsongsvariation” i resandet, med 

andra ord störst resande på helger och sommaren.  

Busslinje 47 hade en insamlande effekt medan Spårväg City ingår i stomnätet för 

Stockholm. Det har tidigare gjorts utredning om spårfaktor på Spårväg City men 

slutsatsen var att det inte gick att säga att det fanns en spårfaktor. Dock kan det finnas en 

stomnätsfaktor4, då stombussarna i centrala Stockholm trafikerar starka resenärsstråk.  

Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting, tillämpar en faktor för värdering av restid 

på spårväg i sina linjenätsanalyser (Bergström & Gustafsson, 2015). Restiden i en 

spårväg värderas vara 80 procent av restiden i en buss, det vill säga för spårväg 

tillämpas restidsvikt 0,8 jämfört med den tillämpade restidsvikten för buss som är 1. 

Restidsvikten har sitt ursprung i kalibrering mot nuläget i linjenätsanalyser. Restidsvikten 

är en ersättande faktor för faktorer för punktlighet, informationsflöde, komfort och andra 

parametrar som styr resandet, men som är svåra att estimera. Exempelvis marknadsförs 

spårtrafik hårdare än buss.  

 

 

Figur 2. Spårväg Citys sträckning (Wikipedia, 2010). 

  

                                                      
4 Stomnätsfaktor innebär här ett större resande i stomnätet baserat på en tydligare 
struktur och långsiktighet jämfört med övrigt kollektivtrafiknät 
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3.2 Utbyggnad linje 2, Norrköping 

Norrköping har förlängt spårvägslinje 2, vilken tidigare hade sin södra ändhållplats i 

Klingsberg. Linjens delsträcka mellan Söder tull och Klingsberg ersattes av en utbyggnad 

mellan Söder tull och Ringdansen, vilken ersatte busslinje 113 som trafikerade sträckan 

mellan Resecentrum och Ringdansen via Kungsgatan och Söder tull. 2009 öppnades den 

första etappen av utbyggnaden till Ljura och hela utbyggnaden invigdes 2011.  

Utbyggnaden består av 4 kilometer spårväg inklusive en bro. Samtidigt som spårvägen 

byggdes ut gjordes nya detaljplaner i spårvägens direkta närområde.  

Spårvägsutbyggnaden ingick i ett stadsutvecklingsprojekt, som bland annat syftade till 

bättre social integration. Det fanns även ett driftekonomiskt motiv, den tidigare 

busstrafiken krävde 7 ledbussar medan spårvägsutbyggnaden krävde 4-5 ytterligare 

spårvagnar. Det sparade ungefär 3 miljoner kronor per år. 

 

 

Figur 3. Förlängning av linje 2 i Norrköping (Norrköpings kommun). 
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3.3 Bybanen, Bergen (Norge) 

Bergen gjorde som många andra städer på 1960-talet och avvecklade sin spårväg, i 

Bergen dumpades spårvagnarna i fjorden (Herdlevær, 2015). En idé om förstadsbana5 

lanserades på 1970-talet men stoppades och nya initiativ kom runt 1990. Kommunala 

politiker var drivkraften genom tydliga och ambitiösa beslut.  

Bergen har haft problem med kö på infartslederna, reducerad framkomlighet, 

miljöproblem, markbrist i centrum och problem med bussarnas regularitet. 

Bergensprogrammet lanserades 2002 för att lindra och åtgärda trafik- och miljöproblemen 

och där fanns Bybanen med som alternativt färdmedel. Samtidigt har det funnits 

vägavgifter6 sedan 1986. Bybanens första etapp öppnade under 2010 och dess andra 

etapp under 2013.  

Bybanen är en lokalbana7 som kombinerar egenskaperna hos spårväg och förstadsbana. 

Den är synlig i stadsbilden med prioritet och hög framkomlighet. Den ska ha hög 

resekomfort med hög turtäthet och enkla byten till buss. Bybanen möjliggör en effektiv 

markplanering, med sin förutsägbarhet. När de tre första etapperna, som omfattar 

sträckan från centrum till flygplatsen Flesland, är klara kommer Bybanen vara 19,9 km 

lång varav 6,5 km i tunnel och trafikera 27 hållplatser.  

Bybanen påverkar främst resandet i stadsdelarna Bergenhus, Årstad, Fana och 

Ytrebygda. Inom och mellan dessa områden har kollektivtrafikandelen ökat från 19,5 

procent (endast buss) till 27,8 procent (14 procent spårväg och 13,8 procent buss) mellan 

2008 och 2013 (SINTEF, 2009; 2014). Det motsvarar en ökning med 43 procent. 

Kollektivtrafikandelen i hela Bergensområdet har mellan 2008 och 2013 ökat från 11,8 

procent till 13,5 procent (SINTEF, 2014), vilket är en ökning med 14 procent.  

                                                      
5 Förstadsbana, även kallad snabbspårväg, är en spårväg som knyter ihop förstäder eller 
förorter med huvudtätorten. 
6 Bompeng, motsvarar vägtullar och trängselskatter.  
7 Eng. Light rail 
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Figur 4. Sträckning av Bybanens första etapp (Wikipedia, 2008). 
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4 Analys 

4.1 Metod 

Studien utgår från att studera hur resandet längs olika linjesträckningar utvecklats då de 

konverterats från buss till spårväg. Studien använder en före- och efteranalys som syftar 

till att jämföra före med vad som skulle varit efter om inte förändringen gjorts. Det är det 

som projektet försökt bedöma effekten av. Problemet är att inte veta vad som skulle hänt 

om inte förändringen genomförts. Utmaningen ligger således i att bedöma det. 

Det finns flera olika sätt att bedöma vad som troligtvis skulle hänt om förändringen inte 

genomförts. Möjliga alternativ skulle exempelvis kunna vara att 

 Studera utvecklingen i en kontrollgrupp 

 Förutsätta att resandet skulle varit detsamma som det var året innan 

 Förutsätta att resandet skulle varit medelvärdet av tidigare år 

 Förutsäga det förväntade resandet med hjälp av en linjär trend från tidigare års 

utveckling  

Som ett alternativ till dessa metoder försöks det förutsäga hur resandet skulle ha blivit 

med hjälp av hur olika faktorer som påverkar resandet utvecklats, och befintlig kunskap 

om de generella sambanden mellan dessa faktorer och resandet. 

Resandets drivkrafter är något som det finns kännedom om, mycket forskning finns och 

kunskapsmassan är betydande. Med utgångspunkt i detta kan studien säga något om hur 

resandet hade sett ut i studieområdet utan spårvägskonverteringen. En stor del av 

metoden bygger således på att identifiera de faktorer som ändrats, och som påverkar 

resandet systematiskt. 

När faktorerna som påverkar resandet identifierats och kvantifierats , kan det uppmätta 

resandet i föresituationen med buss justeras till att det kan betraktas likvärdigt med 

eftersituationen med spårväg. Den resterande skillnaden i resandet (mellan detta 

justerade, förväntade, resande och det faktiska resandet i eftersituationen) antas då bero 

på att det just är spårväg och inte buss som trafikerar. Det hela bygger alltså på ett ”allt 

annat lika”-förfarande där det är just skillnaden som direkt följer av fordonsslagsbytet som 

ska isoleras. Studien vill kontrollera för andra skillnader mellan före och eftersituationen 

som uppstått samtidigt. Jämför diskussionen i avsnitt 2.2 om vilka faktorer som skall 

anses ingå i spårfaktorn.  

Angreppsättet är uttryckt i formeln nedan vars ingående komponenter beskrivs utförligare 

nedan. 

𝑅1 = 𝑅0 ∗ 𝛼𝑔𝑑 ∗ 𝛼𝑡,𝑑,𝑐 ∗ 𝛼𝑓,𝑤 ∗ 𝛼ℎ𝑝𝑙 ∗ 𝛼𝑠𝑑 ∗ 𝛼𝑆𝑃𝐹 

Där 𝑅1 är resandet efter förändringen, 𝑅0 är resandet före förändringen. Övriga 

parametrar är för att justera resandet med avseende på förändringar mellan 

mätperioderna, 𝛼𝑔𝑑 är den generella förändringen baserat på den bakomliggande trenden 

i kollektivtrafikresandet. Förändringar med hänsyn till restidsförändringar motsvaras av 

𝛼𝑡,𝑑,𝑐 och 𝛼𝑓,𝑤 motsvarar förändring med hänsyn till turtäthet och byten. Parametern 𝛼ℎ𝑝𝑙 

motsvarar förändringen baserat på uppgraderade hållplatser. För förändringar som ej 
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avser utbud, men som påverkar resandet och finns i anslutning till linjesträckningen 

motsvaras av 𝛼𝑠𝑑. Spårfaktorn motsvaras av 𝛼𝑆𝑃𝐹.  

Metoden har emellertid flera problem. Det kanske tydligaste problemet är kombinationen 

av att den bygger på elasticiteter och att det är ett så fåtal objekt som studeras. Eftersom 

elasticiteterna egentligen används för att ta fram spårfaktorns medelvärde, bör resultaten 

tolkas väldigt försiktigt på enskilda objekt. Hade analysen omfattat flera ombyggnader 

hade detta kanske inte varit ett problem då det till slut skulle kunna vara möjligt att få fram 

ett robust medelvärde, men eftersom endast ett fåtal fall studerats bör tolkningen av 

resultatet ske väldigt försiktigt. 

Ett annat fundamentalt problem är själva konceptet ”allt annat lika”. Vid en första anblick 

kan det tyckas vara ett okomplicerat och tilltalande koncept men vid en närmare anblick 

uppstår flera försvårande omständigheter. Den främsta av dessa är problemet som 

uppstår då allt annat lika ska göras. Det bästa som kan göras är att ta hänsyn till alla 

skillnader som kan identifieras (utöver de som är en direkt följd av bytet till spårväg) 

men detta är inte nödvändigtvis detsamma som allt. 

Detta är ett problem eftersom ingen kunskap finns om vad som missas, och åt vilket håll 

det påverkar resultatet eller hur mycket det påverkar det. Vad studien dock kan säga med 

ganska stor säkerhet är att det finns en god uppfattning om vilka faktorer som generellt 

sett är de mest betydelsefulla. Däremot är det svårt att veta hur lokala, potentiellt 

betydande, faktorer påverkar. Det kan exempelvis vara uppkomst av nya målpunkter eller 

försämringar av alternativa färdmedel, något som lyfts fram på flera platser i litteraturen. 

Detta är något som skulle kunna tas hänsyn till om exempelvis den använda metoden 

hade sin utgångspunkt i en mer fullständig trafikmodell. 

De faktorer som inte kan kvantifieras med hjälp av elasticiteter, till exempel 

inskränkningar av konkurrerande trafikslag, nya målpunkter eller omläggningar av 

linjenätet får istället bedömas mer kvalitativt eller med hjälp av andra typer av 

bedömningar. Dessa bedömningar är dock oundvikligen behäftade med stora 

osäkerheter, något som ytterligare bidrar till vikten av att tolka resultaten med försiktighet. 

I avsnitten nedan beskrivs olika aspekter som kan påverka resandet, och som inte är en 

direkt följd av bytet till spårväg och hur dessa beaktas, för att uppnå ”allt annat lika”.  

4.1.1 Bakomliggande trend i reseefterfrågan 

Om resandeförändringen på en enskild linje ska studeras, och förutse det förväntade 

resandet om övergången till spårtrafik inte hade skett, måste det också tas hänsyn till den 

generella trenden i efterfrågan på resor. Detta kan göras på flera sätt, se inledningen till 

4.1 ovan.  

För att isolera förändringen på den linje som studeras korrigeras antingen 

resandeutvecklingen i området i stort eller utvecklingen på berörd linje som anses spegla 

den generella efterfrågan. En kontrollgrupp används för att isolera för den generella 

trenden i reseefterfrågan. Denna ansats är inte problemfri. Säg att vald kontrollgrupp som 

är hela kommunen där studerade linjen ligger i, den undersökta linjen ingår då i 

kontrollgruppen och påverkar således kontrollgruppens resande. Det antagande som 

görs här är att den studerade linjen utgör en så liten del av resandet att dess bidrag till 

kontrollgruppen blir försumbart. Den övriga kontrollgruppen är inte heller nödvändigtvis 

orörd, så att den enbart speglar en allmän trafikutveckling. Andra förändringar som 
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påverkar trafiken kan också ske under tiden. Det är också det problem som uppstår då en 

annan linje används som kontrollgrupp: på samma sätt som det händer saker med den 

linje som studeras så kan det hända saker med den linje som fungerar som kontrollgrupp. 

Utmaningen blir här hitta en linje där det inte skett några störande förändringar vare sig 

på själva linjen eller konkurrerande linjer. Detta blir i praktiken väldigt komplicerat 

eftersom det i stort sett hela tiden händer saker i trafiksystemet som kan påverka 

resandet i andra delar av det. 

Det kan alltså tyckas att valet att använda sig av en kontrollgrupp är ett mindre bra val. 

Det anses, av projektet, ändå vara för situationen bästa metoden, men att det ställer stora 

krav på användaren när det kommer till att välja kontrollgrupp. Det kräver också att det 

vid tolkningen av korrigeringsfaktorn för generell trend i reseefterfrågan funderas över hur 

valet av kontrollgrupp påverkar den trenden.  

Korrigeringsfaktorn som ska användas blir således: 

𝛼𝑔𝑑 =
𝑁2

𝑁1

 

Där 𝑁 är antalet resor före respektive efter förändringen som studeras för den valda 

kontrollgruppen, kontroll-linjen eller kontroll-området. 

4.1.2 Restid 

Effekten kvantifieras av en (eventuellt) förändrad restid mellan före- och efterperioderna 

genom att utgå från den relativa förändringen av totala restiden längs hela den sträcka 

som ersatts med spårväg. Detta antas vara en god approximation av den relativa 

förändringen också för den genomsnittliga resan. För att få en bättre bild av hur den 

faktiska restidsförbättringen sett ut hade det behövts ta reda på hur restidsförändringen 

på olika delsträckor förhåller sig till resandet men sådant dataunderlag finns inte 

tillgängligt. 

Den elasticitet som används är -0,5, Kottenhoff & Byström (2010) som refererar till 

Balcombe, et al. (2004) och avser kortväga bussresenärer. Valet motiveras av att det är 

bussresenärers beteende som studeras, eftersom det antas att det är bussresenärer som 

sitter på spårvagnen och att de behållit sina gamla bussresenärsvärderingar. Den 

korrigeringsfaktor som ska användas beräknas således: 

𝛼𝑡 = (
𝑡2

𝑡1

)
𝑒𝑡

 

𝛼𝑡 är korrektionsfaktorn för antalet resor till följd av en förändring av restiden, 𝑡 är restiden 

före respektive efter förändringen och 𝑒𝑡 är restidselasticiteten -0,5.  

Flera andra effekter är uttryckta i motsvarande förändring av restid, för att sedan använda 

restidselasticiteten. Motivet är att många av värderingarna är uttryckta i restid och att 

resenärerna har lättare att bedöma hur lång tid resan tar än vad den kostar. 

4.1.3 Restidsosäkerhet 

Framkomligheten på en linje påverkar inte bara restiden längs linjen utan också hur 

mycket restiden varierar oförutsett. Om kollektivtrafiken till exempel har egna körfält och 

signalprioritering påverkas den inte lika mycket av den övriga trafiken vilket gör att den 

lättare kan hålla sig till sin tidtabell. Något som av resenärerna värderas positivt eftersom 

de slipper planera för förseningar. 
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I litteraturstudien framhölls det att spårväg används för att få acceptans för att omfördela 

gatuutrymme till kollektivtrafiken från övriga trafikslag. Detta borde leda till att 

restidsosäkerheten för kollektivtrafiken minskar. Samtidigt skulle en sådan omprioritering 

hypotetiskt kunnat göras även utan en övergång till spårväg. Den förbättrade 

restidsosäkerheten mellan före- och eftersituationerna ingår alltså inte bland de faktorer 

som ”endast är möjlig” med spårväg, utan bland dem som kontrolleras för. Mot bakgrund 

av detta är det intressant att studera hur restidsosäkerheter förändrats i samband med 

konverteringarna.  

Sättet restidsosäkerheten beaktas är i enlighet med rekommendationer i ASEK 5 

(Trafikverket, 2015). Det innebär att den genomsnittliga förseningen, all restidsosäkerhet 

betraktas som försening, sett som avvikelse från tidtabellen, viktas upp med 2,5 och 

adderas till restiden. Därefter beräknas restidsosäkerhetens inverkan tillsammans med 

restidens inverkan. 

𝛼𝑡,𝑑 = (
𝑡2 + 𝜇𝑑,2

𝑡1 + 𝜇𝑑,1

)

𝑒𝑡

 

𝜇𝑑 = �̅� ∗ 2,5 

𝛼𝑡,𝑑 är korrektionsfaktorn för antalet resor till följd av en förändring i restid och 

restidsosäkerhet, (𝑡 + 𝜇𝑑) är restid och restidsosäkerhet uttryckt i restid efter 

spårinförandet, 𝜇𝑑 är den genomsnittliga förseningen uttryckt i restid, �̅� är den 

genomsnittliga förseningen och 𝑡1 + 𝜇,1 är summan av restiden och den genomsnittliga 

förseningen i ursprungsläget. 

4.1.4 Trängsel 

Trängsel i fordon är en viktig kvalitetsaspekt i kollektivtrafiken något som bland annat nya 

svenska studier visat (Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting, 2015; Cats, et al., 

2015). Det finns emellertid betydande problem när det kommer till att mäta trängsel och 

det är inte alla kollektivtrafikmyndigheter som gör det. Att använda det är heller inte 

okomplicerat eftersom trängselmått inte alltid är uttryckta på ett sätt som gör att de direkt 

kan användas till beräkningar. 

I ASEK 5 (Trafikverket, 2015) värderas trängsel genom att ett högre restidsvärde 

tillämpas vid trängsel. Det sker alltså en förändring av restidsuppoffring. För att ta hänsyn 

till trängsel straffas restiden före och efter med en faktor som motsvarar reseuppoffringen 

till följd av ökad trängsel. Det som fås är då en restid justerad för trängsel som sedan kan 

användas tillsammans med elasticiteten för restidsförändring för att beräkna 

resandeförändringen. 

𝛼𝑡,𝑑,𝑐 = (
(𝑡2 + 𝜇𝑑,2)𝑐2

(𝑡1 + 𝜇𝑑,1)𝑐1

)

𝑒𝑡

 

𝛼𝑡,𝑑,𝑐 är korrektionsfaktorn för antalet resor till följd av förändring i restid, restidsosäkerhet 

och trängsel och 𝑐 är en trängselfaktor för att justera restiden för den diskomfort som 

trängseln innebär. 

4.1.5 Turtäthet 

Turtätheten påverkar resandet genom att den genomsnittliga väntetiden påverkas för 

resenärerna. Om resenären inte behöver vänta lika länge vid hållplatsen minskar 

uppoffringen för resan och resenären blir då mer benägen att företa den.  
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I litteraturen är turtäthet ibland uttryckt genom utbudskilometer och ibland genom 

frekvens. Utbudskilometer är dock ett ganska trubbigt verktyg som kan innehålla en del 

andra saker utöver turtäthet. Mot bakgrund av detta används här turintervallet. Även här 

hämtas elasticiteten ur Kottenhoff & Byström (2010) som refererar till Balcombe, et al. 

(2004) och sätts till -0,5. 

𝛼𝑓 = (
𝑓2

𝑓1

)
𝑒𝑓

 

𝛼𝑓 är förändringen i antalet resor till följd av turtäthetsförändringen, 𝑓 är turtätheten 

uttryckt i genomsnittlig väntetid före och efter spårvägen och 𝑒𝑓 är elasticiteten med 

avseende på turtäthet. 

4.1.6 Förändrade byten 

I de fall då den aktuella spårvägsutbyggnaden innebär en förlängning av en befintlig 

spårvägslinje kan utbyggnaden innebära att antalet byten reduceras i vissa relationer. 

Det har hanterats genom en bedömning av hur stor del av alla resor som tidigare 

berördes av bytet. Den väntevärdesriktiga före detta bytestiden kommer därefter adderas 

till väntetiden och beräknas tillsammans med turtäthetseffekterna. 

𝛼𝑓,𝑤 = (
𝑓2 + (�̅� ∗ 𝑎)

𝑓1

)

𝑒𝑓

 

𝛼𝑓,𝑤 är förändringen i antalet resor till följd av turtäthetsförändringen och förändrat antal 

byten, 𝑓1 och 𝑓2 är den genomsnittliga väntetiden i före- respektive efterscenariot, �̅� är 

den genomsnittliga förändrade väntetiden vid byte i efterscenariot och 𝑎 är andelen av 

resenärerna som påverkades av eventuellt byte i efterscenariot, men inte i förescenariot.  

4.1.7 Komfort 

Ett argument som ofta förs fram i samband med konvertering från buss till spårväg är den 

ökade komforten. Då spårfordon har annan fjädring och går på annat underlag än bussar 

är det en annan typ av rörelser och en annan typ av komfort. Det har gjorts en del 

utländska och svenska studier om komfort både i spårbunden trafik (Kottenhoff, et al., 

2005) och i vägtrafik (Ihs, et al., 2004). Komforten antas tillsvidare bero av de 

spårvägsspecifika egenskaperna och ingår således, enligt den definition som studien 

använder, i spårfaktorn till dess att det lyckats återskapa komforten med andra färdmedel. 

De studier som refereras ovan använder sig av mätetal för vibrationer och svängningar 

som är starkt besläktade med varandra, däremot är värderingen av förbättringen uttryckt i 

olika enheter. Tack vare att de olika enheterna är besläktade torde det vara möjligt att 

göra en översättning av komforttalen till ett mer generellt komforttal som inte är specifikt 

för något enskilt transportslag. Det har emellertid inte funnits utrymme att inom detta 

projekt göra det på ett trovärdigt sätt. 

4.1.8 Hållplatser och bytespunkter  

Hur hållplatser och bytespunkter ser ut påverkar till viss del hur resandet sker. Det har 

genomförts en del studier för att se hur stort värde uppgradering av bytespunkter har 

(Thorselius & Winslott Hiselius, 2011), men det är främst järnvägsstationer som 

studerats. 

Kottenhoff och Byström (2010) har dock gjort en sammanställning av olika studier där de i 

vissa fall funnit höga värderingar för moderna hållplatser och i vissa fall betydligt lägre. 
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Deras avslutande rekommendation är att bytespunkternas standard har betydelse men 

att det är svårt att säga hur mycket det är värt. De understryker emellertid att underhållet 

av bytespunkterna verkar vara av stor betydelse. 

Eftersom faktorn skulle kunna vara av stor betydelse är det svårt att motivera att inte ta 

den i beaktande men i avsaknad av entydigt underlag görs en konservativ bedömning av 

hur hållplatsstandarden påverkar resandet med bakgrund mot de elasticiteter som 

presenteras av Kottenhoff och Byström (2010). Därför antas det att om det inte fanns ett 

vindskydd med bänk innan men att det tillkom värderas det till 3 procent av biljettpriset, 

om skötseln tidigare var dålig men inte efter värderas det till 5 procent av biljettpriset och 

om det inte var någon skillnad före och efter värderas det till 0 procent av biljettpriset. 

Dessa värderas sedan med hjälp av taxeelasticiteten som antas vara -0,4 enligt WSP 

(2011b). Inom detta projekt har det generaliserats att alla spårvägsutbyggnader tillfört 

förbättrade hållplatser avseende 3 procent av biljettpriset. 

𝛼ℎ𝑝𝑙 = (
1 − 𝑣

1
)

𝑒𝑘

 

𝛼ℎ𝑝𝑙 är resandeförändringen till följd av förbättrad hållplatsstandard, 𝑣 är värderingen av 

den förändrade hållplatsstandarden utryckt i procent av biljettpriset och 𝑒𝑘 är 

taxelasticiteten. 

4.1.9 Taxenivå 

Taxenivån antas inte förändras för specifika linjer utan att det hanteras inom ramen för 

den generella reseefterfrågan. Eventuella taxeförändringar tas alltså i beaktande men 

inte på linjenivå utan för hela kollektivtrafiksystemet enligt den princip som presenterades 

i avsnittet 4.1.1 Bakomliggande trend i reseefterfrågan. 

4.1.10 Trafikfunktion 

I samband med att ombyggnad från en busslinje till en spårvägslinje kan det hända att 

andra förändringar görs i linjenätet. Förändringarna i linjenätet medför att olika linjers 

trafikfunktion förändras. 

Detta är en effekt som är svår att bedöma eftersom linjenäten kan vara väldigt stora 

och/eller komplexa. I och med att det är så komplext är det svårt att utan modellstöd 

bedöma effekten av förändringar i linjenätet. Studien bedömer effekten utifrån frågan ”har 

linjenätet förändrats på ett sätt som gör att resandet på den studerade linjen fått en 

annan resandeutveckling än på övriga linjer?”. 

4.1.11 Specifik reseefterfrågan 

Utöver den generella efterfrågeförändringen kan det ske mer specifika 

efterfrågeförändringar till följd av att, exempelvis, nya målpunkter uppstår eller att fler 

bosätter sig i närheten av den studerade linjen.  

Då spårvägar ofta används som en del i ett stadsutvecklingsprojekt är det vanligt att det 

också sker andra förändringar i den fysiska miljön. Stadens utveckling koncentreras till 

området längs linjen. Spårvägen blir således strukturerande för att beslutsfattare har givit 

den förutsättningar att bli det. Den resandeökning som följer av detta ingår inte i det som 

”endast är möjlig med spårväg”, och ingår därmed inte i den spårfaktor som avses mätas. 

Därför kontrolleras för effekterna av sådana förändringar mellan före- och efterperioderna 

i den mån de förekommer. 
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Sättet det har hanterats på är att studera vilka nya start- och målpunkter som uppkommit i 

området och hur stort deras bidrag till resandet kan förväntas vara, antingen genom att 

studera hur många invånare som tillkommit och vad som ska tros om deras 

färdmedelsfördelning eller genom att studera besöksutvecklingen för nya målpunkter. I de 

fall där det finns målpunkter som ökat sitt besökande genom att bli attraktivare bör det 

också beaktas. Det är förstås också tänkbart att antalet besökare i en målpunkt ökar till 

följd av att det innebär en mindre uppoffring att ta sig dit, dvs. till följd av 

spårvägsutbyggnaden. 

𝛼𝑠𝑑 =
(𝑃2 + 𝑉2)

(𝑃1 + 𝑉1)
 

𝛼𝑠𝑑 är justeringsfaktorn till följd av förändrad specifik efterfrågan, 𝑃 är invånare längs 

linjen före och efter förändringen och 𝑉 är besökare till målpunkter längs linjen. I de fall då 

det inte bedöms vara möjligt att använda justeringsfaktorn ovan direkt justeras faktorn 

från fall till fall för att bli relevant. 

4.1.12 Information 

Med ett ökat informationsvärde avses inte det ökade informationsvärdet som själva 

spåret innebär, det anses ingå i spårfaktorn. Istället avses den ökade marknadsföring 

som kan följa en spårväg men som hypotetiskt skulle ha kunnat genomföras ändå, och 

som alltså inte ”endast är möjlig med spårväg”. Denna effekt hänger delvis ihop med en 

förändrad trafikfunktion, då det i samband med linjenätsomläggningar i regel sker 

informationsinsatser.  

Informationseffekten är en effekt som är mycket svår att kvantifiera, detta är också skälet 

till varför det inte görs här. Istället görs en kvalitativ bedömning av hur de förändrade 

informationsinsatserna påverkar resandet. Effekten av informationen kan vara betydande 

något som visade sig i exempelvis Stockholmsförsöket eller i olika MM8-sammanhang där 

testresenärprojekt haft effekt. 

4.1.13 Inskränkningar av andra trafikslag 

Som tidigare nämnts i litteraturstudien förs det ofta fram att spårvägen är en del i en 

större omdaning av gaturummet vilken kan medföra en omfördelning av gatuutrymme 

mellan trafikslag. Det kan innebära att förutsättningarna för konkurrerande färdmedel, 

framförallt bil och cykel, kan ha förändrats. Om de andra färdmedlen försämrats relativt 

det kollektiva alternativet kan det kollektiva färdmedlet förväntas få ett ökat resande. 

För att ta reda på hur färdmedlen förändrats relativt varandra behövs kunskap om 

alternativen och det har inte samlats in. Däremot finns kunskap om hur användandet av 

de studerade alternativhar förändrats. Om det till exempel skett en inskränkning av 

biltrafikens framkomlighet i ett stråk i samband med att spårväg införts samtidigt som 

resandet på spårvägen ökat och bilresandet minskat så är det antagligen inte enbart för 

att spårvägsalternativet blivit bättre.  

Problemet här är att bedöma omfattningen av inskränkningen, alltså den relativa 

försämringen av alternativen. En möjlig ansats är att utgå från tillgängliga trafikmätningar. 

Om exempelvis ett körfält är borttaget för bilarna och givits till kollektivtrafiken samtidigt 

som bilflödet minskat på sträckan utan att kunna se motsvarande ökning i andra delar av 

nätet bör det rimligtvis vara så att vissa bilister valt att byta färdmedel delvis på grund av 

                                                      
8 Mobility management, metoder för förändrade resval. 



 

21 (35) 

 
SWECO, RAPPORT: , MAJ 2016  

 

 

HC p:\7106\7000693_spårfaktor \000\10_original\leverans\spårfaktor rapport v2_0.docx 
 

 

re
p
o
0
3
.d

o
c
x
 2

0
1
3
-0

6
-1

4
 

bilens relativa försämring. Att studera tillgängliga flödesmätningar tillsammans med de 

förändringar i gaturummet som kan tolkas blir således ett sätt att bedöma hur stor den 

relativa försämringen var. 

4.1.14 Ingående komponenter i spårfaktorn 

De komponenter som studien har fokuserat på är de kvantifierbara faktorerna. I de olika 

fallen har det bedömts vilka av de kvantifierbara faktorerna som det ej tas hänsyn till, 

detta då underlag har saknats eller ej varit tillgängligt för projektet.  

I de studerade spårvägsprojekten har de kvalitativa faktorerna komfort, taxenivå, 

trafikfunktion, information och inskränkningar ej tagits hänsyn till. Detta då det inte funnits 

tillräcklig information om dessa faktorer och att det inte funnits tillräckligt med 

forskningsunderlag för att kvantifiera dessa faktorer.   
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4.2 Spårväg City, Stockholm 

För Spårväg City i Stockholm har belastningen på vardagar över Djurgårdsbron 

analyserats9. Analysen är uppdelad på tre trafikeringsperioder för belastningen och 

turtätheten, för övriga variabler har årsvärden använts. Belastningen över Djurgårdsbron 

innefattar räkningar samt uppskattad belastning för extraavgångar. Extraavgångarna 

antas ha samma belastning som genomsnittlig ordinarie avgång hade (ÅF, 2015). Det 

gäller framförallt busslinje 47. 

 

Tabell 1. Antal resande över Djurgårdsbron under en vardag för busslinje 47 (2008) 
respektive Spårväg City (2011) per trafikeringsperiod. 

Trafikeringsperiod 2008 2011 Förändring 

Vår 6 100 6 500 +6,6 % 

Sommar 11 700 17 100 +46,2 % 

Höst 6 600 7 000 +6,1 % 

 

Även busslinje 44 trafikerar Djurgårdsbron, den har dock förbisetts, då belastningen och 

turtätheten för den linjen är relativt konstant under den period som studerats.  

4.2.1 Bakomliggande trend i reseefterfrågan  

Antalet resande en vintervardag i SL:s allmänna kollektivtrafiknät 2008 var 701 000 (AB 

Storstockholms Lokaltrafik, 2010), och för 2011 var det 739 000 (AB Storstockholms 

Lokaltrafik, 2013). Det innebär att antalet resande med kollektivtrafiken i Stockholms län 

ökade med 5,4 procent mellan 2008 och 2011. Det motsvarar utvecklingen av 

kollektivtrafikresandet med SL, vilket antas vara den bakomliggande trenden.  

4.2.2 Restid- och trängselrelaterad påverkan  

Restiden på sträckan mellan Sergels torg och Skansen var i genomsnitt 12,25 minuter 

under sommaren 2008 för busslinje 47. Motsvarande sträcka trafikerades på 11,5 minuter 

under hösten 2012 av Spårväg City. Restidsförändringen torde ge fler resande 

motsvarande 3,2 procent.  

Det bör beaktas att restiderna är medel över båda trafikeringsriktningarna och att de är 

tagna från olika trafikeringsperioder. Då det inte varit möjligt att jämföra för samma 

trafikeringsperiod. Dock har busslinje 47 och Spårväg City använt samma linjedragning, 

med eget kollektivtrafikkörfält längs Strandvägen samtidigt som Djurgården är avstängt 

för biltrafik under sommaren.  

4.2.3 Turtäthet och byten 

Turtätheten har förändrats mellan busslinje 47 och Spårväg City, enligt Tabell 2, vilket 

kan bero på skillnad i passagerarkapacitet mellan fordonstyperna. I den beräknade 

turtätheten ingår inte de extraavgångar som gjorts, detta på grund av att de antas ha 

trafikerat samma avgång som en annan buss.  

                                                      
9 Projektet har endast haft tillgång till data för belastning över Djurgårdsbron på vardagar.  
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Tabell 2. Antal avgångar, totalt båda riktningar, per trafikeringsperiod och år. 

Trafikeringsperiod 2008 2011 
Förändrad 

turtäthet 
Bidrag förändrat 

resande 

Vår 319 242 -24,1 % -12,9 % 

Sommar 342 346 +1,2 % +0,6 % 

Höst 319 242 -24,1 % -12,9 % 

 

4.2.4 Hållplatser 

I samband med byggandet av Spårväg City uppgraderades hållplatserna längs 

linjesträckningen. I enlighet med ASEK värderas det som tre procent av biljettpriset i 

beräkningarna. Utifrån detta bör antalet resande öka med 1,2 procent.  

4.2.5 Specifik efterfrågan  

Antalet resande på Spårväg City är starkt relaterat till besöksantalet på de museer och 

andra attraktioner som finns på Djurgården, antalet besökande i tusental är redovisade i 

Tabell 3.  

 

Tabell 3. Besökande, i tusental, till museum och attraktioner på Djurgården 2008 och 2011 

(Stockholms stad, 2013). 

Attraktioner 2008 2011 

Aquaria vattenmuseum 240 238 

Biologiska muséet 15 16 

Nordiska muséet 199 209 

Tobaks- och Tändsticksmuséet  18 146 

Vasamuséet 1 143 1 228 

Gröna Lund 1 114 1 417 

Junibacken, Sagolekhuset 400 383 

Liljevalchs konsthall 107 98 

Prins Eugens Waldemarsudde  163 209 

Skansen 1 352 1 422 

Totalt 4 751 5 366 
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Det ger att antalet besökande till attraktionerna på Djurgården ökade med 12,9 procent 

mellan 2008 och 2011.  

Spårväg City trafikerar ett starkt turiststråk mellan innerstaden och Djurgården, ett 

alternativt färdsätt på liknande sträcka är Djurgårdsfärjan. I denna rapport har resandet 

med Djurgårdsfärjan studerats, men bortsetts då resandeutvecklingen på Djurgårdsfärjan, 

ökning med 14,3 procent mellan 2008 och 2011, följer besöksutvecklingen på 

Djurgården.  

Parallellt med Spårväg City trafikerar museispårvägen, Djurgårdslinjen. Förändringen i 

resandet har förbisetts i denna analys. Det beror på att Djurgårdslinjen endast trafikeras 

på sommaren och i övrigt endast på helger. Fordonen anses ha låg passagerarkapacitet 

och påverkar därför inte resandet i stort.  

4.2.6 Spårfaktor 

Med hänsyn till alla variabler finns det en positiv spårfaktor för sommarens 

trafikeringsperiod. För trafikeringsperioderna vår och höst är den negativ, dock nära 0 

vilket betraktas som att det saknas en spårfaktor under vardagar under dessa perioder. 

Resultatet är rimligt, då Djurgården har störst antal besökande under sommar och helger. 

 

Tabell 4. Sammanställning av förändrat resande för Spårväg City jämfört med busslinje 47, 

beräknad förändring med hänsyn till utbudsförändringar och en beräknad spårfaktor. 

Trafikeringsperiod Vår Sommar Höst 

Förändring belastning +6,6 % +46,2 % +6,1 % 

Beräknad förändring +8,3 % +25,1 % +8,3 % 

- Generell efterfrågan +5,4 % +5,4 % +5,4 % 

- Restid +3,2 % +3,2 % +3,2 % 

- Turtäthet -12,9 % +0,6 % -12,9 % 

- Hållplatser +1,2 % +1,2 % +1,2 % 

- Specifik efterfrågan +12,9 % +12,9 % +12,9 % 

Spårfaktor -1,6 % +16,9 % -2,1 % 
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4.3 Utbyggnad linje 2, Norrköping 

Utbyggnaden av linje 2 som ersatte buss 113 har studerats. Resandet söderut från Söder 

Tull på linje 2 och 113 var under 2009 (𝑅0) 1 316 441 och på linje 2 under 2013 (𝑅1) var 

det 1 546 510 resande (Schmidt, 2015), vilket är en ökning med 17,5 procent på den 

utbyggda sträckan.  

4.3.1 Bakomliggande trend i reseefterfrågan  

I Norrköping har kollektivtrafikresandet, generellt, minskat med 1,6 procent mellan 2009 

och 2013 (Schmidt, 2015). Det gör att den bakomliggande trenden i efterfrågan är 

negativ.  

4.3.2 Restids- och trängselrelaterad påverkan  

Busslinje 113 hade en restid mellan Söder Tull och Ringdansen som var 15 minuter i ena 

riktningen och 16 minuter i andra, därför antas restiden vara 15,5 minuter. Samtidigt var 

bussen ofta sen, vilket gör att 2 minuters genomsnittlig försening antas.  

Linje 2 har restid 18 minuter in till innerstaden och 20 minuter ut från innerstaden under 

högtrafik, därför antas restiden vara 19 minuter. Spårvägen har väldigt få förseningar och 

antas därför alltid vara punktlig. Trängselsituationen antas vara lika mellan spårväg och 

buss.  

Det ger att restiden enligt tidtabell har ökat med 22,6 procent och restid med hänsyn till 

försening minskat med 7,3 procent på grund av att varje försenad minut antas motsvara 

2,5 minuts upplevd restid. Med hänsyn till elasticiteten torde resandet ha ökat med 3,9 

procent med hänsyn till upplevd restid.  

4.3.3 Turtäthet och byten 

Turtätheten är lika i före- och efterscenariona, men resenärskapaciteten har ökat 

beroende på större passagerarkapacitet i fordonen (Schmidt, 2015). Då linje 2 söder om 

Söder tull är i stort sett lika som buss 113 och resenärer redan byter mellan olika linjer vid 

samma bytespunkt antas väntetiden och andelen som påverkas av byte vara lika mellan 

före- och efterscenariot. Därför antas resandeförändringen sett till turtäthet och byten 

vara obefintlig.  

4.3.4 Hållplatser 

Vid utbyggnaden av linje 2 uppgraderades hållplatsernas standard, så att alla hållplatser 

på den tillkommande sträckan har väderskydd, vilket värderas till tre procent av 

biljettpriset enligt ASEK. Det ger med hänsyn till elasticiteter att resandet torde öka med 

1,2 procent.  

4.3.5 Specifik efterfrågan  

I samband med att spårvägsutbygganden togs i bruk expanderades Mirum Galleria i 

Hageby. Mirum Galleria hade 4,3 miljoner besökande år 2010 varav 3,5 procent reste dit 

med kollektivtrafiken. År 2012 var prognosen 5,8 miljoner besökande med samma 

kollektivtrafikandel som år 2011, då den var 8 procent (Löfquist, 2012).  

Köpcentrumets expansion lockade fler besökare och gav en högre kollektivtrafikandel. 

Därför torde köpcentrumet i sig självt ha lockat nya besökande via kollektivtrafiken med 

kollektivtrafikandel 3,5 procent. Den absoluta ökningen av kollektivtrafikresande till 
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köpcentrumet är då 52 500 besökande, vilket motsvarar 4 procent ökat resande. Det gör 

att den specifika efterfrågan för Mirum Galleria ger 4 procent ökat resande.  

I närområdet av spårvägsutbyggnaden, stadsdelarna Klingsberg, Ljura, Hageby, 

Brånnestad och Navestad, har befolkningen ökat med 6,9 procent mellan 2009 och 2013 

(Norrköpings kommun, 2014). Det behöver tas hänsyn till denna ökning, då den är icke-

försumbar. Inom ramen för denna studie har det inte hittats uppgifter om elasticiteten för 

befolkningsökningen. Här antas samma ökning av antal sysselsatta som befolkningen 

generellt. Därför tillämpas samma elasticitet för hela befolkningsökningen såsom för 

antalet sysselsatta, det vill säga 0,5, och resandet torde därför öka med 3,4 procent.  

Med hänsyn till den specifika efterfrågan för både köpcentrumet och befolkningsökningen 

i närområdet borde resandet öka med 7,5 procent.  

4.3.6 Spårfaktor 

Med hänsyn till trend, restid, turtäthet, byten, hållplatser och specifik efterfrågan torde det 

förväntas ett ökat resande med 11,2 procent. Resandet mellan Söder Tull och 

Ringdansen har ökat med 17,5 procent. Det gör att det finns en spårfaktor som är 5,7 

procent.  

I det totala resandet för Norrköping ingår resandeökningen i och med förlängningen av 

spårvägen. Spårfaktorn är därför inte helt isolerad, samtidigt har det totala 

kollektivtrafikresandet minskat vilket förstärker bilden av en spårfaktor.  

 

Tabell 5. Sammanställning av förändrat resande för utbyggnad av linje 2 jämfört med 

busslinje 113, beräknad förändring med hänsyn till utbudsförändringar och en beräknad 

spårfaktor 

Trafikeringsperiod Förändring 

Förändring påstigande +17,5 % 

Beräknad förändring +11,2 % 

- Generell efterfrågan -1,6 % 

- Restid +3,9 % 

- Turtäthet 0 % 

- Hållplatser +1,2 % 

- Specifik efterfrågan +7,5 % 

Spårfaktor +5,7 % 
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4.4 Bybanen, Bergen (Norge) 

Resandet i Bybanekorridoren var före Bybanens öppnande ungefär 22 000 resande per 

dag (Skyss, 2015). Bybanens första etapp hade över 30 000 resande per dag innan 

etapp två togs i drift. Det gör att resandeförändringen är 36 procent i korridoren som 

Bybanen trafikerar.  

4.4.1 Bakomliggande trend i reseefterfrågan  

I Bergen kommune har kollektivtrafikresandet ökat med 31 procent mellan 2009 och 

2012, från 26,5 miljoner resande per år till 34,8 miljoner resande per år inklusive 

korridoren som Bybanen trafikerar. I Bergen kommune exklusive korridoren som Bybanen 

trafikerar har resandet ökat med 30 procent. Enligt Skyss (2015) reser 47 procent av 

passagerarna mer med kollektivtrafik efter Bybanens öppnande än innan.  

4.4.2 Restid- och trängselrelaterad påverkan  

Restiden för Bybanens första etapp är 23 minuter, restiden på motsvarande sträcka 

trafikerad av buss tog 24 minuter. Det gör att resandet torde öka med 2 procent enligt de 

elasticiteter som antagits.  

4.4.3 Turtäthet och byten 

Bybanen har ökat resandet avsevärt, samtidigt har spårvagnar högre 

passagerarkapacitet än vad en buss har. Det leder till att trängseln i fordonet kan vara 

ungefär lika, trots ett ökat resande. Baserat på dessa antaganden och att data inte varit 

tillgängligt för turtäthet i före- och efterscenariot, antas turtäthet och byten vara lika i de 

både scenariona. 

4.4.4 Hållplatser 

Vid studiebesök i Bergen noterades det att Bybanens hållplatser var uppgraderade med 

väderskydd och informationstavlor jämfört med bussarnas hållplatser. En uppgradering 

av hållplatser värderas vara jämställt med 3 procent minskning av biljettpriset. Det gör att 

resandeökningen bör vara 1 procent med hänsyn till hållplatser.  
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Figur 5. Bybanens ändhållplats Byparken 

 

4.4.5 Specifik efterfrågan  

Närområdet längs Bybanen är under ständig utveckling (Herdlevær, 2015), närområdet 

har dock inte särskilt beaktats. Utvecklingen under den tidshorisont som studerats är kort 

och området har inte förändrats tillräckligt mycket för att ge utslag.  

4.4.6 Spårfaktor 

Enligt gjorda antaganden och beräkningar bör resandeökningen längs Bybanen vara 34 

procent. Resandeökningen i Bybanens korridor är 36 procent vilket ger en spårfaktor som 

motsvarar 1,5 procent.  

När det gäller det totala kollektivtrafikresandet i Bergen, beror ökningen främst på fler 

anslutningsresor till och från Bybanen. Det totala kollektivtrafikresandet i Bergen 

kommune ökade stort från det att Bybanen togs i bruk jämfört med innan. I tillgängligt 

material framgår det att minst 30 000 reste på Bybanens första etapp, det gör att vår 

uppskattning av spårfaktorn är i underkant. Spårfaktorn är troligtvis större än den som 

beräknats fram, 1,5 procent.  
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Tabell 6. Sammanställning av förändring i resande för Bybanen jämfört med tidigare bussar i 

samma stråk, beräknad förändring med hänsyn till utbudsförändringar och en beräknad 

spårfaktor. 

Trafikeringsperiod Förändring 

Förändring påstigande +36,4 % 

Beräknad förändring +34,3 % 

- Generell efterfrågan +29,9 % 

- Restid +2,2 % 

- Turtäthet 0 % 

- Hållplatser +1,2 % 

- Specifik efterfrågan 0 % 

Spårfaktor +1,5 % 
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5 Slutsats 

I alla de fall som studerats har resandet ökat i samband med att busstrafik ersatts av 

spårtrafik. Resandeökningarna har i samtliga fall varit så stora att de inte helt kan 

förklaras (enligt använd metodik) av andra förändringar i trafiken eller omvärlden. Det 

tycks alltså finnas vad studien definierat som ”en spårfaktor” – det vill säga 

resandeökningar som är direkt kopplade till kollektivtrafikkvaliteter som det inte hade varit 

möjligt att uppnå på annat sätt än genom att införa spårtrafik.  

I Stockholm, Spårväg City, har resandet ökat under sommaren. För vardagar finns det 

enligt vår metodik under sommaren en spårfaktor som är ungefär 17 procent och ingen 

spårfaktor under vår och höst. Det gör att det finns en spårfaktor för vardagar om ett år 

studeras, med hänsyn till att det finns en spårfaktor under sommaren är det sannolikt att 

det finns en om även under helger.  

I Norrköping uppskattades med vår metodik en spårfaktor som motsvarar en 

resandeökning på 5,7 procent.  

I Bergen har det totala kollektivtrafikresandet ökat avsevärt samtidigt som Bybanen togs i 

drift. Det har därför varit svårt att avgöra hur stor del av den ökningen som kan betraktas 

som ”allmän resandeutveckling” som skulle ha förväntats även om busstrafiken hade 

bibehållits. Med de antaganden som gjorts, Bybanekorridoren skulle förväntat samma 

resandeökning som den som faktiskt uppmätts i andra delar av staden, motsvaras 

spårfaktorn i Bergen en resandeökning om 1,5 procent. Samtidigt framgår det av 

tillgängligt datamaterial att det är minst 30 000 resande per dag vilket stärker tesen att 

spårfaktorn i Bergen är underskattad.   

Vid studie av flera spårvägar finns det inte alltid en spårfaktor och om det finns en är den 

inte entydig.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring de frågeställningar denna studie berört. Utöver 

detta ges uppslag till framtida forskningsprojekt och några rekommendationer kring vad 

som bör finnas i åtanke vid framtida spårvägsprojekt. 

6.1 Metodval 

Den metod som använts har både för- och nackdelar. Metoden har sin grund i att det i 

samband med införandet av spårväg ofta genomför en rad andra förändringar utmed 

linjen, som skulle kunnat genomföras även utan att övergå till spårväg . Det kan 

exempelvis röra sig om signalprioritet eller att den får nya hållplatser. Genom att med 

hjälp av elasticiteter ta hänsyn till dessa förändringar är tanken att närma sig spårfaktorn, 

med den definition som använts i detta projekt.  

De resultat som erhålls med den använda metoden pekar på att stora delar av de 

resandeökningar som skett i samband med introduktionen av spårvägarna kan förklaras 

med hjälp av de andra förändringar som genomförts samtidigt.  

Även om resandeförändringen i varierande grad verkar kunna förklaras av de andra 

förändringar som skett samtidigt som spårvagnsintroduktionen, så har analysen av varje 

studerat projekt gett en uppskattning av värdet på den isolerade spårfaktorn. Dessa 

uppskattade värden varierar dock mycket sinsemellan, och det samlade materialet ger 

bara ett fåtal observationer. De resultat som presenteras nu får närmast betraktas som ett 

diskussionsunderlag.  

Ett annat problem rör uppskattningen av den bakomliggande trenden i reseefterfrågan. I 

vissa fall innehåller den utveckling av kollektivtrafikresandet som fungerat som 

jämförelsealternativ också utvecklingen på de linjer som konverterats till spårväg. Detta 

blir ett problem där det studerade projektet utgör en stor del av det totala 

kollektivtrafikresandets utveckling, eller av något skäl kan ha haft stor betydelse för 

utvecklingen också i andra delar av systemet. I de fall där det endast utgör en liten del är 

detta inget problem.  

Det finns emellertid andra metoder som hade kunnat användas för att identifiera 

spårfaktorn. Även de metoderna har för och nackdelar. Ett sätt att gå till väga vore att gå 

via tidsvärden, genom att jämföra hur tidsvärderingarna för resor på spår skiljer sig från 

motsvarande värden för resor med vägfordon (om det samtidigt kontrolleras för de 

problem med självselektion som uppstår vid färdmedelsvalet). Problemet med denna 

metod är att det fås en spårfaktor som mäter resenärernas samlade upplevelse av 

färdmedlet. Detta innebär att skillnaderna i till exempel komfort och informationsvärde 

ingår i det som mäts utan att det kontrolleras. Samma brist har den definition av 

spårfaktorn som använts i denna studie. I vissa tillämpningar är detta inget problem. Det 

gäller till exempel när syftet är modellering av färdmedelsval eller ruttval. Frågeställningar 

av typen om hur samma resande kan uppnås med buss som med spårväg lämnas 

emellertid obesvarade, givet att spårväg har egenskaper resenärerna föredrar över buss. 

Fördelen med en sådan metod är att det sannolikt skulle fås ett säkrare svar än med den 

metod som använts i denna studie. 

En annan metod hade kunnat vara att med hjälp av kalibrering av en trafikmodell mot 

faktiska resmönster räkna ut en spårfaktor. En sådan metod medför samma problem som 
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i tidsvärdesmetoden, det går inte att svara på varför resenärerna föredrar ett visst 

färdmedel över ett annat.  

6.2 Spårfaktorns storlek 

Trots de metodproblem som diskuterats ovan så indikerar resultaten ändå att det med 

hjälp av den använda metoden kan förklara delar av de resandeökningar som uppstått 

vid spårvagnsinförandena med faktorer som enligt den definition som använts, inte ingår i 

spårfaktorn. De 20 procents resandeökning som erfarits på vissa platser ser ut att till stor 

del kunna förklaras av faktorer som exempelvis minskad restid, ökad turtäthet osv. 

Baserat på våra resultat, och med den definition på spårfaktorn som tillämpats, förefaller 

spårfaktorn utgöra mer än 0, men betydligt mindre än 20 procent av resandeökningen. 

De resandeökningar på 20 procent som observerats har sannolikt uppnåtts genom en 

kombination av bland annat förbättrare restider, lägre restidsosäkerhet, inskränkningar i 

konkurrerande trafikslag och en förändrad trafikfunktion. Den sista är viktig eftersom den 

metod som använts i denna studie inte tar hänsyn till ändringar i kringliggande linjenät. 

Därmed tas det inte hänsyn till linjernas ändrade trafikfunktion där spårvägen ofta utgör 

stommen i det nya nätet och där busslinjerna fungerar som matarlinjer. Detta är något en 

trafikmodell- eller tidsvärdesbaserad metod klarat av att ta hänsyn till.  

En faktor som inte kunnat kvantifieras är just de skillnader i komfort som många upplever 

mellan buss och tåg eller spårväg . En buss och en spårväg rör sig på olika sätt under sin 

färd vilket upplevs som mer eller mindre komfortabelt. Möjligheterna att kvantifiera 

skillnaderna i den upplevda komforten mellan spårväg och buss har undersökts inom 

ramen för detta projekt. Att mäta komforten på buss respektive spårväg och koppla den 

till värderingen av q-talsskillnader skulle kunna vara en framkomlig väg att gå för att få ett 

mått på skillnaderna i komfort. 

En annan faktor som också figurerat är det informationsvärde som ett spår sägs ha. Det 

bakomliggande resonemanget bygger på att spåret inte enkelt kan flyttas på. Då litas det 

på att trafiken kommer gå där idag så väl som i framtiden. Det är alltså en kombination av 

tryggheten att veta att trafiken går där den går och att det inte går att röra sig någon 

annanstans än längs spåret och utfästelsen det innebär från 

kollektivtrafiktillhandahållarens sida. Denna effekt, om den finns, har denna studie inte 

funnit något stöd för annat än referenser till spårets strukturerande effekter som i denna 

studie behandlats som en separat effekt. De strukturerande effekterna kan i längden 

bidra till ett ökat resande genom att ny bebyggelse koncentreras till områden med god 

tillgänglighet. Denna effekt ryms emellertid inte inom ramen för den definition av 

spårfaktorn som använts i denna studie. 

6.3 Politiska spårfaktorn 

Den politiska spårfaktorn är ett uttryck som använts för flera olika effekter. I den politiska 

definitionen ingår dels den spårfaktor som använts i projektet och dels andra effekter. 

Exempelvis används begreppet för att beskriva de strukturerande effekter spårvägar 

förväntas ge upphov till men också den acceptans för omdaning av gaturummet en 

spårvagnsintroduktion kan skapa. Tanken med spårvägen som acceptansskapare är att i 

samband med att det tar utrymme från biltrafiken kompensera trafikanterna med utbyggd 

kollektivtrafik i form av en spårväg. Detta är något som kan inträffa vid exempelvis olika 

typer av stadsförnyelseprojekt då det uppstår ett behov av att omfördela gatuutrymme för 

att skapa en attraktivare stadsmiljö. 
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Införandet av spårväg kan då kommuniceras som att den krävs för att utföra 

trafikuppgiften. Enligt ett resonemang om den politiska spårfaktorn kan det som 

egentligen avses då vara att spårvägen krävs för att skapa acceptans för de 

inskränkningar i biltrafiken som i sig krävs för att det ska gå att få en tillräckligt 

kapacitetsstark kollektivtrafik. Om den acceptansen inte kunnat uppnås på något annat 

sätt är spårvägen alltså de facto det enda aktuella alternativet genom att till exempel 

motsvarande busslösning inte är politiskt genomförbar.  

6.4 Fortsatt arbete 

Det finns två huvudsakliga naturliga fortsättningar att gå vidare med. Den ena rör att hitta 

en bättre skattning på spårfaktorns genomsnittliga värde. Ett sådant värde skulle sedan 

kunna användas i modelltillämpningar för att få bättre beräkningar av rutt- och 

färdmedelvalseffekter vid alternativa utformningar av kollektivtrafiksystem. Denna skulle 

utgå från en definition där det inte tas hänsyn till de olika färdmedlens egenskaper 

(exempelvis komfort) utan endast konstaterar att det är olika färdmedel med olika 

egenskaper. Detta är något som antingen bör göras genom tidsvärdesstudier, eller med 

hjälp av en trafikmodell. 

Det andra spåret går ut på att få bättre förståelse för vad som förklarar förekomsten av en 

spårfaktor. Att bryta ner spårfaktorn till olika delar för att bättre förstå vad det är 

resenärerna uppskattar med spårsystem är viktigt. Detta är betydelsefullt ur ett 

policyperspektiv eftersom det kan utöka förståelsen för hur det på sikt skulle kunna uppnå 

spårvägens positiva effekter även i andra färdmedelsystem. 

För att bryta ner spårfaktorn ytterligare skulle en kvantifiering av skillnaderna i komfort 

vara en utgångspunkt. Detta är något som skulle kunna vara relativt enkelt med tanke på 

de metoder som redan idag finns tillgängliga. Frågan om det informationsvärde spår i sig 

skulle kunna antas ha är mer komplicerad. Det skulle kunna tänkas att det utgick från ett 

mer kvalitativt synsätt och den utfästelse som spåret innebär eller att det utgår från ett 

mer empiriskt angreppssätt. Det skulle till exempel kunna ske i samband med att det 

genomförs en modellbaserad kvantifiering av spårfaktorn och samtidigt försöker 

identifiera en stombussfaktor. Om en sådan finns hade den kanske kunnat spegla samma 

sorts stabilitet som ett spår kan tänkas göra, något som vore intressant ur ett 

planerarperspektiv. 

6.5 Rekommendationer 

De lärdomar som dragits i detta projekt kring framtida spårvägsintroduktioner är för det 

första att spårvägen introduceras för ett kvalificerat resonemang om vad det är som 

förväntas att spårvägen ska lösa. I ett sådant resonemang är det viktigt att vara ärlig 

eftersom det annars inte vet om målet med spårvägen uppnåtts. 

Den andra rekommendationen är kopplad till den första och innebär att det bör 

genomföras ordentliga före- och efterstudier på spårvägsinförandet. En spårväg innebär 

en stor investering och det är därför av stor vikt att det för framtida investeringars skull vet 

hur väl tidigare spårvägsprojekt lett till måluppfyllnad.  
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