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ABSTRACT 
Ölfvingsson, M. 2019. Varför spårväg i Uppsala. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka spårvägsprojektet i Uppsala. Studien ska identifiera de huvudsakliga 
faktorerna som har varit avgörande för valet av spårväg. Det studeras även hur projektets beslutsfattare resonerar 
kring en spårväg utifrån de tre hållbarhetsaspekterna och hur privatbilismen förväntas påverkas. Genom intervjuer 
med tjänstemän och politiker ska studiens frågeställningar besvaras. Intervjusvaren kompletteras med tidigare 
forskning inom ämnesområdet och styrdokument från Uppsala kommun. Resultatet visar att kapaciteten är en av 
de viktigaste faktorerna bakom valet av spårväg. I takt med den befolkningsökning som förväntas i Uppsala 
behöver staden en kapacitetsstark kollektivtrafik som klarar av att hantera dessa nya stora flöden. En annan viktig 
faktor bakom valet av spårväg är de miljömässiga fördelarna, till exempel som att spårvägen ska drivas på 
förnyelsebar el. Minskad privatbilism är inget uttalat mål med spårvägen, men biltrafiken förväntas ändå minska 
som en följd av att en spårväg anses vara attraktiv och får en hög medelhastighet i samband med den höga 
prioritering som spårvägen ska erhålla. Finansieringen anses vara en av de största utmaningar med att få spårvägen 
realiserad.  
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1. INLEDNING 
 
2018 blev Uppsala utsedd till årets globala klimatstad av Världsnaturfonden. Totalt deltog 132 
städer i 23 länder i utmaningen. I motiveringen från Världsnaturfonden (2018) står det:  
 

Uppsala framträder som klar global vinnare i årets utmaning på grund av sitt ambitiösa arbete med breda 
samhällsövergripande satsningar, starkt regionalt ledarskap och fokus på kunskapsöverföring. Uppsala har 
ambitiösa, innovativa och vetenskapligt satta mål bland annat för förnybar energi och hållbar mobilitet. 
Investeringarna i transportinfrastruktur uppskattades särskilt av juryn.  

 
Uppsala förväntas växa kraftigt de kommande decennierna. 2050 beräknas Uppsala kommuns 
befolkning ha ökat med 130 000 invånare och därmed överstiga 350 000 invånare (Uppsala 
kommun, 2016). Det kommer då att ställas höga krav på kollektivtrafiken för att klara av de 
framtida utmaningarna som befolkningstillväxten medför. Spårväg har de senaste åren 
diskuterats och utretts som ett alternativ i Uppsala (Uppsala kommun, 2018a). Spårväg har 
fördelen gentemot stadsbussar att de har en större kapacitet samtidigt som de är mer 
energieffektiva. Spårväg beskrivs medföra hög attraktivitet vilket förväntas leda till att många 
bilister väljer bort bilen. Men ett byggande av spårväg är inte oproblematiskt då den skulle bli 
ett stort ingrepp på stadsbilden och gatumiljön, samtidigt som det krävs en hög kostnad för att 
bygga (Kołoś och Taczanowski, 2016).  

I Uppsalas översiktsplan står det att kommunen har som mål att senast 2050 ska minst 75 
% av resandet inom staden ska ske genom kollektivtrafik, cykel eller gång (Uppsala kommun, 
2016). För att Uppsala ska klara av de uppsatta klimatmålen krävs det en hållbar och effektiv 
kollektivtrafik. Privatbilismen är idag ett problem som leder till bland annat trängsel och sämre 
luftkvalitet i staden. Föroreningarna är en fara för människors hälsa. Kollektivtrafiken har en 
vital roll för att få bukt med problemet och minska privatbilismen (Chapman, 2007). Ortego, 
Valero och Abadias (2017) skriver att en undermålig kollektivtrafik leder det till ett beroende 
av privata fordon, varför det blir viktigt med satsningar på en kollektivtrafik som kan tillgodose 
stadens behov och på allvar utmana bilen.  

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att riskera 
framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (United Nations World 
Commission on Environment and Development, 1987). Hållbar utveckling delas upp i 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. För att uppnå hållbarhet menar Campbell (1996) 
att alla tre aspekter behöver beaktas vid planering.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka varför spårväg anses vara ett lämpligt alternativ samt 
identifiera vilka svårigheter som kan uppstå i samband med ett byggande av spårväg. Studien 
ämnar även undersöka hur en spårväg kan påverka Uppsalas hållbarhetsarbete. Utifrån studiens 
syfte har följande frågeställningar utformats: 
 

• Hur motiveras en spårväg utifrån de tre hållbarhetsaspekterna? 
• Vilka faktorer har varit avgörande för beslutet att välja spårväg? 
• Hur förväntas en spårväg påverka privatbilismen av beslutsfattarna? 
• Vilka huvudsakliga utmaningar finns det för en spårväg i Uppsala? 

 
1.2 Avgränsningar 
Detta arbete fokuserar enbart på den planerade spårvägen i Uppsala. Andra delar av 
Uppsalapaketet diskuteras alltså inte. Spårvägsdelen i södra Uppsala är en del av 
Uppsalapaketet som innehåller flera andra planer för Uppsala, bland annat fyrspår mellan 
Uppsala och Stockholm (Uppsala kommun, 2018c). På grund av tidsomfånget för detta arbete 
inriktas studien enbart på spårväg för att denna del ska kunna undersökas grundligt. Synen på 
spårväg bland invånarna i Uppsala kommun kommer inte att behandlas i denna uppsats. Det 
hade krävt ett stort urval och det ansågs inte heller vara relevant för denna studie. 
 
1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett metodkapitel där det redogörs för vilka metodval som har gjorts i 
studien. Därefter följer ett kapitel där teori och centrala begrepp presenteras och definieras. 
Nästkommande kapitel lyfter fram bakgrunden för projektet med en spårväg i Uppsala samt 
redogör för spårvägens funktion och egenskaper. Efter bakgrundsdelen följer ett kapitel där 
nyintroducerade spårvägssystem presenteras. Därpå presenteras resultaten från intervjuerna 
med tjänstemän och politiker. Resultaten från intervjuerna kompletteras med tidigare forskning 
som presenterats i tidigare kapitel. Efter att ha presenterat resultatet från intervjuerna följer en 
analysdel. Slutligen avslutas uppsatsen med en del där studiens frågeställningar kortfattat 
besvaras. 
 
2. METOD 
 
Denna del av uppsatsen behandlar vilka metoder som har använts för att hämta in information 
som ska besvara studiens frågeställningar. Studien ska undersöka varför en spårväg anses 
lämplig samt vilka förväntningar som finns. En kvalitativ studie ansågs därför lämplig då de 
erhållna svaren tolkas (Bryman, 2012, s. 380). Tre huvudsakliga teman utformades efter att 
intervjuerna utförts och anteckningarna studerats. Metoden att dela upp data i olika teman kallas 
tematisk analys. Ett tema utformas efter analysen av det insamlade materialet (Bryman, 2012, 
s. 580). Temat ska anknyta till studiens fokusområde alternativt direkt till frågeställningarna. 
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2.1 Intervjuer 
Den huvudsakliga metoden för datainsamling har varit semi-strukturerade intervjuer. När 
intervjuerna utfördes eftersträvades flexibilitet eftersom nya frågor kan uppstå under intervjun. 
Därför föll valet på att använda semi-strukturerade intervjuer (Dunn, 2016, s. 158). En 
intervjuguide med förberedda frågor utformades innan intervjuerna utfördes. Grundreglen är 
att alla frågor i en intervjuguide skall vara lätta att förstå, korta och befriade från akademisk 
jargong (Esaiasson et al., 2017, s. 274.).  Möjligheten att ställa öppna frågor var viktig då arbetet 
ämnar beskriva och undersöka vilka förväntningar som finns hos de intervjuade samt vilka 
synpunkter de har på projektet. I studien intervjuades enbart personer som på något sätt arbetar 
eller kommer i kontakt med spårvägsprojektet. Det är deras uppfattningar och svar som har 
varit av intresse för denna studie. Syftet är alltså inte att ta reda på en definitiv sanning och 
därför finns det inte heller något behov av att generalisera i denna studie. Dunn (2016, s. 150) 
skriver att forskare inom samhällsgeografi som utför intervjuer ska vara försiktiga med att påstå 
att de har kommit fram till en definitiv sanning.  

Totalt utfördes fyra intervjuer med respondenter. Två intervjuer utfördes på plats med 
respondenterna på deras respektive arbetsplats. Dessa intervjuer spelades in med en mobil med 
respondenternas godkännande. Ljudinspelningen förenklar utförandet av intervjun eftersom 
intervjuaren kan vara mer uppmärksam och lägga mindre fokus på att anteckna. Det leder till 
att konversationen flyter på mer naturligt (Dunn, 2016, s. 169). Delar av dessa intervjuer 
transkriberades. Inspelningarna möjliggjorde en djupare analys av vad som kommit fram under 
intervjuerna eftersom det var möjligt att pausa och spola tillbaka. Det var effektivt för att fånga 
upp exakta citat som sedan har använts i texten. Dunn (2016) rekommenderar att en intervjuare 
även gör korta anteckningar under en intervju då risken alltid finns att tekniken kan strula. De 
två andra intervjuerna utfördes via telefon och under dessa var det inte möjligt att spela in. 
Under dessa intervjuer antecknades det på datorn istället, vilket inte hade varit lämpligt under 
intervjuerna som utfördes på plats med respondenterna. Detta innebar att det var enklare att få 
ner orden snabbt vilket gjorde att en stor del av intervjun kunde antecknas under intervjuns 
gång. En nackdel med telefonintervjuerna var avsaknaden av inspelat material: det medförde 
en stress att anteckna snabbt under intervjuns gång. Eftersom det inte var möjligt att lyssna på 
intervjuerna flera gånger fanns risken att relevant datamaterial skulle ha försvunnit, till exempel 
kan vissa citat som hade varit lämpliga för studien ha försvunnit. Alla intervjuer hade en 
liknande ingång för att underlätta utformandet av teman till analysdelen.  

Det finns flera fördelar med att utföra intervjuer. Dunn (2016) menar att intervjuer är en 
bra metod för att samla in information om situationer där det inte finns ett rätt eller fel. Synen 
på varför spårväg ska byggas eller inte byggas i Uppsala varierar och det finns inte ett entydigt 
svar som är korrekt. Att undvika personliga perspektiv på en studie är svårt, om inte omöjligt 
(Dowling, 2016, s. 39). Vanlig kritik mot kvalitativa undersökningar är just att den är subjektiv. 
Kritiker menar att forskaren själv väljer ut vad som är signifikant för studien och att resultatet 
därmed blir subjektivt (Bryman, 2012, s. 405). Att kritiskt reflektera menar Dowling (2016) är 
den bästa strategin för att hantera problemen med subjektivitet och intersubjektivitet. Det är 
viktigt eftersom det hjälper till att identifiera konsekvenserna som det kan ha medfört till 
studien. Att intervjuerna utfördes av en ovan intervjuare kan ha påverkat studien negativt. Till 
exempel kan lämpliga följdfrågor ha uteblivit då det är en teknik att intervjua som kräver 
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träning. Någon som kan uppstå vid intervjuer är vad Esaiasson et al. (2017, s. 243) beskriver 
som intervjuareffekter. Det kan röra sig om omedveten påverkan från intervjuaren, såsom uttal, 
mimik och gester. Vidare skriver Esaiasson et al. att det främsta botemedlet är erfarna 
intervjuare. 

En fördel med telefonintervjuer som Bryman (2012, s. 488) tar upp är att det kan vara 
lättare att ställa känsliga frågor. I denna studie ställdes det inte särskilt känsliga frågor så för 
denna studie försvinner den fördelen. Vidare menar han att för denna typ av kvalitativa studier 
lämpar sig intervjuer på plats med respondenten bäst. Svaren tenderar att bli mer utförliga vid 
ansikte-mot-ansikte-intervjuer som utförs på plats (Bryman, 2012, s. 488). Anledningen till att 
det blev telefonintervjuer var att det närmade sig jul och det var stressiga tider för de tillfrågade. 
En telefonintervju är smidigare att utföra då det inte finns ett beroende av att vara på samma 
plats. Hade enbart ansikte-mot-ansikte-intervjuer använts, är det möjligt att intervjuerna med 
politikerna aldrig hade utförts.  
 
2.2 Urval 
I studien föll valet på att utföra intervjuer med individer som på olika sätt kommer i kontakt 
med spårvägsprojektet i Uppsala. Respondenterna till intervjuerna hjälper till att besvara de 
frågeställningar som har utformats och har valts ut då de ansågs vara relevanta för studien, 
vilket betyder att det är ett målinriktat urval (Bryman, 2012, s. 418). Att intervjua tjänstemän 
från kommunen och regionen för denna studie ansågs viktigt då dessa är de två huvudsakliga 
aktörerna som utreder förutsättningar för en spårväg i Uppsala. Att intervjua kommunpolitiker 
och undersöka deras syn ansågs även relevant då det är politiken som beslutar om en spårväg 
ska bli verklighet eller inte. I Uppsala finns det både partier som är positivt inställda och 
negativt inställda till en spårväg. I studien beslutades det att intervjua en representant från 
respektive sida för att ge en mer nyanserad bild. Respondenten från ja-sidan blev en 
representant från Miljöpartiet Uppsala och respondenten från nej-sidan blev en representant 
från Centerpartiet Uppsala. Dessa partier illustrerar hur synen på spårväg varierar och därför 
ansågs de relevanta för denna studie. 

En av intervjuerna som utfördes på respondentens arbetsplats var den med Mario Rivera. 
Mario arbetar på Uppsala kommun som huvudprojektledare för spårvägen. Den andra ansikte-
mot-ansikte-intervjun som utfördes var den med Caj Rönnbäck, han är ledningsstrateg på 
kollektivtrafikförvaltningen UL. Kollektivtrafikförvaltningen UL är en förvaltning inom 
Region Uppsala som administrerar kollektivtrafiken i Uppsala län. Den första telefonintervjun 
utfördes med Richard Malmström från Miljöpartiet i Uppsala. Han är ordförande i gatu- och 
samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun. Den andra telefonintervjun utfördes med Jonas 
Peterson från Centerpartiet i Uppsala. Han är vice ordförande i gatu- och 
samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun.   
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3. TEORI OCH CENTRALA BEGREPP 
 
3.1 Planerarens triangel 
Scott Campbell (1996) menar att planerare bör sikta på att arbeta med tre fundamentala och 
centrala mål som grund för planeringen. Han kallar teorin för planerarens triangel. Campbell 
(1996) anser att hållbarhetsbegreppet ska delas upp i tre aspekter av hållbarhet. Social 
hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet är de tre aspekterna som utgör 
hörnen i triangeln. Mellan triangelns hörn uppstår det konflikter. Det är dessa konflikter som 
behöver hanteras. Triangeln illustrerar att det tenderar att bli en hållbarhetsaspekt som 
prioriteras och att det sker på bekostnad av de övriga. Centrerat i triangeln placeras hållbarhet. 
Planerare ska eftersträva en balans mellan alla tre hörn, då uppnås hållbarhet. De tre olika typer 
av prioriteringar leder till att planerarnas syn på staden skiljer sig (ibid.).  

Planering utifrån ekonomisk hållbarhet innebär att staden ses som en plats för produktion, 
distribution, konsumtion och innovation. Städer konkurrerar med andra städer för att locka till 
sig företag som ska generera ekonomisk tillväxt. Planering utifrån ekologisk hållbarhet innebär 
att staden ses som en konsument av resurser och en producent av avfall. Enligt den typen av 
planering är staden en konkurrent till naturen. Staden blir ständigt ett hot mot naturen och därför 
är det viktigt att integrera miljöarbetet i planeringen. Planering utifrån social hållbarhet ser 
staden som en plats av konflikter över distributionen av resurser, service och möjligheter. 
Konkurrensen är mellan de olika sociala grupperna i en stad. Teorin är utformad för att illustrera 
hur konflikter uppstår (Campbell, 1996).  

Som tidigare nämnt representerar varje hörn i triangeln olika intressen. I modellen 
beskriver Campbell (1996) konflikterna som uppstår mellan varje hörn. Den första kallar han 
“property conflict”. Det är en konflikt  mellan ekonomisk tillväxt och social rättvisa. En konflikt 
uppstår mellan hur egendomen ska förvaltas och hanteras. Gentrifieringsprocesser och 
hyresägare mot hyresgäster är två exempel på potentiella konfliktsituationer. Konflikten 
handlar ofta om privata intressen mot det offentliga eller “allmänhetens bästa”. En annan 
konflikt som definieras är “the resource conflict” mellan ekonomisk tillväxt och ekologisk 
hållbarhet. Utvinningen av naturresurser diskuteras och hur det ska hanteras. Det leder till att 
en konflikt mellan bevarande eller exploatering uppstår. Campbell menar att det behövs en 
förståelse över att det finns en gräns för hur mycket som kan utvinnas, utan att det ska förstöra 
för framtida generationer. Den tredje konflikten som Campbell skriver om är “the development 
conflict” konflikten mellan social jämlikhet och bevarande av miljön. På den globala skalan 
menar Campbell (1996) att åtgärder för att bevara miljön ofta sker på bekostnad av ekonomisk 
tillväxt. Det blir då en avvägning om vad som ska prioriteras. Konflikten kan även uppstå på 
den lokala skalan. Campbell beskriver när konflikten kan uppstå inom städer: Poor urban 
communities are often forced to make the no-win choice between economic survival and 
environmental quality (Campbell, 1996, s. 299). Konflikten handlar om att de mer välbärgade 
har lättare att ställa om och arbeta för hållbart (Campbell, 1996).  

Campbell (2016) har senare reflekterat över sin teori och hur den kan appliceras på 
planering idag. Där beskrivs konflikten mellan social jämlikhet och bevarande av miljön som 
den viktigaste för planerare att konfrontera. Campbell (2016) menar att hållbarhetsarbetet idag 
har blivit mer integrerat i planeringen. Hållbarhet är ett komplext begrepp som inte har en enkel 
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lösning. Detta tror Campbell är viktigt för att ha gjort begreppet så kraftfullt och integrerat i allt 
arbete. Hade en enkel lösning funnits så hade arbetet gått vidare med andra frågor (Campbell, 
2016). Vidare tror Campbell fortfarande att planerarens triangel är en bra teori för att förstå de 
olika intressen och de konflikter som kan uppstå (Campbell, 2016).  

 Teorin ska i det här arbetet användas för att förstå vilka konflikter som kan uppstå i 
samband med planeringen av en spårväg. Teorin ger en förståelse om hur planerare kan ha olika 
syn på hur en stad bör vara utformad och vad som ska prioriteras.  
 
3.2 Hållbara transporter 
I arbetet diskuteras spårväg som en hållbar transport. Därför är det lämpligt att definiera vad 
som menas i studien med hållbara transporter. Hållbara transporter ska bidra positivt till det 
ekonomiska och sociala utan att människor och miljö tar skada. Hållbar transport utifrån social 
hållbarhet ska tillfredsställa de grundläggande behoven av tillgänglighet och mobilitet för 
människor, företag och samhället. Hållbar transport utifrån ekonomisk hållbarhet ska ha en 
rimlig kostnad, fungera effektivt och erbjuda möjligheten att välja olika typer av 
färdmedel.  Hållbar transport utifrån ekologisk hållbarhet ska begränsa föroreningar genom att 
använda förnyelsebara energikällor, till exempel vindkraft och vattenkraft. Det handlar även 
om att begränsa exploateringen av marken och att minska ljudnivåerna till lägsta möjliga (Da 
Silva, da Silva Costa och Macedo, 2008). 
 
3.3 Urban sprawl 
Inom kulturgeografin har urban sprawl definierats som ett urbant område med låg 
befolkningsdensitet. Urban sprawl beskrivs som en process som är oplanerad eller 
okontrollerbar (Castree, Kitchin och Rogers, 2013b). Ortega, Piedra de la cuadra och Ventura 
(2018) menar att processen leder till ett ökat beroende av motorfordon som en följd av den låga 
densiteten. Städerna blir ofta ineffektiva och tidskonsumerande för pendlare då sträckorna inom 
staden blir längre. Processen ses ofta som något negativt (Castree, Kitchin och Rogers, 2013b). 
Täta städer är motsatsen till urban sprawl och att förtäta kan vara en åtgärd för att motverka 
urban sprawl. Spårväg diskuteras ofta som ett alternativ till att förtäta städer och täta städer är 
ofta essentiellt för att genomförandet av en spårväg ska bli lyckosam (Olesen, 2014).  
 
3.4 Gentrifiering 
Gentrifiering innebär att en stadsdel upplever en statushöjning. Processen leder till att den 
sociala karaktären i en stadsdel förändras. Det är en kombination mellan demokratiska och 
ekonomiska förändringar i en stadsdel då gentrifiering i regel innebär att en ny 
befolkningsgrupp flyttar in på bekostnad av en annan befolkningsgrupp. Gamla arbetarkvarter 
har förvandlats till kvarter för den övre medelklassen, som en följd av att markvärdet har stigit. 
De ursprungliga invånarna i en gentrifierad stadsdel har ofta inte råd att bo kvar och därför är 
det inte ovanligt med konflikter i samband med gentrifiering (Castree, Kitchin och Rogers, 
2013a).  
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4. BAKGRUND 
 
4.1 Spårvägens renässans  
Spårväg upplever just nu en renässans. I mitten av 1900-talet beslutade flera svenska städer att 
lägga ner sina spårvägslinjer, Uppsala var en av dessa städer. Nedmonteringen av spårväg var 
en konsekvens av bilens frammarsch som det mest prioriterade transportmedlet (Johansson och 
Svensson, 2011). Fram till slutet av 1970-talet präglades mobilitetsplaneringen av en syn på 
bilen som framtiden. Privata transportmedel prioriterades över kollektivtrafiken. Det var 
begränsat med åtgärder för att gynna icke-motordrivna fordon som cykel. Planeringen för nya 
och bättre bilvägar hade en högre prioritet än fler cykelvägar eller förbättrad kollektivtrafik (Da 
Silva, da Silva Costa och Macedo, 2008). 

En viktig del i arbetet med en hållbar stad är att förbättra mobiliteten och att minska 
bilberoendet. Städer behöver satsa på en effektiv och hållbar kollektivtrafik för att minska 
bilberoendet och förbättra mobiliteten. Luftföroreningarna inne i Uppsala är idag för höga. 
Uppsala kommun genomför regelbundet kontroller av luftkvaliteten i stadskärnan. De har i flera 
år mätt för höga halter av både kvävedioxid och hälsofarliga partiklar (Uppsala kommun, 
2018b). Spårväg drivs på el vilket innebär att inga utsläpp sker på platsen, något som skulle 
förbättra luftkvaliteten i Uppsala avsevärt. Uppsala ska använda förnyelsebara energikällor och 
vara en fossilfri välfärdskommun 2030. 2050 är målet att Uppsala ska ha kommit så långt att 
staden är klimatpositiv (Uppsala kommun, 2015). Alla bussar, även de som är eldrivna, bidrar 
till sämre luftkvalitet då slitage på vägbanor, däck och bromsar medför utsläpp av miljöfarliga 
partiklar (WSP, 2016).  

 Med en större medvetenhet om bilens negativa påverkan på miljön och människors hälsa 
har fokus nu blivit mer inriktat på kollektivtrafiken och hållbara transporter. I både Sverige och 
Europa har spårvägen blivit ett alltmer eftertraktat transportmedel. Många städer har upplevt 
problemen med trängsel, ljud och föroreningar som bilen har medfört. Spårväg har ansetts vara 
ett bra alternativ för att minska bilismen och öka andelen resenärer i kollektivtrafiken. Frankrike 
lyfts fram som ett bra exempel på ett land där flera lyckade spårvägssatsningar har skett. 
Montpellier i Frankrike är ett bra exempel på hur en spårväg kan förändra mobiliteten i en stad. 
1990 utfördes 80 % av alla resor i Montpellier med bil. 2000 introducerades en ny spårväg i 
staden. 2015 var andelen resor med bil nere på 25 % (Kołoś och Taczanowski, 2016). Det är 
viktigt att vara medveten om att det finns andra faktorer som har påverkat men Kołoś och 
Taczanowski (2016) menar ändå att det finns en tydlig korrelation mellan andelen minskade 
bilresor och introduceringen av en ny spårväg. Andra faktorer som de tar upp kan ha påverkat 
är till exempel trängselskatt för bilar i städerna och en förändrad attityd till bilen. 

För att ta reda på hur en spårväg skulle kunna påverka Uppsala har forskning om andra 
städer med nyintroducerade spårvägssystem undersökts. Städerna ligger i Europa och därmed 
kan det antas att det finns mycket likheter. Samtidigt finns det olikheter som är viktiga att 
beakta: invånarantal, klimat och nationella lagar är tre faktorer som gör att städerna har olika 
förutsättningar. En viktig anledning till att valet föll på dessa städer är att det är relativt 
nybyggda system där det finns statistik och forskning på hur det har varit innan byggandet samt 
efter byggandet av spårväg.  
 



11	
	

4.1.1 Bergen 
2010 var den nya spårvägen i Bergen färdigställd med en total sträckning på 9,8 kilometer 
(Olesen, 2014). Bergen är efter Oslo den största staden i Norge med drygt 280 000 invånare i 
kommunen. Ett mål med satsningen på spårväg var att minska biltrafiken i staden för att 
förbättra luftkvaliteten (Engebretsen, Christiansen och Strand, 2017). Precis som i Uppsala och 
många andra svenska städer har Bergen upplevt problemen som bilen har medfört, en 
konsekvens av att bilismen har prioriterats vid planeringen. En spårväg förväntades ge Bergen 
miljömässiga fördelar samtidigt som det är ett pålitligt system som inte påverkas av biltrafiken. 
Idén med spårväg i Bergen väckte många reaktioner. Främst var det ur ett ekonomiskt 
perspektiv som spårvägen ifrågasattes. Motståndarna till spårvägen föreslog att staden istället 
skulle satsa på att förenkla bilens rörlighet i staden. Ett förslag var att bygga en biltunnel under 
staden. Förespråkarna för en tunnel menade att det skulle lösa problemen med trängsel (Olesen, 
2014). Valet föll till slut på spårväg då det ansågs vara det lämpligaste alternativet för att minska 
biltrafiken och spårvägen kan även användas som ett effektivt verktyg för att förtäta staden, en 
strategi mot urban sprawl. Urban sprawl i Bergen anses vara en anledning till att bilberoendet i 
Bergen är stort.  

Under perioden 2009-2014 minskade biltrafiken inne i centrala Bergen med 6 %, samtidigt 
minskade resor in till centrala Bergen från övriga delar av staden med 12 %. Under samma 
period ökade Bergens befolkning. Men det är svårt att ta reda på exakt vad som beror på den 
nya spårvägen. Engebretsen, Christiansen och Strand (2017) har undersökt hur spårvägen 
påverkat Bergen. Men de lyfter samtidigt fram andra åtgärder som kan ha påverkat 
resemönstret. Bergen beslutade att bygga ut bussnätet parallellt med byggandet av spårväg, 
utbyggnaden av bussystemet innebar att bussarna moderniserades och det antas ha påverkat 
resemönstret. I staden finns det vägtullar som kräver betalning för att ha möjlighet att köra inne 
i de centrala delarna, systemet har funnits sedan 1986 men det har utökats med tiden. Dessa 
åtgärder är viktigt att ha i åtanke när spårvägens påverkan på resemönstret i Bergen ska 
undersökas. Det är främst de stadsdelar som har anslutning till spårvägen som har upplevt ett 
ökat resande med kollektivtrafiken (Engebretsen, Christiansen och Strand, 2017). Engebretsen, 
Christiansen och Strand (2017) kommer fram till att spårvägens har påverkat Bergens 
resemönster positivt. De tror att spårvägens positiva effekter överträffar de positiva effekterna 
av det utbyggda bussnätet och utökade vägtullar. Mario berättade att Uppsala kommun har 
studerat Bergen för att hämta inspiration. Han anser att spårvägen i Bergen är av samma 
standard som Uppsala har planer på att bygga. 
 
4.1.2 Zaragoza 
I Zaragoza, Spanien antogs en hållbarhetsplan 2006. Likt Uppsala är det en betydande 
universitetsstad med en kraftig befolkningstillväxt. Målen med hållbarhetsplanen var att minska 
luftföroreningarna, förbättra mobiliteten och att minska privatbilismen. I linje med den nya 
planen beslutade staden att satsa på spårväg (Ortego, Valero och Abadias, 2017). 2013 var den 
första spårvägslinjen i bruk. Resultatet visar, likt exemplet från Bergen, att det är främst gatorna 
som ligger i anslutning till spårvägen som påverkats. Trafiken har minskat med nästan 8 % i 
staden, inne i de centrala delarna har trafiken minskat med nästan 40 %. I samband med 
byggandet av spårväg drogs busslinjernas sträckningar om för att anpassa sig till spårvägen. 
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Som ett resultat av den minskade biltrafiken har luftkvaliteten inne i staden förbättrats avsevärt 
(ibid.).  

Ortego, Valero och Abadias (2017) tar fram fyra anledningar till varför spårvägens 
implementering har varit framgångsrik: Den första anledningen de nämner är utformningen på 
sträckorna. Spårvägen kopplar ihop stadens huvudsakliga attraktioner och platser dit 
pendlingsantalet har varit högt, till exempel universitetets campus, fotbollsstadion och 
sjukhuset. Den andra anledningen är den höga prioritet som spårvägen har fått. Det leder till att 
fordonen kan färdas snabbare än andra transportmedel genom staden. Att spårvägen har 
tilldelats egna körfält lyfter de fram som den tredje anledningen. Den fjärde och sista 
anledningen de lyfter fram är att färre körfält har blivit tillgängliga för biltrafiken (ibid.).  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Karta över den planerade sträckningen för en spårväg i Uppsala. Källa: SVT 2018b.  
 
4.2 Uppsala  
Juni 2018 kom beskedet att regeringen tillsätter 900 miljoner för att medfinansiera en spårväg 
i Uppsala. Villkoret för finansiering är att Uppsala parallellt med spårvägen ska bygga 33 000 
nya bostäder i de södra delarna av Uppsala. Satsningen är en del av Uppsalapaketet som förutom 
spårvägen innehåller fyrspår mellan Stockholm och Uppsala samt en ny pendeltågsstation. 
Medfinansieringen var ett stort steg framåt för processen och sedan dess har debatten om 
spårväg i Uppsala blivit alltmer aktuell. Spårvägen planeras till en början gå från Uppsala 
resecentrum mot de södra delarna av Uppsala. Gottsunda, Ultuna och Sävja är några av de 
stadsdelar som spårvägen kommer angränsa till. Om planerna blir verklighet planeras 
spårvägen vara i bruk 2029 (Uppsala kommun, 2018a). Ansvaret för spårvägen i Uppsala 
kommer att delas mellan kommunen och regionen. Uppsala kommun kommer att stå för den 
största delen av kostnaden och ansvara för byggandet. Region Uppsalas uppgift är att sköta 
driften av systemet. I december 2018 skickade kommunen tillsammans med regionen in en 
stadsmiljöavtalsansökan till staten. Förhoppningen är att få ytterligare statlig finansiering till 
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spårvägen. Totalt skulle den statliga finansieringen överstiga två miljarder kronor om ansökan 
blir godkänd (SVT, 2018a).  
 
4.3 WSP:s utredning 
Uppsala kommun och Region Uppsala gav konsultföretaget WSP uppdraget att göra en 
utredning för att jämföra de olika alternativen som har diskuterats i Uppsala. I utredningen 
jämfördes spårväg med en typ av stadsbussar, bus rapid transit som vanligen förkortas BRT. 
BRT har högre kapacitet än de nuvarande stadsbussarna. I rapporten går det att finna 
information om vad som planeras om spårvägen blir verklighet. WSP tror att BRT skulle klara 
av reseefterfrågan i Uppsala på ett bra sätt fram till 2030. Efter 2030 tror de att spårväg är det 
enda realistiska transportmedlet som har möjligheten att klara av att hantera kollektivtrafiken 
(WSP, 2016). Att bygga en spårväg är betydligt dyrare än att anlägga BRT. WSP (2016) 
uppskattar kostnaden för att bygga spårväg till 4,6 miljarder och för BRT 1,7 miljarder. 
Underhållningen av spårväg är däremot billigare än att underhålla BRT. Det är enbart med 
spårväg som kommunen kan erhålla finansiellt stöd av regeringen (Uppsala kommun, 2018a). 
WSP bedömer att spårvägen behöver ha en turtäthet på fem minuter i högtrafik och i lågtrafiken 
behöver turtätheten vara tio minuter (WSP, 2016).  
 
4.4 Bilens påverkan 
Transportsektorn står för 26 % av de totala utsläppen av koldioxid globalt. Det är en av få 
sektorer där utsläppen fortsätter att öka istället för att minska. Olja är den dominerande källan 
till drivmedel inom transportsektorn: mer än 80 % av alla transporter utförs med oljebaserade 
drivmedel. Infrastrukturen klarar inte av den ökande bilismen och stora städer upplever idag 
stora problem med både föroreningar och trafikträngsel. Det påverkar inte bara miljön negativt 
utan det hämmar även den ekonomiska tillväxten (Chapman, 2007). Chapman (2007) menar att 
publika och hållbara transporter är den självklara lösningen. För att motarbeta “urban sprawl” 
i en stad anses kollektivtrafik vara ett viktigt verktyg (Ortega, Piedra de la cuadra och Ventura, 
2018). Chapman (2007) menar att den allmänna hållningen till att lösa problemen ofta enbart 
förlitar sig på framtida långsiktiga teknologiska innovationer som ska lösa krisen med utsläpp. 
Detta är han kritisk till och han menar att det är nödvändigt att börja förändra vanorna redan 
idag.  
 
4.5 Spårvägens egenskaper 
I det här stycket lyfts det fram vilka egenskaper som den nya och moderna spårvägen har. I 
flera europeiska städer med 100 000-300 000 invånare diskuteras spårväg som ett alternativ till 
de traditionella stadsbussarna. Kołoś och Taczanowski (2016) menar att spårvägen har dykt 
upp som ett eftertraktat alternativ för att minska bilberoendet i städer. Vidare skriver de att även 
mindre städer nu upplever de negativa konsekvenserna som bilen har medfört i högre grad. En 
bra lösning på problemet är att introducera en ny form av kollektivtrafik som kan separeras från 
den övriga trafiken vid behov. Spårvägen har en låg påverkan på miljön och utsläppen är 
minimala. Beroende på vilken typ av el som fordonet drivs på varierar spårvägens totala 
miljöpåverkan. Spårvägen har en hög kapacitet och kan transportera fler människor på en 
mindre yta än stadsbussar. Tidigare exempel har visat att det med spårväg tenderar att skapas 
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fler egna körfält än i städer där BRT har byggts. Egna körfält kan skapas för spårvägen på 
sträckor där det finns ett behov. Samtidigt är det möjligt att använda samma körfält som den 
övriga trafiken på sträckor där det inte finns behov av att separera. Men att introducera en ny 
spårväg i en stad är komplext och det kan ta tid (Kołoś och Taczanowski, 2016). Generellt sett 
så är det en högre kostnad att bygga spårväg än BRT. Men det finns fall där spårväg har varit 
ett billigare alternativ. Kołoś och Taczanowski (2016) tar upp Bremen som ett exempel där 
spårväg var billigare än etableringen av BRT i Utrecht, per kilometer. Vad det beror på framgår 
inte i artikeln men i de allra flesta fall är det dyrare per kilometer att bygga spårväg.  

Kołoś och Taczanowski (2016) lyfter fram tre vitala åtgärder som de tror behöver 
genomföras för att introduceringen av spårväg ska bli lyckad. Den första åtgärden är att sätta 
upp begränsningar för biltrafiken inne i staden. Det kan till exempel vara åtgärder som vägtullar 
eller stänga av specifika gator. Åtgärderna behöver ofta fattas på politisk nivå. Dessa åtgärder 
kan förenkla övergången från bil till kollektivtrafik. Den andra åtgärden är att alla 
transportsystem behöver inkluderas när planerandet av spårvägen sker. Att integrera spårvägen 
med exempelvis bussnätet behövs för att det ska bli ett gott resultat. Spårvägen ska ses som 
“ryggraden” i hela transportsystemet för att maximera spårvägens sträckning (Kołoś och 
Taczanowski, 2016). Den tredje åtgärden är att se till att alla i samhället har möjlighet att nyttja 
spårvägen. Enkel tillgänglighet för individer som har det svårare att sig fram behövs. Detta är 
viktigt för att kunna förbättra mobiliteten och samtidigt förnya staden (Kołoś och Taczanowski, 
2016). Ortego (2013) visar på korrelationen mellan andelen som åker privat och 
befolkningstätheten i en stad. Resultatet visar att ju högre befolkningstäthet en stad har desto 
fler tenderar att åka kollektivt. Ortego (2013) menar därför att förtätning kan ses som ett 
effektivt verktyg för att få fler att åka kollektivt. En tät stad blir då en viktig förutsättning för 
en framgångsrik spårväg.  
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5. RESULTAT 
 
Nedan kommer resultaten från intervjuerna att presenteras. De tre teman som resultatet har 
delats upp i är: de avgörande faktorerna bakom valet av spårväg, hur en spårväg motiveras 
utifrån de tre hållbarhetsaspekterna och vilka utmaningar det finns i Uppsala med att bygga en 
spårväg.  
 
5.1 Avgörande faktorer 
I det här avsnittet redogörs det för vilka faktorer som har legat till grund för beslutet att välja 
spårväg i Uppsala. Mario jobbar på Uppsala kommun och är huvudansvarig för 
spårvägsprojeket på Uppsala kommun. Han lyfter fram spårvägens kapacitet som den främsta 
anledningen till spårväg. Det är enbart en spårväg som klarar av kapaciteten på sikt i Uppsala, 
menar Mario. Mario pratade om “maxtimmarna” - de timmar då passagerarantalet i 
kollektivtrafiken är som högst. Kommunen har studerat prognosen för “maxtimmarna” år 2050 
i Uppsala. För att klara av befolkningsökningen och samtidigt upprätthålla en effektiv 
kollektivtrafik krävs det en kapacitetsstark kollektivtrafik. Mario förklarar varför BRT inte 
anses vara ett lämpligt alternativ:  Det är svårt att få ett system där BRT har unikt utrymme. 
Systemet behöver ofta dela utrymme med andra bussar. Bussar påverkar varandra väldigt 
mycket vilket gör att kapaciteten blir lägre.  

Caj jobbar på UL med kollektivtrafik och berättar om de stora flödena in och ut från staden. 
Precis som Mario pratade Caj om “maxtimmarna” och att spårväg är det enda alternativet som 
klarar av att transportera tillräckligt många människor. Region Uppsala har utrett vilken 
turtäthet som skulle krävas med dagens stadsbussar år 2050. Resultatet visade att bussarna 
skulle behöva köra kolonnkörning efter varandra för att klara av de krav som kommer ställas 
på turtätheten för bussarna. Uppsala kommer därför behöva göra stora investeringar för att 
bygga ut kollektivtrafiken de kommande åren. Regionen och kommunen har satt upp 
funktionskrav för vad en spårväg ska klara. Det är ungefärliga beräkningar på 800 000-850 000 
påstigningar per dygn 2050 i Uppsala (Caj).  

De miljömässiga fördelar som Mario ser med en spårväg är många. Fordonets totala 
miljöpåverkan är en viktig faktor som ligger till grund för valet av spårväg. Spårvägens fördelar 
som respondenten tar upp är eldriften och att den är energieffektiv. Med spårväg är det möjligt 
att transportera fler på en mindre yta. Eftersom spårväg har en större kapacitet än bussar 
kommer även trafiken och trängseln att minska inne i de centrala delarna av Uppsala, menar 
Mario. Att minska belastningen på gatorna inne i Uppsala leder till att det kommer bli både 
lägre utsläppsnivåer och bullernivåer (Mario). Mario ser spårvägen som något mer än bara räls 
och ett fordon. Han menar att spårvägen förknippas ofta med stadsförnyelse. Mario berättar att 
de goda möjligheterna till förtätning är en anledning till valet av spårväg i de södra delarna av 
Uppsala:  

 
I den södra delen fördelas många bostäder och arbetsplatser. Upp till 50 000-60 000 bostäder inom det 
aktuella upptagningsområdet, vilket gör att det finns ett underlag för spårväg. Det är väldigt viktigt att säga 
för att kunna motivera en sådan investering. Det måste finnas en efterfrågan. Det är behovsbaserat.   
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Vidare berättar han att planerna på spårväg i de norra delarna, som skulle korsa bland annat 
Kvarngärdet och Gränby, har lagts på is då de ansåg att det inte finns någon efterfrågan på en 
spårväg där i nuläget. De norra delarna anses inte ha samma möjlighet som de södra delarna att 
förtäta. Mario menar att i den norra delen av Uppsala går det istället att lösa kollektivtrafiken 
effektivt på andra sätt.  

Richard är kommunalråd för Miljöpartiet i Uppsala kommun och från och med 1 januari 
2019 är han ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden. Han tar upp de utredningar som har 
gjorts och som han menar bevisar att spårväg är den bästa lösningen för Uppsala. Rent tekniskt 
och kapacitetsmässigt är spårväg det bästa valet (Richard). Det är ett transportmedel med högre 
hastighet än buss. Hastigheten är en faktor som förväntas leda till att fler väljer kollektivtrafiken 
före bilen (Richard). 25 km/h är den förväntade medelhastigheten som spårvägen kommer ha 
inne i Uppsala. Bussarnas medelhastighet idag ligger någonstans mellan 15-20 km/h (Caj).  

Richard betonar stadsplaneringen och hur den påverkas efter att en spårväg är etablerad. 
En spårväg blir en förutsägbarhet för att etablera bostäder och olika typer av service längs 
spårvägen. Om det blir mer attraktivt att etablera bostäder blir det lättare att sälja mark för 
kommunen i takt med att markvärdet stiger. Stegringen av markvärde hjälper till att finansiera 
spårvägen. Därför blir det långsiktigt hållbart med spårväg, menar Richard. En utbyggd spårväg 
består länge på en plats då det är omständligt att flytta på rälsen, detta menar Richard leder till 
en trygghet som gynnar investeringar längs sträckan. Samma trygghet finns inte med busslinjer 
då det är lättare att ändra en busslinjes sträckning.  

Jonas från Centerpartiet är vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala 
kommun. Han är skeptisk till spårvägsprojektet i dagsläget då han menar att det är fel att binda 
sig till spårväg utan att utreda andra alternativ mer utförligt än vad som har gjorts.  Han är tydlig 
med att Centerpartiet är för en kapacitetsstark kollektivtrafik, men de är osäkra på om spårväg 
är lösningen. Spårväg är en väldigt dyr investering initialt. Risken finns att projektet hämmar 
utvecklingen av andra delar i staden då det finns en risk att andra delar blir bortprioriterade, 
menar Jonas. Vi ser hellre att fler delar av Uppsala utvecklas (Jonas). Vidare är Jonas skeptisk 
till att det jublas över den statliga medfinansieringen och han menar att det är dumt att 
centralisera den typen av makt, vilket i detta fall betyder att flytta makten från kommunal nivå 
till statlig nivå. Staten betalar aldrig mer än 50 % av ett projekt. Ju fler miljarder man jublar 
över desto fler miljarder måste skattebetalarna i Uppsala stå för (Jonas). Det leder till att 
kommunen och regionen binder upp sig för att betala mer om det statliga stödet blir större. Det 
är främst ekonomiska invändningar till spårvägen som framförs från Jonas och Centerpartiet.  
 
5.2 Hållbarhetsarbetet 
I det här avsnittet ges respondenternas syn på hur en spårväg kan kopplas ihop med de tre 
hållbarhetsaspekterna. Vidare så beskrivs i denna del hur biltrafiken förväntas påverkas av en 
ny spårväg.  

Den ekologiska hållbarheten anses viktig i samband med planerandet av en spårväg. 
Mario menar att spårvägen utnyttjar ytor effektivt vilket ger en möjlighet till att sätta upp fler 
träd och att lösa nya dagvattenlösningar. En spårväg kommer minska stadens totala belastning 
på miljön och samtidigt förbättra vattenkvaliteten då trafiken längs Fyrisån kommer att minska. 
Dessa faktorer ses som argument utifrån den ekologiska hållbarheten (Mario). En spårväg är en 
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viktig del i att få fler att resa hållbart. Om det ska byggas 50 000 nya bostäder i de södra delarna 
av Uppsala är det viktigt att se till så att det erbjuds en välfungerade och hållbar kollektivtrafik 
(Richard). En viktig del i arbetet med hållbarhet är att minska bullernivåerna. Jonas från 
Centerpartiet tror att spårvägens bullernivåer är ett problem. Han tror att bullernivåerna kommer 
att öka som en följd av spårväg. 

Även den sociala hållbarheten anses viktig. Mario tror att utsatta områden som Gottsunda 
kommer uppleva en statushöjning som en följd av spårvägen. Det kommer leda till att 
stadsdelarna blir mer integrerade och det är en del i arbetet med att motverka segregation i 
Uppsala. Därför menar Mario att det går att motivera en spårväg även utifrån social hållbarhet. 
Richard tror att en spårväg hjälper till att skapa en hållbar stadsmiljö utifrån det sociala 
perspektivet. Han menar att en spårväg kommer att gynna investeringar längs spårvägen. 
Investeringar i kommunal service i form av skolor och vårdboenden samt investeringar i 
kommersiell service i form av butiker. Richard tror att investeringarna i sin tur leder till att 
stadsdelen upplever en statushöjning. Även Caj är inne på möjligheterna med att integrera 
utsatta områden med en spårväg. Det ställs krav på utformningen av spårvägen att ha det sociala 
hållbarhetsperspektivet i åtanke (Caj).  

Respondenterna ombads även att motivera en spårväg utifrån det ekonomiska 
hållbarhetsperspektivet. Mario motiverar projektet utifrån ekonomisk hållbarhet med att det är 
en långsiktig investering som blir lönsam över tid. Fordonen håller längre med spårväg jämfört 
med bussar, den långa livslängden är ett argument utifrån både ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. Han jämför det med om de skulle satsa på BRT istället. BRT är billigare att bygga, 
men underhållet av systemet gör att det blir dyrare på sikt. När spårväg är byggt är det ofta kvar 
på platsen länge, vilket är en säkerhet för företag och handel när de väljer att etablera sig där 
(Mario). Richard är inne på samma spår som Mario. Driftkostnaden med spårväg menar han är 
lägre med tiden vilket gör det försvarbart utifrån det ekonomiska hållbarhetsperspektivet. 
Vidare menar han att de andra färdmedel som har diskuterats inte har möjligheten att lösa de 
uppgifter som spårvägen klarar av. Caj menar att rörligheten är viktig ur ekonomisk synpunkt. 
Han tror att rörligheten kommer påverkas positivt av en spårväg. Det är en dyr investering med 
spårväg som påverkar stadens utveckling under en lång tid framöver. Caj menar att nyttorna 
med en spårväg behövs ha i åtanke när det ekonomiska ska utredas. Det blir, menar han, fel att 
enbart titta på kostnaden att bygga systemet. Uppsala har särskilda förutsättningar med 
dynamiken då pendlingen både in till staden och ut från staden är stor. Den stora andelen 
pendlare menar Caj gör att kollektivtrafiken blir extra viktig.  

Alla är medvetna om de problem som finns med luftkvaliteten på Kungsgatan. Jonas menar 
att problemen på Kungsgatan går att lösa på andra sätt och sätter sin tillit på den framtida 
teknologin och framtida fordon. I arbetet med en hållbar stad är minskad privatbilism viktigt då 
det har visat sig att bilen medför en negativ påverkan på bland annat luftkvaliteten i en stad. De 
flesta av respondenterna har en tro på att privatbilismen kommer minska som en följd av en 
spårväg. Mario nämner inte att en av de huvudsakliga anledningarna till spårväg är att minska 
privatbilismen. Men han menar ändå att bilen kommer inneha en lägre prioritet i staden efter 
implementeringen av en spårväg. Spårvägen ska inneha högsta prioritet och därmed prioriteras 
före andra fordon som till exempel bilen. Den totala sträckningen för spårvägen planeras bli 17 
kilometer, ungefär 80 % av sträckan ska spårvägen tilldelas egna körfält. För att spårvägen ska 
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kunna tilldelas egna körfält kommer andra ytor behövas och det kommer ske på bekostnad av 
främst bilen (Mario). En hög prioritet för spårväg förenklar omställningen från bil till 
kollektivtrafiken, menar Mario. Caj tror att en spårväg automatiskt kommer skapa 
förutsättningar för framkomlighet eftersom den inte kan fastna i ett annat transportsystem på 
gatorna. Därför menar han att separationen från den övriga trafiken är viktig. Eftersom 
spårvägen planeras få högsta prioritet kommer det krävas politiska beslut och politisk vilja att 
ge spårvägen de fördelar som krävs. Transportsystemet behöver fungera för att staden i sig ska 
fungera, menar Caj.  

Richard tar upp en potentiell konflikt som han tror kan tänkas uppstå. Spårvägen kommer 
leda till ett mindre planerande av bilen eftersom spårvägen kommer att ta plats av bilen. Richard 
tror att detta kommer leda till missnöje hos individer som idag använder bilen i hög grad. 
Bilkramare som vägrar släppa taget om sitt bilresande, av traditionella skäl. När det egentligen 
inte finns något försvar (Richard). Richard menar att planeringen inte ska göra det omöjligt för 
de som behöver åka bil. Istället menar han att planeringen ska underlättas för de som verkligen 
behöver åka bil. Som det ser ut idag är ohållbart och många bilresor är helt onödiga, menar 
Richard. Han tror att spårvägen kan vara ett nyttigt medel för att förenkla omställningen från 
bil till kollektivtrafik. Denna syn delar inte Jonas från Centerpartiet. Han menar att 
kollektivtrafiken främst konkurrerar med cyklister och gångtrafikanter, inte biltrafiken. De som 
använder bilen idag kommer även att fortsätta med att ta bilen efter en spårväg. Därför tror 
Jonas att en ny spårväg enbart skulle ha en marginell påverkan på biltrafiken. Intervjun med 
Jonas ledde in på bilens roll inne i de centrala delarna av Uppsala där bilfria stadskärnor 
diskuterades. Eftersom spårvägen planeras ha en hög prioritet på bekostnad av bilen finns det 
en sannolikhet att gator kommer spärras av för biltrafik. Jonas pratar om betydelsen att använda 
stadskärnan smart, det kan innebära ett införande av bilfria zoner inne i stadskärnan. Men det 
menar han är oberoende av en spårvägs existens på platsen eller inte. Caj menar att 
prioriteringen av transportslag är en knepig politisk fråga. Han menar att det behöver finnas 
plats för bilen inne i staden även i framtiden, det blir en ständig balansgång.  
 
5.3 Utmaningar med spårväg i Uppsala 
Denna del kommer att ta upp vilka de största utmaningarna som respondenterna ser med en 
spårväg. En investering i så stor omfattning som en ny spårväg kräver svar på många frågor 
innan ett slutgiltigt beslut kan fattas. Kommunen har delat upp processen i två faser. Den första 
fasen pågår under tre år och det huvudsakliga syftet med den pågående fasen är att få fram ett 
genomförandebeslut. I samband med det ska arbetet med detaljplaner börja. Om 
genomförandebeslutet blir godkänt planeras byggandet av spårvägen starta 2024 (Mario). För 
att spårvägen ska bli verklighet krävs det att genomförandebeslutet blir godkänt. I 
genomförandebeslutet behöver kommunen och regionen ha en större säkerhet kring den 
slutgiltiga kostnaden och medfinansieringen. Det gäller den statliga medfinansieringen, men 
även finansiering från den privata sidan. Kommunen och regionen behöver hitta en långsiktig 
överenskommelse gällande ägandet och kostnadsfördelningen mellan kommun och region. 
Beslut från andra aktörer som Trafikverket och planerna på fyrspår kan påverka och ändra 
processen. Mario menar att dessa frågor behöver lösas innan spårvägen kan börja byggas. Som 
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tidigare nämnt är Uppsalas mål att minst 75 % av alla resor ska ske med kollektivtrafik, cykel 
eller gång 2050. Idag är den siffran på 67 % (Mario). 

Mario anser att spårvägen i Uppsala behöver kopplas ihop med det övriga 
kollektivtrafiknätet på samma sätt som en tunnelbana fungerar i många städer. Vi behöver hitta 
ett system där vi täcker stora områden, som kanske kan mata in trafiken till spårvägen, tänk 
som en tunnelbana (Mario). Det menar han är viktigt för att förhindra linjer där bussar går 
parallellt med spårvägen. Syftet är att rationalisera och effektivisera transportsystemet (Mario). 
En tunnelbana fungerar ofta på samma sätt som spårvägen i Uppsala förväntas göra, nämligen 
som “ryggraden” i transportsystemet (Kołoś och Taczanowski, 2016). Spårvägen ska knyta 
samman stora arbetsplatser i Uppsala. Ett exempel på en stor arbetsplats som Mario tar upp är 
Akademiska sjukhuset. För att genomförandet av spårväg ska bli framgångsrikt så behöver 
integreringen av spårväg vara noga planerad. Att integrera det övriga bussnätet med spårvägen 
är viktigt och Caj menar att finns många frågor som behöver lösas med detta. Han berättar att 
det idag utreds hur spårvägen och busstrafiken ska integreras:  
 

Parallellt med spårvägen pågår det också ett arbete med att utreda framtidens busstrafik i den södra delen 
av staden. Vi kan inte ha kvar busstrafiken som den ser ut idag och sen börja köra spårvagn, det är inte 
rationellt. Vi måste också kolla på hur busstrafiken ska försörja de delar där spårvägen inte har ett 
upptagningsområde. Och utreda var spårvägen ska knytas ihop med busstrafiken och därmed bilda 
knytpunkter. 
 

Jonas tar upp det känsliga underlaget som en stor utmaning om en spårväg ska byggas. 
Underlaget i Uppsala är till stor del bestående av lera. Lera är problematiken med åsen och 
därför kan dricksvattnet bli hotat. Dricksvattnet kommer från Uppsalaåsen. Ytterligare en 
utmaning som Jonas menar kommer att uppstå är hur el- och vattenledningarna under marken 
ska hanteras. När rälsbyggandet påbörjas behöver dessa ledningar flyttas. Han menar att det 
kommer att bli svårt att leda om trafiken med en spårväg eftersom han anser spårväg vara ett 
osmidigt transportmedel. Med osmidigt menar Jonas att spårväg försvårar framkomligheten för 
andra transportslag. Konflikter med andra trafikanter tar Jonas upp som en annan utmaning med 
spårväg. För cyklister blir det inte en trafiksäkermiljö med spårväg, menar Jonas. Han lyfter 
fram Göteborg som ett exempel på en stadsmiljö där det är osäkert för cyklister på grund av 
spårvägen. Det är en utmaning att lyckas planera så att även andra hållbara transportmedel 
integreras väl med spårvägen. 

Vidare tar Caj upp en utmaning som ingen av de andra respondenterna har nämnt. Caj lyfte 
fram energiförsörjningen som en av de största utmaningarna med spårväg. Spårvägen kommer 
att gå på el men om det är via kontaktledningar, batteri eller om det blir en hybrid är inte 
bestämt. Uppsala har redan idag problem med att försörja hela staden med el, ett problem som 
de flesta av de omkringliggande länen har. En anledning till bristen på el är den stora 
utbyggnaden av bostäder idag.   
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6. DISKUSSION 
 
Efter att ha utfört intervjuer med både tjänstemän och politiker är det möjligt att se vilka 
avgörande faktorer som ligger bakom beslutet på spårväg. Svaren från respondenterna som är 
tjänstemän på Uppsala kommun respektive Region Uppsala var lika och det var tydligt att de 
hade en liknande syn på hur projektet ska bli verklighet. 

Spårvägen behöver ges fördelar över den övriga trafiken för att påskynda omställningen 
från bil till kollektivtrafik. Kołoś och Taczanowski (2016) menade, att det behövs påtryckningar 
från politiskt håll. Hög prioritering lyfter Ortego, Valero och Abadias (2017) fram som en viktig 
åtgärd som har gjort spårvägen i Zaragoza framgångsrik. Det kan bli verklighet även i Uppsala 
då Mario var tydlig med att spårvägen kommer tilldelas högsta prioritet i trafiken. Det kan ske 
på bekostnad av bilen och därmed kan bilens framkomlighet begränsas till följd av en spårväg. 
Om framkomligheten för bilar försämras går det att anta, med hänvisning till tidigare forskning, 
att biltrafiken inom de områden som spårvägen angränsar till kommer att minska. Tid och 
bekvämlighet har visat sig spela stor roll när det gäller val av transportmedel. Spårvägen ska 
vara bekväm och färdas snabbare än övriga transportmedel genom staden. Högre hastighet ska 
uppnås genom att till exempel separera spårvägen från den övriga trafiken. På så sätt förväntas 
fler att välja kollektivt. Attraktiviteten och bekvämligheten är alltså ytterligare två viktiga 
faktorer som har bidragit till att valet tillslut föll på spårväg.  

Kołoś och Taczanowski (2016) menar att spårvägen ska implementeras som en “ryggrad” 
i transportsystemet. Det är tydligt också i planeringen av spårväg i Uppsala att den ska få en 
sådan funktion. Mario var inne på detta och jämförde spårvägens planerade sträckning med 
tunnelbanan i Stockholm, som han beskrev som den infrastrukturella ryggraden i staden. Med 
hänvisning till Kołoś och Taczanowski (2016) är sträckningen en fråga som kommer vara en 
av de svåraste uppgifterna i samband med genomförandet av spårväg. För att få fungerande 
flöden är det viktigt att integrera det övriga bussnätet med spårvägen.  

Triangeln och de tre olika perspektiven kopplas här till den planerade spårvägen. Campbell 
(1996) menar att hållbarhet endast kan uppnås om alla hållbarhetsaspekter beaktas vid 
planering. Därför ombads respondenterna att förklara hur de resonerar kring en spårväg och de 
tre hållbarhetsaspekterna.  

Föroreningarna inne i Uppsala är idag ett problem. Utsläppen som kommer från bilarna i 
Uppsala förorenar luften och bidrar samtidigt till klimatförändringarna. Om en spårväg lyckas 
minska bilismen inne i staden kommer föroreningarna att minska och därmed luftkvaliteten att 
förbättras. I Zaragoza visade Ortego, Valero och Abadias (2017) att trafiken inne i de centrala 
delarna av staden minskat med 40 % efter introduceringen av en spårväg, vilket har lett till 
förbättrad luftkvalitet. Det är därför troligt att en spårväg kommer påverka luftkvaliteten i 
Uppsala positivt. Föroreningarna kommer även att minska om spårvägen ersätter bussar som 
bidrar negativt till luftkvaliteten. Spårvägen är energieffektiv och kommer att gå på 
förnyelsebar energi i Uppsala. De nämnda faktorerna har varit avgörande när respondenterna 
ombads att motivera en spårväg utifrån det ekologiska hållbarhetsperspektivet.  

Utifrån det ekonomiska hållbarhetsperspektivet har respondenterna beskrivit argument för 
en spårväg. Trafikträngseln leder till tidsförlust och bränsleförbrukning, vilket blir ekonomiskt 
ohållbart eftersom rörligheten är viktig för en stad ur ett ekonomiskt perspektiv. Förbättrad 
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rörlighet i en stad menar Chapman (2007) gynnar den ekonomiska tillväxten i en stad. 
Spårvägen förväntas minska trafiken inne i Uppsala. Minskad trafik skulle minska trängseln 
och förbättra rörligheten. Därmed är det möjligt att se det positivt även utifrån ekonomisk 
hållbarhet. Det är fortfarande en dyr investering som behöver vägas mot de andra alternativen. 
Kollektivtrafikens utformning påverkar det sociala och kan leda till att vissa stadsdelar blir 
segregerade eller hamnar i periferin om kommunikationerna är dåliga. En spårväg förväntas 
integrera utsatta stadsdelar i Uppsala. I både Bergen och Zaragoza har andelen pendlare med 
kollektivtrafiken ökat markant i de områden som angränsar till en spårväg, vilket ger stöd för 
att det skulle kunna bli liknande även i Uppsala (Engebretsen, Christiansen och Strand, 2017; 
Ortego, Valero och Abadias, 2017). De stadsdelar som kommer inkluderas i spårvägen 
förväntas bli mer attraktiva att bo i. Om spårvägen kommer att göra fler stadsdelar tillgängliga 
och öka rörligheten så går det även att argumentera för spårvagnen utifrån det sociala 
hållbarhetsperspektivet. Men det kommer med största sannolikhet även uppstå konflikter.  

En konflikt som kan tänkas uppstå är den Campbell (1996) beskrev som “the property 
conflict”. Förmodligen kommer attraktiviteten att bo i de områden som spårvägen angränsar till 
att öka. Det var även Mario och Caj inne på då de sade att stadsdelarna som angränsar till 
spårvägen kommer uppleva en statushöjning. De båda nämnde Gottsunda som exempel på ett 
utsatt område som de tror kommer påverkas positivt av en spårväg. Statushöjningen kommer 
leda till att markvärdet höjs. Om det blir dyrare att bo där riskerar många som bor där idag att 
behöva flytta ut i takt med att bostadspriserna ökar. Det skulle alltså kunna bli tal om 
gentrifiering i takt med statushöjningen. Det är en grogrund för en konflikt om invånare i en 
stadsdel kommer att behöva flytta ut. Gentrifiering i andra städer har lett till att nya 
befolkningsgrupper har flyttat in på bekostnad av de ursprungliga invånarna. Konflikten mellan 
ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet kallar Campbell (1996) för “the resource 
conflict”. Konflikten skulle kunna uppstå om spårvägsprojektet avbryts enbart för att den inte 
anses lönsam rent ekonomiskt, utan att den ekologiska hållbarhetsaspekten har beaktats. För att 
spårvägen ska anses vara ekonomiskt hållbar behöver den vara det bästa alternativet ur 
ekonomisk aspekt. Kostnaden för att bygga spårväg uppskattas vara högre än ett BRT-system. 
Även om det inte är det billigaste alternativet på kort sikt kan det ses som mer hållbart utifrån 
det ekonomiska perspektivet om det med tiden blir billigare. En spårväg kan attrahera företag 
längs spårvägen vilket gynnar den ekonomiska tillväxten.   

Den huvudsakliga anledningen till valet av spårväg i Uppsala är den höga kapaciteten. En 
kapacitetsstark kollektivtrafik är viktig för att staden ska fungera. En hög kapacitet på en 
förhållandevis liten yta verkar vara den främsta anledningen till spårväg. Men det är möjligt att 
identifiera fler faktorer som har varit avgörande vid beslutet. Att driften av spårväg är 
miljövänlig och energieffektiv är en annan viktig faktor. Spårväg klassas som en hållbar 
transport vilket borde innebära att det är ett transportmedel för de framtida städerna. En annan 
viktig faktor som kom fram under intervjun med Mario är de goda möjligheterna till förtätning 
i de södra delarna av Uppsala. Kommunen vill öka andelen resenärer i kollektivtrafiken och då 
kan förtätningen som planeras vara ett effektivt verktyg för att höja andelen resenärer, menar 
Ortego (2013). Om det är låg befolkningsdensitet finns risken att en spårväg inte blir lönsam. 
Därför är det viktigt att ha möjligheten till förtätning där spårväg byggs. En stad som har 
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problem med urban sprawl behöver förtäta för att förbättra möjligheterna till en framgångsrik 
spårväg (Olesen, 2014). 

Resultatet från intervjuerna visar att synen på spårväg skiljer sig på några viktiga punkter. 
Mario pratade om att bullernivåerna skulle bli lägre och det är en av anledningar till att han ser 
spårväg som ett lämpligt alternativ. Jonas från Centerpartiet har en helt annan syn på spårväg. 
Han tror att en spårväg kommer höja bullernivåerna. I de studerade städerna Bergen och 
Zaragoza är det inte möjligt att hitta något som tyder på att bullernivåerna har ökat som en följd 
av en spårväg. Däremot går det att se att privatbilismen har minskat i de städer som har studerats 
som en följd av att en spårväg har introducerats (Ortego, Valero och Abadias, 2017; 
Engebretsen, Christiansen och Strand, 2017). Minskad biltrafik leder i sin tur till lägre 
bullernivåer. Eftersom Uppsala kommun har studerat Bergen för att hämta inspiration till en 
spårväg kan det antas att mycket skulle bli likt om systemen liknar varandra. Det finns inga 
planer på att aktivt arbeta med minskat privatbilism i samband med spårvägsbyggandet i 
Uppsala. Men tjänstemännen som har intervjuats är inte främmande för idén att förbjuda 
biltrafik på vissa sträckor för att gynna spårvägens framkomlighet. Även kommunpolitikerna 
som har intervjuats är inne på att kollektivtrafiken kan ta plats av bilen för att förenkla 
omställningen. I Zaragoza och Bergen var minskad privatbilism uttalade mål med projekten, 
vilket kanske kan innebära att fler aktiva åtgärder mot bilen vidtogs.  

Finansieringen är uppenbarligen en utmaning med spårvägen. Jonas från Centerpartiet 
menade att det är alldeles för tidigt för att besluta om en spårväg redan då det är för många 
frågetecken kring finansieringen. Detta behöver lösas för att projektet ska kunna realiseras. 
Jonas var inne på att en utredning om de andra alternativen behöver göras och att dagens 
utredningar är ofullständiga. Att politiker ställer sig emot kan också vara ett hinder för att få 
projektet realiserat. När det gäller utmaningar varierade svaren från respondenterna. Det kan 
bero på att de har olika yrkesroller vilket leder till att de har olika områden av projektet som de 
fokuserar på. Caj från UL nämnde energiförsörjningen som en stor utmaning. Det är UL som 
är ansvariga för driften av spårvägen därför kan det tyckas rimligt att han tar upp denna 
utmaning, då det är en fråga som främst berör UL. Mario var istället inne på utformningen av 
spårvägsnätet och att det behöver integreras med det övriga transportsystemet. Det är 
kommunen som är ansvariga för rälsbyggandet vilket kan vara en anledning till att han tar upp 
denna fråga, eftersom det främst angår kommunen. Jonas beskrev det som att Uppsala har ett 
väldigt känsligt underlag för att bygga spårväg. Ingen annan av respondenterna nämnde lera 
som en utmaning med spårväg. Det var alltså enbart den som i dagsläget ställer sig skeptisk till 
projektet som valde att nämna det känsliga underlaget.  
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7. SAMMANFATTNING 
 
I det här avsnittet sammanställs kortfattade svar till studiens frågeställningar. De fyra 
frågeställningar som studien har ämnat besvara är: 
 

• Hur motiveras en spårväg utifrån de tre hållbarhetsaspekterna? 
• Vilka faktorer har varit avgörande för beslutet att välja spårväg? 
• Hur förväntas en spårväg påverka privatbilismen av beslutsfattarna? 
• Vilka huvudsakliga utmaningar finns det för en spårväg i Uppsala? 

 
Respondenterna ombads att motivera en spårväg utifrån de tre hållbarhetsaspekterna. En 
spårväg motiveras utifrån ekonomisk hållbarhet med att det antas bli billigare med tiden. Det 
är en dyr investering initialt men som är billigare än BRT i drift. En spårväg förväntas även 
minska trängseln och trafiken vilket hämmar den ekonomiska tillväxten genom tidsförlust och 
bränsleförbrukning. En spårväg motiveras utifrån social hållbarhet genom att spårvägen 
förväntas leda till en statushöjning av de områden som angränsar till området. Statushöjningen 
förväntas leda till att områden som idag klassas som utsatta kan bli mer attraktiva att bosätta 
sig i samtidigt som en spårväg tros leda till investeringar längs spårvägen. Utifrån ekologisk 
hållbarhet motiveras en spårväg med att det kommer minska stadens totala belastning på miljö. 
Spårväg är energieffektivt samtidigt som eldriften inte bidrar negativt till utsläppen i staden. 
Luftkvaliteten i staden förväntas därmed förbättras. Det kommer även leda till bättre 
vattenkvalitet då trafiken runt Fyrisån förväntas minska.  

Den viktigaste faktorn bakom valet av spårväg som har identifierats i arbetet är kapaciteten. 
En kapacitetsstark kollektivtrafik är vital för att Uppsalas kollektivtrafik ska fungera även i 
framtiden. Dagens kollektivtrafik i Uppsala kommer inte att klara av de stora flöden som 
behöver hanteras 2050 i Uppsala. Andra viktiga faktorer är de miljömässiga fördelarna, de goda 
möjligheterna till förtätning som ska motverka urban sprawl och den höga hastigheten som 
uppnås genom bland annat trafikseparering. 

Respondenterna tänker olika kring hur en spårväg kan påverka privatbilismen i Uppsala. 
En av respondenterna trodde att en spårväg skulle påverka privatbilismen marginellt då han 
anser att kollektivtrafiken främst konkurrerar med cyklister i Uppsala. De övriga 
respondenterna har en tro på att biltrafiken kommer minska som en följd av en spårväg. 
Spårvägen kommer att ta utrymme från bilen och det lyftes fram som en viktig anledning för 
att minska bilismen. Trafiksepareringen som leder till en högre hastighet och attraktiviteten 
som en spårväg innehar förväntas även leda till att fler väljer kollektivtrafiken.  

En stor utmaning med projektet är att lösa finansieringen och få den att gå ihop. Regionen 
och kommunen behöver komma överens om hur kostnadsfördelningen ska se ut. Den statliga 
medfinansieringen är även en viktig del som behöver lösas. Vidare är energiförsörjningen en 
utmaning med en spårväg då en spårväg kräver mycket energi och det redan idag råder brist på 
energi i Uppsala. Utformningen av spårvägens sträckning är en annan uppgift som behöver 
lösas för att göra spårvägssystemet lyckat. Ett lyckat spårvägssystem anses attraktivt och 
förväntas få fler att välja kollektivtrafiken före privata resor.  
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Den upplevda statushöjningen kan leda till gentrifiering, vilket kan medföra en konflikt 
med de nuvarande invånarna i stadsdelarna som angränsar till spårvägen. Det blir en utmaning 
för beslutsfattarna att hantera den potentiella konflikten som kan tänkas uppstå.     
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