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Kommunstyrelsens
Utlåtanden

1990:166-176

Utlåtande 1990:166 RIX

Namn på gångvägarna
Motion av Ylva Häckner-Gille (fp) (1989:68)
Föredragande borgarrådet anför följande.
Ylva Häckner-Gille (fp) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar
At berörda kommunala organ att vidta åtgärder för att ge gångvägarna inom Stockholms
stad namn.
Motionen har för yttrande remitterats till byggnadsnämnden (namnberedningen)
och fritidsnämnden. Remissinstanserna är positiva till motionen. Byggnadsnämnden
och dess namnberedning anför dock att en begränsning till huvudgångstråk bör ske.
Jag är positiv till att man inom staden på sätt som namnberedningen anfört sätter
namn på gångvägarna. Eftersom bostadsadresser inte blir aktuella på dessa gångstråk
kan det finnas möjlighet att använda personnamn ur grupper med lokal anknytning.
Fritidsförvaltningen och namnberedningen bör samverka på sätt som förordas i
remissyttrandena för att förbereda att gängvägar på huvudgångstråk namnsätts.
Med hänvisning härtill bör motionens förslag vara tillgodosett. Motionen bör
därmed bifallas.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motion 1989:68 av Ylva Häckner-Gille (fp).
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Stockholm den 16 maj 1990
På kommunstyrelsens vägnar:

KERSTIN ÅSLUND
CARL-ERIK SICÅRMAN
Torsten Lilja

Uti. 1990:166 RIX

3329

ÄRENDET

I en motion från den 10 april 1989 (bilaga) har Ylva Häckner-Gille (fp) föreslagit
att kommunfullmäktige uppdrar åt berörda kommunala organ att vidta åtgärder för att
ge gångvägarna namn.

REMISSVAR

Motionen har för yttrande remitterats till byggnadsnämnden och fritidsnämnden.
Byggnadsnämnden har den 21 september 1989 som svar på remissen beslutat
åberopa ett av namnberedningen avgivet yttrande den 31 augusti 1989. Namnberedningens yttrande är i huvudsak av följande lydelse.
Beredningen anser det inte vara meningsfullt att sätta namn på alla parkvägar; en begränsning
till huvudgångstråk bör ske. Ett förslag till lämpligt urval borde utarbetas av Fritid Stockholm
i samråd med namnberedningen. Först därefter är beredningen beredd att lämna förslag på nya
namn, vilka efter sedvanlig behandling i byggnadsnämnden kan beslutas av fullmäktige.
Namnsättningen borde ske med hänsynstagande till lokala förhållanden. Är det möjligt att
ge vägarna lokaliserande namn eller namn som anknyter till vägarnas mål bör så ske. Eftersom
bostadsadresser inte blir aktuella kan det finnas möjlighet att använda personnamn ur grupper
med lokal anknytning; exempelvis Smedsuddsskolans konstnärer i sydvästra Kungsholmen.
Namnberedningen beslöt att tillstyrka motionen om namngivningen ges den ovan angivna
inriktningen.

Fritidsnämnden har den 12 juni 1989 som svar på remissen beslutat åberopa
fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande av den 5 maj 1989.
Fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande har i huvudsak följande lydelse.
Fritidsförvaltningen finner förslaget att sätta namn på stadens gång- och cykelvägar som
mycket bra och föreslår att byggnadsnämndens namnberedning uppdras att påbörja arbetet.
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STOCKHOLMS STAD
Kommunfullmäktige
Motioner

1989:68

Bilaga

1989:68

Motion av Ylva Hackner-Gille (fp) om namn på
gångvagarna

Alla har säkert varit med om att leta efter en adress i förort. Parkvägen, som
ofta är den naturliga vägen från tunnelbanestationen till adressen, är helt anonym.
Närmaste gångväg är ofta nästan omöjlig att beskriva.
Alltså, ge namn åt parkvägarna.
Förslagsvis skulle en namntävling kunna utlysas i de stadsdelar som är aktuella.
Kartor skulle sedan kunna kompletteras med namn på gångvägarna. Vid varje Tbanestation skulle givetvis finnas en detaljerad karta över området med gångvägarna
markerade.
Yrkande
att kommunfullmäktige uppdrar år vederbörande kommunala organ att
vidta åtgärder för att ge gångvägarna namn.
Stockholm den 10 april 1989
Ylva Häckner-Gille
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Plan för spårvägsintroduktion i Stockholm
Motion av Jon Kahn m fl (c) (1989:86)
Föredragande borgarrådet anför följande.
I denna motion föreslår Jon Kahn m fl (c) bland annat att berörda förvaltningar
i Stockholm utarbetar en plan för hur spårväg skall kunna introduceras i Stockholm,
att spårvägen från Djurgården till Norrmalmstorg förlängs mot centrum samt att berörda
förvaltningar ges i uppdrag att utarbeta en avvecklingsplan för dieseltrafiken i
innerstaden.
Motionen har inom staden för yttrande remitterats till planeringsberedningen,
fastighetsnämnden, gatunämnden, byggnadsnämnden och stor-stockholmsberedningen.
Av nämndernas remissyttrande framgår bland annat att det för närvarande pågår
en övergripande utredning om spårvägsutbyggnad i stockholmsregionen. Kommunstyrelsen har nyligen behandlat remissen om "Ny Spårtrafik" och förslaget till
remissvar beträffande regionplanen har förelagts kommunfullmäktige. I dessa berörs
frågorna om spårtrafikens utbyggnad.
Av de projekt som för närvarande analyserats har den så kallade Hästskolinjen
bedömts vara mest realistisk. När det gäller motionens förslag om utarbetande av en
avvecklingsplan för dieseltrafiken i innerstaden hänvisar gatukontoret till trafikplaneförslaget. Enligt planförslaget bör staden dels begära att regeringen skärper reningskraven
för avgasutsläpp, bland annat genom att införa det krav som skall införas i Kalifornien
i början av 1990-talet, dels överväga att utnyttja områdesavgifterna till att stimulera
en övergång till bättre teknik. Gatunämnden har också ansett att man bör överväga
om dieselfordon på sikt bör förbjudas i innerstaden.
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Mina synpunkter
I likhet med nämnderna anser jag att det inte finns något skäl att upprätta en
särskild plan för spårvägsintroduktion i Stockholm. Jag hänvisar härvidlag till det
arbete som för övrigt pågår för att främja kollektivtrafikens utbyggnad. Jag vill i
likhet med vad som anfördes vid yttrandet över utredningen "Ny spårtrafik" också
framhålla betydelsen av att resurser sätts in för att underhålla och upprusta det
befintliga kollektivtrafiknätet i Stockholm. Härutöver är det angeläget att man prioriterar
tillkomsten av "Hästskon".
I princip är jag positiv till de tankar som framförs i motionen. En ökad spårvägstrafik i Stockholm skulle ha många fördelar för miljön. Men det måste vägas
mot andra kollektivtrafikinvesteringar, väginvesteringar och den tekniska utvecklingen
för att uppnå den bästa totala effekten. Därför är det rimligt att belysa dem i ett vidare
sammanhang som för närvarande görs i trafikplanen och i utredningen om "Ny
Spårtrafik". Beträffande museispårvagnen tycker jag att det är positivt att den tas i
drift mellan Norrmalmstorg och Djurgården. Däremot är jag tveksam till att planera
för en förlängning av denna för närvarande. Med detta föreslår jag att motionen anses
besvarad.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Lennart Rydberg (fp) enligt följande.
Stadens planering måste ha som målsättning att underlätta introduktionen av ett framtida
spårvagnsnät i innerstaden. Spårvagnen har speciella egenskaper som kommer till sin rätt i
främst innerstadsbebyggelse. Det gäller i första hand den beständiga linjedragningen och
anpassningsmöjligheterna till hög- respektive lågtrafik. Dessutom är det väsentligt billigare
att anlägga spår i befintliga gator jämfört med att bygga särskilda banvallar, vilket torde bli
aktuellt för ny spårtrafik i ytterområden.
Redan nu bör planeras för en förlängning av Djurgårdslinjen frän Norrmalmstorg till
Gullmarsplan via Fridhemsplan, Homstull, Liljeholmen och Älvsjö. Linjen ger i förening med
nuvarande tunnelbana en spårbunden ringlinje. Den löser kapacitetsproblemen över Västerbron
och ger söderort en angelägen tvärförbindelse. Samtidigt binds den beslutade Djurgårdslinjen
samman med den redan planerade spårvägssträckan Liljeholmen - Gullmarsplan. På sikt kan
linjen dras vidare genom Hammarby Sjöstad för att åter dras in i innerstaden via Danvikstull
och Slussen till Norrmalmstorg.
I övrigt instämmer jag med föredragande borgarrådet.
Mot bakgrund av detta föreslår jag att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar
att uppdra åt berörda nämnder att verka för att den ovan beskrivna spårvägen kommer
till stånd, samt
att i övrigt anse motion 1989:86 av Jon Kahn m fl (c) besvarad med vad som ovan
anförts.

Reservation anfördes av borgarrådet Per Sundgren (vpk) enligt följande.
Jag anser att varje initiativ och förslag som syftar till att påskynda och underlätta en
övergång till miljövänlig spårtrafik bör stödjas.
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Ett viktigt steg på vägen är att redan nu lägga ut spårreservat både i översiktsplanen (där
bl a spårvägarna i norra och södra förorterna saknas!) och i berörda detaljplaner.
Det är angeläget att påpeka att den nya spårtrafiken ska bygga på modern teknik och
uppfylla de höga krav på framkomlighet som ställs med hänsyn till Stockholms höga
trafikintensitet.
Finansieringen av spårutbyggnaden bör bl a ske genom en omfördelning av medel från
vägutbyggnader. Den stora merparten av trafikinvesteringarna måste gå till miljövänlig spårtrafik.
Vad gäller dieseltrafiken har kommunfullmäktige uttalat (den 29 november 1989) att alla
dieseldrivna fordon ska vara borta från Stockholm om fem år.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att motion 1989:86 av Jon Kahn m fl (c) bifalles.

Reservation anfördes av borgarrådet Agneta Dreber (sp) enligt följande.
Jag anser att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta
att ge berörda förvaltningar i uppdrag att utarbeta detaljplaner och avsätta markreservat
för spårvägar i Stockholm,
att ge berörda förvaltningar i uppdrag att utarbeta en avvecklingsplan för dieselfordon i
innerstaden,
att i övrigt anse motionen besvarad enligt följande.
Nedläggningen av spårvägarna i Stockholm 1967 var ett gigantiskt misstag och innebar en
kapitalförstöring av stora mått. Nedläggningen förde med sig att bilarna helt och hållet kunde
ta över gaturummet. Det åligger nu dagens politiker att reparera detta misstag.
Om Stockholm ska kunna nå de uppsatta miljömålen måste alla trafikinvesteringar nu
inriktas på miljövänlig avgasfri kollektivtrafik. Bilarna är den främsta källan till miljöstörningar
i stockholmsregionen och resandet måste därför överföras till de allmänna kommunikationerna.
Utbyggnaderna av nya vägar och motorleder ska upphöra.
Ett planarbete pågår för närvarande för att introducera spårburen trafik i Stockholm igen.
De mest angelägna projekten är den s k Hästskon och ett stomnät i innerstaden. Detaljplaner
för dessa bör snarast utarbetas av berörda förvaltningar och markreservat läggas in.
Museispårvägen till Djurgården är under byggnad och möjligheten att förlänga linjen till
centrum bör beaktas vid planeringen av stomnätet.
Kommunfullmäktige fattade 1989 beslut om att alla dieseldrivna fordon ska vara borta frän
innerstaden inom fem år. Detta innebär att berörda förvaltningar bör få i uppdrag att utarbeta
en detaljerad avvecklingsplan för dieselfordonen.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar
att anse motion 1989:86 av Jon Kahn m fl (c) besvarad med vad som anförts
i detta utlåtande.
Stockholm den 16 maj 1990
På kommunstyrelsens vägnar:

KERSTIN ÅSLUND
CARL-ERIK SKÅRMAN
Torsten Lilja
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Reservation anfördes av Kerstin 'blund (fp) och Ulrika Francke (fp) med hänvisning
till den av borgarrådet Rydberg anförda reservationen vid ärendets behandling i
borgarrådsberedningen.
Reservation anfördes av Margareta Olofsson (vpk) med hänvisning till den av
borgarrådet Sundgren anförda reservationen vid ärendets behandllg i borgarrkisberedningen.
Reservation anfördes av Anne Siöcrona (sp) med hänvisning till den av borgarrådet
Dreber anförda reservationen vid ärendets behandling i borgarrådsberedningen.
Reservation anfördes av Jon Kahn (c) enligt följande.
Kommunstyrelsen borde ha beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka markreservat för de i motionen föreslagna linjesträckningarna,
att uppdra åt berörda nämnder att utarbeta detaljplaner för dessa linjer,
att spårvägen från Djurgården till Norrmalmstorg förlängs mot centrum, samt
att ge berörda förvaltningar i uppdrag att utarbeta en avvecklingsplan för dieseltrafiken i innerstaden.
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ÄRENDET

I en motion av den 22 maj 1989 har Jon Kahn m fl (c) föreslagit
att
att

att
att

det i samband med översiktsplanearbetet läggs in markreservationer på de i
motionen angivna linjesträckorna och att detaljplaner för dessa förbereds,
berörda förvaltningar utarbetar en plan för hur spårväg skall introduceras i
Stockholm,
spårvägen från Djurgården till Norrmalmstorg förlängs mot centrum, samt
berörda förvaltningar ges i uppdrag att utarbeta en avvecklingsplan för
dieseltrafiken i innerstaden.

Beträffande motiven till förslagen hänvisas till motionen som redovisas i bilaga 1.
REMISS VAR

Motionen har för yttrande remitterats till planeringsberedningen, fastighetsnämnden,
gatunämnden, byggnadsnämnden och stor-stockholmsberedningen.
Planeringsberedningen har den 1 november 1989 beslutat att som svar på remissen
överlämna och i huvudsak åberopa kansliets tjänsteutlåtande av den 24 oktober 1989
samt därutöver anföra följande.
Stockholms läns landsting har som länshuvudman för kollektivtrafiken nyligen uttalat att
man till 1995 skall bygga södra delen av spårvägsringen i Stockholms ytterstad, GullmarsplanÄlvsjö-Alvik. Medel för detta kommer att avsättas i landstingets budget för 1990 och
flerårsberäkningar 1991-94.
Likaså kommer medel att avsättas för detaljplanering och projektering av ett stomnät i
innerstaden för miljövänlig kollektivtrafik.
Detta ligger i linje med Stockholms stads intentioner. Det är därför angeläget att staden
samarbetar med landstinget så att dessa satsningar snabbt kan genomföras. Detta måste vara
vägledande för det fortsatta planarbetet.
Kollektivtrafiken i innerstaden har en oacceptabelt låg medelhastighet. Genom ett stomnät,
dit större delen av yttertrafiken koncentreras och där helt egna kollektivkörfält anordnas i
gatumitt kan hastigheten öka över 50%, från 12-14 km/tim till 20 km/tim.
Ökad framkomlighet genom egna körfält i gatumitt är tillsammans med spårreservat, de
mest betydelsefulla åtgärder som staden kan bidra med för att ge en högre attraktivitet åt
kollektivtrafiken. Därför skall stadens planering inrymma detta stomnät.

Reservation anfördes av ordföranden Mats Hulth (s) som ansåg att beredningen
borde ha beslutat enligt planeringsberedningens kanslis tjänsteutlåtande.
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Särskilt uttalande gjordes av Carl Cederschiöld (m) och Beatrice Ask (m), bilaga
2.
Planeringsberedningens kanslis tjänsteutlåtande är i huvudsak av följande lydelse.
Flera spårförslag är aktuella
Intresset för spårbunden kollektivtrafik har ökat de senaste åren. Nya spårsystem aktualiseras
både från privata och offentliga instanser. I Förslag till Regionplan -90 samt i Stockholms
översiktsplaneförslag och trafikplaneförslag redovisas flera olika spårsträckningar i Stockholms
ytterstad och i regionen i övrigt.
Det som oftast diskuteras är snabbspårvägar. Det är ett mellanting mellan traditionell
spårväg och tunnelbana. De kan göras hälften så dyra som tunnelbanan genom mindre sträng
avskildhet från övrig trafik, enklare signal- och stationsarrangemang o s v. Snabbspårvägar är
lämpliga för att ta hand om trafikströmmar som är för stora för busstrafik och för små för
tunnelbana eller pendeltåg. Planer finns också på att utveckla en vagntyp som går att köra på
både tunnelbana och snabbspkväg. Jämfört med buss är spårvagnar ofta miljövänligare,
bekvämare och har lättare att hävda sig i trafiken men är mindre flexibla och dyrare.
En spårvägslinje påverkar liksom nya trafikleder strukturen i regionen. Särskilt i knutpunkter
för olika trafiksystem men också längs banorna kan förtätning ske och ny bebyggelse uppföras.
En spårvägslinje kan vara ett av de viktigaste instrumenten för att utveckla nya områden i
regionen. De spårförslag utanför innerstaden som presenterats har som en huvuduppgift att binda
samman befintliga radiella spårförbindelser genom ornstigningsstationer i skärningspunkterna.
Därigenom förkortas tvärresorna.
Hästslcolinje i ynerstaden
I motionen föreslås att det i samband med översiktsplanearbetet läggs in markreservationer
för en spårlinje mellan Hammarby Sjöstad via Liljeholmen och Alvik till Ropsten och att
detaljplaner för dessa förbereds. Reservat för denna linje finns föreslagna i översiktsplanen för
Stockholm som för närvarande remissbehandlas. Det finns även med i förslaget till trafikplan
och regionplaneförslaget. Denna hästskoformade snabbspårväg är högst prioriterad bland de
spårprojekt som finns med i landstingets utredning Ny Spårtrafik. Spårlinjen bedöms som den
mest samhällsekonomiskt motiverade spårlinjen. Fördelarna med denna bana och det förhållande
att det längs banan ligger en rad aktuella nybyggnadsprojekt gör det viktigt att läget för linjen
läggs fast tämligen snabbt.
Tvärspårväg syd
En annan linje som synes mycket intressant att utveckla är den s k tvärspårväg syd. Banan
är föreslagen att gå mellan Skärholmen-Huddinge-Farsta-Skarpnäck. En satsning på tvärspårväg
syd skulle vara bra för miljön, ge möjligheter till ett ökat bostadsbyggande samt aktivt bidra
till att skapa bättre förutsättningar för ett mer mångsidigt näringsliv i den södra regiondelen.
Bostäder och arbetsplatser behövs byggas efter bansträckan för att den bl a skall få ett tillräckligt
reseunderlag (gäller även för de andra spårlinjerna t ex hästskolinjen). Om banan skulle bli
verklighet måste bansträckningen och tillkommande bebyggelse förläggas och utformas med
stor hänsyn till berörda grönområden. Även tvärspårväg nord är av intresse att utveckla.
Planeringsberedningens kansli anser därför att berörda kommuner, landstinget och andra
intressenter bör vidareutveckla projekten.
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Museispårvagn

Motionärerna vill att museispårvägen från Djurgården till Norrmalmstorg bör förlängas mot
centrum. Planeringsberedningens kansli menar att det viktigaste nu är att få igång projektet.
Beslut om att tillsammans med landstinget bilda Stiftelsen Stockholms Museispårvägar har
nyligen tagits av kommunfullmäktige. Medel har tilldelats för utbyggnaden av banan. Visar det
sig finnas behov och möjligheter att förlänga banan in mot exempelvis Sergels Torg får detta
prövas i ett senare skede.

Spårväg i innerstaden
Ett stomnät med spårväg i innerstaden vill motionärerna också se förverkligat. Planeringsberedningens kansli är tveksam till om ett spårvägsnät ger den bästa stommen för
kollektivtrafiksystemet i innerstaden. En studie om stomnät för spårtrafik i innerstaden (Spårväg
i morgondagens Stockholm) som landstinget har utfört visar att största vinsten för passagerarna
är en bättre regularitet. Medeltidsvinsten jämfört med dagens bussnät är praktiskt taget lika med
noll. Avståndet till hållplatserna skulle ökas i spårvagnsalternativet med upp till 50 procent.
Framkomligheten för bl a övrig nyttotrafik i innerstaden skulle minska. I Stockholms stads
remissvar på landstingets utredning framfördes att landstinget bör utreda en kombination av
dagens täta bussnät och en eller två stomlinjer med trådbussar eller spårvagnar i innerstaden.
Staden underströk vikten av att projekteringen av spårsystem och trådbusslinjer påbörjas snarast
möjligt. Trådbussarna är enligt landstingets utredning tystare, energisnålare och billigare än
spårvagnar. Staden framförde också i sitt remissvar att målet är att sluta använda dieselbussar
i innerstaden. Detta mål - åtminstone vad gäller den dieseldrivna kollektivtrafiken står således
i överensstämmelse med motionens förslag att avveckla dieseltrafiken i innerstaden. Innan en
avvecklingsplan utarbetas för att avveckla all dieseltrafik bör först utredas vilka alternativ som
finns inom distributionstrafiken samt vilka reningsmöjligheter diselbilarna m in har.
-

Integrerad trafikplan
En rad spårvägsförslag har presenterats de senaste åren. På grund av spårlinjernas långsiktiga
betydelse för stadsbygden bör en omfattande spårplan ej utarbetas separat utan ingå i det samlade
trafik- och översiktsplanearbetet. Förutsättningarna bör klarna när remissarbetet med
översiktsplanen, trafikplanen och regionplanen är klar under våren 1990.
Nya spårvägar är kostbara. Snabbspårvägen utanför tullarna, den s k hästskon, beräknas
kosta omkring 2 300 Mkr. Möjligheterna att finansiera dessa investeringar är svårbedömda.
Bilavgifter ger ett rejält ekonomiskt tillskott som i första hand bör satsas på en utbyggnad
av kollektivtrafiken.
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Fastighetsnämnden har den 31 oktober 1989 beslutat att som yttrande över
motionen överlämna och åberopa ett av fastighetskontoret den 8 september 1989
avgivet tjänsteutlåtande.
Reservation anfördes av Sven-Eric Asplund (sp), bilaga 2.
Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden Barbro Noreson (m) samt ledamöterna
Lars Almström (m) och Per Bondelid (m), bilaga 2.
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande är i huvudsak av följande lydelse.
Det är nödvändigt att kollektivtrafiken byggs ut. Den måste få bättre kapacitet och bli mer
attraktiv. Eftersom tunnelbana är så dyr att bygga, är den bara tänkbar där underlaget är mycket
stort. Från många häll riktas nu intresset åter mot spårvägssystem. Frågor om spårvägsutbyggnad
aktualiseras såväl i regionplanen som i stadens översiktsplan och trafikplan.
Buss och spårvagn har olika fördelar och nackdelar. Spårvagnar är bekvämare och angenämare
att åka med. De hävdar sig bättre i trafiken. På egen banvall blir de oberoende av köer och
stockningar. De är miljömässigt bättre än bussar, som å andra sidan är mer flexibla. En busslinje
kan inrättas eller ändras med små kostnader.
Nya spårvägslinjer kräver avsevärda investeringar. De får en mer "strukturerande" effekt
än bussar. De påverkar möjligheterna att upplåta mark för boende och verksamheter och kan
påverka markvärdena. Ur kontorets perspektiv är därför spårvägar inte bara en ersättning för
busslinjer, utan ett led i en satsning för att utveckla områden.
Hur möjligheterna att finansiera nya spårvägar utvecklas framöver är svårt att bedöma.
Avgifter för biltrafik kan ge rejäla tillskott som kan satsas på bl a kollektivtrafiken. Men
behoven av investeringsmedel för bättre kollektivtrafik är betydande. Möjligheten an genomföra
nya intressanta spårvägsalternativ bör säkerställas genom reservat i översiktsplanen. Trafikplanen
bör också uttrycka stadens önskemål om den framtida kollektivtrafiken. Det kan i dagens
situation vara svårt att binda sig för någon mer långsiktig plan för spårvägsutbyggnad. I stället
anser kontoret att man under de närmaste åren bör försöka satsa på de mest angelägna projekten.
Det projekt som är mest aktuellt och som närmast bör bli föremål för beslut är den i
motionen omnämnda linjen Hammarby Sjöstad-Gullmarsplan-Liljeholmen-Alvik-KarolinskaRopsten. Det berör en rad aktuella planprojekt, och dess läge behöver låsas rätt snabbt.
I sitt yttrande över förslaget till översiktsplan föreslår fastighetskontoret att man bör pröva
att i första hand bygga ut linjens södra del, Alvik - Liljeholmen-Gullmarsplan-Hammarby Sjöstad
och möjligen vidare till Slussen, i SL:s regi och samtidigt pröva att parallellt bygga ut det av
ett privat konsortium lanserade tvärspårväg syd, Skärholmen-Huddinge-Farsta-Skarpnäck. Båda
projekten förutsätts få stöd av betydande satsningar på bostäder och arbetsplatser längs sin
sträckning.
Även om banorna möjligen till en del konkurrerar om samma trafikunderlag, skulle en
parallell utbyggnad vara en kraftfull satsning på infrastruktur i söderort. De skulle bidra till
att skapa ett bättre och mer mångsidigt arbetsliv i den södra regiondelen och ge nya res- och
omstigningsmöjligheter. De nya knutpunkterna skulle kunna utvecklas till täta och attraktiva
områden med stor dragningskraft för olika sorters verksamheter. Det skulle i sin tur bidra till
en jämnare ekonomisk och social utveckling av hela regionen.
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Gatunämnden har den 16 november 1989 beslutat att överlämna och åberopa ett
av gatukontoret den 7 november 1989 avgivet tjänsteutlåtande samt framhålla att en
plan för spårvägsintroduktion bör avvakta nu pågående remissbehandling av
översiktsplanen, trafikplanen, regionplanen och utredningen "Ny Spårtrafik".
Suppleantyttrande gjordes av Björn Mellstrand (c), bilaga 2.
Gatukontorets tjänsteutlåtande är i huvudsak av följande lydelse.
I trafikplaneförslaget som för närvarande är på remiss ingår den i landstingets spårutredning föreslagna snabbspårväplinjen i tvärled från Sickla till Värtan via bl a Älvsjö, Liljeholmen
och Alvik. Landstingets utredning "Ny Spårtrafik" är på remiss liksom regionplaneförslaget.
Efter remissomgången kommer dessa planförslag att ligga till grund för ställningstaganden till
hur de slutliga planerna skall utformas för regionens trafiksystem för de närmaste 10-20 åren.
Det i motionen efterlysta samarbetet mellan stadens förvaltningar för spärvägsintroduktion
pågår på så sätt att företrädare för olika förvaltningar deltagit i stadens och landstingets olika
utredningar.
De övriga spårvägsutbyggnader som föreslås i motionen har tidigare behandlats i landstingets
spårvägsutredning "Spårväg i morgondagens Stockholm". Kommunstyrelsen har i sitt remissvar
på denna utredning uttalat bl a följande.
"Arbetet med en ny trafikplan för Stockholm och arbetet med översiktsplan kräver en
helhetssyn på trafiken inklusive vissa utbyggnader av vägnätet, bilavgifter m m. I anslutning
till detta arbete bör överläggningar upptas mellan de olika intressenterna i syfte att träffa en
överenskommelse om de samlade insatserna. Skall miljö- och trafikmål uppnås krävs ett samlat
grepp i såväl planering som genomförande."
Kontoret vill dock framhålla att tvärspårvägar i stadens ytterdelar har prövats i landstingets
utredning "Ny Spårtrafik". 1 denna utredning konstateras att dessa projekt har en lägre
samhällsekonomisk lönsamhet än mer centralt belägna spårprojekt. I det fortsatta planeringsarbetet
får därför dessa låg prioritet.
Det innerstadsnät som finns föreslaget i form av ett stomnät för busstrafik kan såsom
framhålls i motionen användas för bussar, trådbussar eller spårvagnar. I detta nät ingår även
den i motionen föreslagna förlängningen av den beslutade museispårvägen. För att kunna
införa trådbussdrift och/eller spårvagnsdrift krävs projektering på en mer detaljerad nivå för
att reda ut de praktiska och tekniska problem som framför allt elförsörjningen innebär. SL
avser att genomföra en sådan detaljstudie för någon busslinje i innerstaden.
När det gäller motionens förslag om utarbetande av en avvecklingsplan för dieseltrafiken
i innerstaden får kontoret även här hänvisa till trafikplaneförslaget. Där konstateras det att
för att kunna uppnå miljömålen så måste tillsammans med alla andra föreslagna åtgärder även
mer miljövänliga fordon utvecklas. Detta bör enligt planförslaget ske genom att staden dels begär
att regeringen skärper reningskraven för avgasutsläpp bl a genom att införa de krav som skall
införas i Kalifornien i början av 1990-talet, dels överväger att utnyttja områdesavgifterna till
att stimulera en övergång till bättre teknik. Det bör också övervägas om dieselfordon på sikt
bör förbjudas i innerstaden.
Mot bakgrund av ovanstående anser kontoret att de i motionen föreslagna uppdragen skall
behandlas i den politiska beslutsprocessen av trafikplanen, översiktsplanen samt regionplanen
och inte nu brytas ur sitt sammanhang.
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Byggnadsnämnden har den 2 november 1989 beslutat att som svar på remissen
överlämna och åberopa ett av stadsbyggnadskontoret den 18 oktober 1989 avgivet
tjänsteutlåtande.
Reservation anfördes av ledamoten Arne Malmgren (vpk), bilaga 2.
Särskilt uttalande gjordes av ordföranden Carl-Erik Skårman (m), ledamöterna
Margareta Edner (m) och Jan Jerström (m), bilaga 2.
Suppleantyttrande avgavs av Gunnar Liedberg (c), bilaga 2.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande är i huvudsak av följande lydelse.
Kollektivtrafiken i Stockholm behöver göras mer attraktiv och få större kapacitet. Detta är
önskvärt redan med dagens uppgifter och blir än viktigare i en situation där man av miljöskäl
vill överföra betydande andelar av dagens biltrafik till kollektiva transportmedel och därtill så
mycket som möjligt fånga in den expanderande regionens ökade reseefterfrågan.
Av både kapacitets- och miljöskäl har intresset under senare år kommit att starkt inriktas
på spårtrafik. Denna intresseinriktning är en internationell trend.
Järnväg och tunnelbana är de dyraste formerna av spårtrafik och kan bara komma ifråga
där reseefterfrågan är mycket stor. Spårväg är en billigare form, som på senare år har varit
föremål för en betydande teknisk utveckling i olika projekt i världen.
Spårvagnar är bekväma och personalsnåla och de hävdar sig väl i biltrafiken. Spårvagnar
har en betydande strukturerande effekt på bebyggelseutvecklingen. Detta innebär samtidigt en
stelhet i linjestrukturen som bussen inte har. Investeringskostnaderna för buss är betydligt lägre,
och först vid stora trafikbelastningar blir spårvägen ekonomiskt överlägsen. Spårväg har större
kapacitet än busstrafik.
Med den utökade roll för kollektivtrafiken som man förutser i regionens centrala delar
framstår spårväg som ett intressant alternativ, både som komplettering av det befintliga
järnvägs- och tunnelbanenätet och för att bygga upp nya strukturer i halvcentrala lägen, t ex
på Södertörn. De dryga investeringskostnaderna är den svåra punkten. Både för valet av
spårprojekt och för valet av utbyggnadsordning dem emellan fordras ingående studier.
Det i motionen efterlysta samarbetet mellan stadens förvaltningar för spårvägsintroduktion
kan sägas redan pågå i form av dels förslaget till trafikplan för Stockholm, dels landstingets
utredningar om spårtrafik, där staden har varit företrädd genom olika tjänstemän. Just nu är
dels TRAFIKPLAN 89, dels NY SPÅRTRAFIK ute på remiss. Efter remissomgången kommer
dessa planer i bearbetad form att ange en trafikstruktur för stockholmsområdet att utvecklas
efter under de närmaste åren.
Tyvärr kommer trafikplanerna att vara färdiga för sent för att kunna ligga till grund för
Stockholms översiktsplan, vilken enligt lag skall vara antagen av staden den 1 juli 1989.
Genom underhandskontakter räknar stadsbyggnadskontoret med att översiktsplanen ändå skall
kunna inrymma det väsentliga av Stockholms framtida trafikstruktur.
Att som beredskapsåtgärd - "på vinst och förlust" - upprätta detaljplaner för de i motionen
uppräknade spårförslagen har kontoret inte resurser för. Genom sin ovan nämnda tjänstemannakontakt med pågående spär- och vägplanering har kontoret emellertid i sitt detaljplanearbete
kunnat ta rimlig hänsyn till olika spårförslag. Så har t ex skett i Sickla, på Årstafältet och vid
Tranebergs Strand, tre områden där den föreslagna snabbspårvägen skall gå fram. - Denna
spårväg - liksom en variant av den sydliga tvärspårvägen - finns medtagen i FÖRSLAG 89
av översiktsplanen.
2 Nr 1990:166-176
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Frågan om förlängning av museispårvägen från Norrmalmstorg till Centralstationen eller
annan central plats innebär att Djurgårdsspårvägen tilldelas trafikuppgifter utöver de museala.
Den bör då ses i sitt trafikplanesammanhang, där frågan om innerstadens kollektivtrafikförsörjning
behandlas.
Att ersätta dieseloljan med ett miljövänligare bränsle i bussar och distributionsfordon är
en mycket angelägen åtgärd, som emellertid faller utanför stadsbyggnadskontorets kompetensområde.

Stor-stockholmsberedningen har den 4 december 1989 beslutat att överlämna
och åberopa ett av kansliet den 21 november 1989 upprättat tjänsteutlåtande.
Reservation anfördes av ledamoten Arne Malmgren (vpk), bilaga 2.
Reservation anfördes av ledamoten Kurt Hultgren (sp), bilaga 2.
Stor-stockholmsberedningens kanslis tjänsteutlåtande är i huvudsak av följande
lydelse.
Biltrafiken har under senare är ökat starkt inom regionen och inte minst inom stadens
centrala delar. Denna utveckling har medfört trängsel- och miljöproblem. För att möta det
uppkomna transportbehovet fordras en uppgradering av vägnät och kollektivtrafik. Inom staden
pågår parallellt med utarbetandet av stadens översiktsplan även ett trafikplanearbete med syfte
att lägga fast den framtida trafikpolitiken. I detta arbete har deltagit tjänstemän från såväl stadens
förvaltningar som regionplane- och trafikkontoret och Storstockholms Lokaltrafik. I ett delavsnitt
har även diskuterats spårvägsutbyggnad främst den s k Hästskon. Förslaget till trafikplan är
för närvarande ute på remiss.
Utöver nämnda översiktliga planeringsarbeten pågår ett utredningsarbete med syfte att införa
områdesavgift för fordonstrafik inom i huvudsak innerstaden.
Samtidigt mcd ovannämnda planeringsarbeten pågår hos landstinget ett motsvarande
översiktligt arbete med en ny regionplan samt flera utredningar inom kollektivtrafikområdet
bl a Ny Spårtrafik och Kollalt 90.
Kansliet konstaterar att det för närvarande sker ett omfattande arbete med uppgift att utreda
kollektivtrafiken. I detta arbete utgör spårvägstrafiken en del som inte kan avgränsas förrän den
framtida strukturen klarnat. Innan markreservation görs i översiktsplanen och detaljplaner är
det även rimligt att dessförinnan klarlägga och utvärdera förutsättningarna för sådan trafik. Detta
arbete bör ske i samråd mellan kommun och trafikhuvudman. Beträffande tvärspårvägarna kan
noteras att planeringsnämnden har beslutat att ta initiativ till överläggningar med berörda
kommuner om en analys av projektet.
Av de objekt som hittills analyserats har endast förslaget till Hästskolinjen bedömts vara
realistisk. Mot denna bakgrund kan det nu inte finnas skäl att upprätta en plan för hur spårväg
skall introduceras i Stockholm.
Utbyggnad av spårtrafik medför stora investerings- och driftskostnader, varför objekten
omsorgsfullt får prövas och ställas mot varandra. I en tid av begränsade resurser får även
regionala hänsyn vägas in i en bedömning av angelägna utbyggnader varvid bostadsförsörjningen är en viktig komponent i en sådan bedömning. Kansliet vill i detta sammanhang peka
på de resurser som krävs för att klara en utbyggnad av järnvägstrafiken inom Stockholm och
då särskilt vad som aktualiserats med Banverkets förslag för den s k Getingmidjan. Denna fråga
har stor betydelse för regionens trafikförsörjning och får därför bl a vägas mot en introduktion
av spårvagnar inom staden.
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Kansliet anser mot bakgrund av planeringssituationen både hos kommunen och landstinget
att frågan om spårvagnstrafikens utbyggnad inom staden skall lösas inom ramen för trafikplanen
och skall ingå däri. Det finns därför inte nu skäl att föregripa denna trafikplan med
markreservationer i detalj- och översiktsplansammanhang.
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Bilaga 1

STOCKHOLMS STAD
Kommunfullmäktige
Motioner

1989:86

1989:86

Motion av Jon Kahn m fl (c) om plan för spårvågsintroduktion i Stockholm

Det är hög tid för Stockholms stad att förbereda en spårvägsintroduktion. Inom
landstinget sker övergripande utredningar om olika alternativ. Detta är dock en fråga
som kräver insatser av staden. Stockholms stad kan påskynda spårvägens återkomst
genom att planmässigt gå igenom de intressanta alternativen och reservera mark och
detaljplanera för olika spårvägslinjer. Detaljplaneringen måste integreras i arbetet med
översiktsplanen. Arbetet kan inte avvakta beslutet om översiktsplanen utan detaljplaner
måste behandlas parallellt. Sträckningarna bör studeras i förhållande till nuvarande
planläggning så att eventuella hinder i vägen kan undanröjas och förslag till ändringar
tas fram. Samtidigt som översiktsplanen antas bör man kunna anta nödvändiga
detaljplaner. Då kan utbyggnaden starta så snart som möjligt. Förutom plats för
spårsträckningen kommer utrymme för vagnhallar, stickspår och hållplatser att behövas.
Trafikföringen för övrig trafik påverkas också och måste ses över. En plan för
allt detta bör tas fram så snart som möjligt.
Landstingets spårvägsutredning anger en hästsko som första prioritet på sträckan
Gullmarsplan - Älvsjö - Liljeholmen - Alvik- Sundbyberg - Karolinska - Ropsten Frihamnen. Här bör också sträckan Sickla - Gullmarsplan ingå.

Ett stomnät med spårväg i innerstaden har flera betydande fördelar för kollektivtrafikens snabbhet, regelbundenhet och bekvämlighet. Detta stomnät har också en
naturlig utformning med förutbestämda sträckningar i city, som också finns angiven
i landstingets spårvägsutredning samt i bland annat SL:s bussdivisions idéskiss Buss
1998.
Det gäller fyra linjer: Roslagstull - Södersjukhuset, Tessinparken - Fridhemsplan
- Djurgården, Karolinska - Sofia och ringlinjen Hakberget - Hammarbyhamnen. Här
krävs särskilda kommunala insatser för att se över hur gatuutrymmet skall användas.
Den redan beslutade spårvägen från Norrmalmstorg till Djurgården bör för att
kunna få ökad trafik förlängas mot centrum. Sergels Torg eller Centralen bör kunna
vara ändhållplats.
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För au skapa goda tvärförbindelser har också snabbspårvägar i de yttre delarna
av Stockholm och grannkommunerna diskuterats. Även här är det viktigt att skapa
handlingsfrihet för spårvägsinvesteringar. Markreservationer bör därför ske för de
delar som ligger inom Stockholm på sträckan Vällingby - Hässelby - Akalla - Häggvik
- Mörby samt för tvärspårväg syd på sträckan Skärholmen Kungens kurva Huddinge
Farsta Skarpnäck i översiktsplanen.
Vi föreslår att
det i samband med översiktsplanearbetet läggs in markreservationer på ovan
angivna linjesträckor och att detaljplaner för dessa förbereds
berörda förvaltningar utarbetar en plan för hur spårväg skall introduceras i
Stockholm
spårvägen från Djurgården till Norrmalmstorg förlängs mot centrum
berörda förvaltningar ges i uppdrag att utarbeta en avvecklingsplan för
dieseltrafiken i innerstaden.
-

-

-

Stockholm den 22 maj 1989
Jon Kahn

Christina Linderholm

Arne Sundström

Cecilia Önfelt
Björn Mellstrand

-
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Bilaga 2

Reservationer

Planeringsberedningen

Carl Cederschiölds (m) och Beatrice Asks (m) särskilda uttalande är av följande
lydelse.
Vi hänvisar till vår principiella uppfattning att några generella bilavgifter inte bör införas
i Stockholm. Däremot är vi beredda att införa särskilda avgifter för att finansiera enskilda
vägutbyggnadsprojekt som ej kan finansieras via statsbidrag. Ett exempel på ett sådant projekt
är förslaget till enskild finansiering av Österleden.

Fastighetsnämnden

Sven-Eric Asplunds (sp) reservation är av följande lydelse.
Jag anser att nämnden borde ha beslutat att anföra följande.
Biltrafiken förorsakar mycket stora miljöproblem i regionen. Även den dieseldrivna
kollektivtrafiken bidrar till dessa problem. En utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik förbättrar
både miljön och möjliggör en jämnare utveckling i olika delar av regionen.
De konkreta planer på utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik som finns redan idag bör
därför snarast genomföras. En mer långsiktig plan bör utarbetas för att regionen skall få en
struktur av spårbunden kollektivtrafik som kan bidra till en drastisk minskning av biltrafiken.
Den uppgörelse som nu fattas i landstinget om en utbyggnad av kollektivtrafiken är glädjande
och leder vad nämnden förstår till en snabbare spårintroduktion i Stockholm.

Barbro Noresons m fl (m) särskilda uttalande är av följande lydelse.
Från moderat håll anser vi att avgifter på biltrafik skall sättas i relation till hur mycket
avgaser olika typer av bilar släpper ut. Vår målsättning är därför att inkomsterna frän
bilavgifterna skall bli så låga som möjligt. Inkomsterna från dessa avgifter bör därför inte i
första hand ligga till grund för utbyggnad av spårtrafiken.
Med fortsatt välståndsutveckling och ett blomstrande näringsliv finns däremot goda
förutsättningar att finansiera även stora investeringar i infrastrukturen, såsom spårvägar, genom
att skapa nya möjligheter till exploatering.
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Gatunämnden

Björn Mellstrands (c) suppleantyttrande är av följande lydelse.
Centern anser att de föreslagna förberedelserna och planeringen för spårvägslinjer och
avvecklingen av dieseltrafiken i innerstaden skall genomföras parallellt med arbetet med
översiktsplanen och trafikplanen.
Offensiva kollektivtrafiksatsningar måste inarbetas i dessa planer innan de fastställs av
kommunfullmäktige. Annars blir det ytterst svårt att i efterhand genomföra planläggning och
förberedelser.
Det brådskar med besluten för utbyggd spårtrafik och andra miljövänliga trafikmedel.
Linjerna Skärholmen-Skarpnäck och Vällingby-Mörby är mycket viktiga som instrument att
trafikförsörja både bostads- och arbetsområden på annat sätt än nya tvärleder och ökad
vägtrafik.
Spårvägarna får dock inte medföra alltför kraftiga exploateringar i de områden som de
dras igenom. Dessa bör därför ges betydligt högre prioritet än vad tjänsteutlåtandet föreskriver.
Det räcker inte bara med att bilavgifterna införs i september 1990. I framtiden kommer
hårdare krav att ställas på dieseltrafiken i form av kraftiga restriktioner eller totalförbud. För
att klara av en så smidig övergång från dieseldrift till eldrift eller andra miljövänligare bränslen,
som möjligt, bör stadens förvaltningar utarbeta en långsiktig avvecklingsplan för dieseltrafiken
i innerstaden.
Gatunämnden borde därför ha beslutat
att tillstyrka motionen.

Byggnadsnämnden

Arne Malmgrens (vpk) reservation är av följande lydelse.
Jag anser att nämnden borde ha bifallit motionen.

Carl Erik Skdrmans m fl (m) särskilda uttalande är av följande lydelse.
-

Vi avvisar tanken på att förlänga museispårvägen från Norrmalmstorg till Centralstationen
eller annan central plats i Stockholm.

Gunnar Liedbergs (c) suppleantyttrande är av följande lydelse.
Precis som kontoret skriver i remissyttrandet har spårvägen stora fördelar vid stor
trafikbelastning.
För att få fler bilister att åka kollektivt, bl a med hjälp av nya spårvägslinjer, måste staden
hålla en hög beredskap så att utbyggnaden kan forceras när väl de politiska besluten fattats.
Vad gäller linjen Gullmarsplan-Älvsjö-Alvik kommer landstinget i november att fatta det
slutgiltiga beslutet och dessutom delvis finansiera projektet. Därför måste nu stadsbyggnadskontoret i samråd med landstinget snarast påbörja detaljplanearbetet.
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Det handlar inte om "på vinst och förlust". Spårvägarna byggs ut i mänga storstäder ute
i världen. Här i Stockholm bör vi ta vara på alla positiva erfarenheter som finns och som
kan hjälpa oss att nå ännu bättre resultat.
Motionen bör därför besvaras i positiv anda.

Stor-stockholmsberedningen

Arne Malmgrens (vpk) reservation är av följande lydelse.
Jag anser
att

beredningen borde ha tillstyrkt motionen och därutöver anfört följande.

Länsstyrelsens miljövårdsenhet hävdar att dagens vägtrafik måste minskas med en tredjedel
(1/3) om vi skall klara riksdagens miljömål. Endast en stor och snabb utbyggnad av spårtrafiken
tillsammans med ekonomiska styrmedel kan avlasta vägtrafiken i tillräcklig omfattning. Därför
är det viktigt att redan nu lägga ut spärreservat både i översiktsplanen (där bl a tvärspårvägarna
i norra och södra förorterna saknas) och i berörda detaljplaner.
Vad gäller dieseltrafiken har kommunfullmäktige uttalat (29 nov-89) att alla dieseldrivna
fordon skall vara borta från Stockholms gator inom fem år.

Kurt Hultgrens (sp) reservation är av följande lydelse.
Jag anser att stor-stockholmsberedningen borde ha beslutat
att staden i samband med översiktsplanearbetet lägger in markreservat för Hästskospärvägen, för Tvärspårväg Norr och Tvärspårväg Syd samt för de fyra föreslagna
innerstadsspårvägslinjerna,
att detaljplaner för dessa förbereds,
att ge berörda förvaltningar i uppdrag att utarbeta en plan för hur spårväg skall introduceras
i Stockholm,
att ge berörda förvaltningar i uppdrag att utarbeta en detaljerad avvecklingsplan för
dieselbusstrafiken och dess ersättande med avgasfri busstrafik, med angivande av
linjesträckningar och årtal, samt
att därutöver som svar på remissen anföra följande.
Med hänsyn till de mycket allvarliga miljöstörningar som biltrafiken inom storstockholmsregionen medför både för regionen själv, i synnerhet för Stockholms stad, och för landet
i övrigt, liksom vad gäller växthuseffekt och effekter på ozonhål m m även globalt, så är det
viktigt att så målmedvetet som möjligt åstadkomma en överflyttning av resandet från bensinoch dieseldrivna fordon till eldrivna fordon. Det mest miljövänliga kollektiva färdmedlet vid
större trafikströmmar är moderna snabbspårvägar med stålhjul och eldrift.
När Stockholm nu står inför genomförandet av ett bilavgiftssystem är det extra viktigt att
den ökade kollektivtrafik som förhoppningsvis skall bli resultatet också sker så miljövänligt
som möjligt. Det är också viktigt att kollektivstandarden blir mycket hög, så att de
nytillkommande kollektivresenärerna, liksom alla tidigare resenärer, verkligen får känna att
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samhället menar allvar med sin planering. Det är helt klart att mänga resenärer kan tänka sig
att åka snabb och bekväm spårvagn framför att åka bil, men att samma person definitivt föredrar
den egna bilen framför att åka buss. Detta är ett av de starkaste argumenten när det nu byggs
nya snabbspårvägar i en rad städer i USA.
Inte minst är det viktigt att Stockholms stad, liksom regionen i övrigt, i sin planering har
ett klart och tydligt mål att satsa på avgasfri kollektivtrafik samtidigt som man inför vissa
restriktioner mot biltrafiken. Den avgasfria kollektivtrafiken kan bestå av snabbspårväg, pendeltåg
eller trådbussar. Vid mindre trafikströmmar kan trådbussar vara rätt teknik, eventuellt med en
duobussteknik, som använder tråd på en del av sträckan och annan teknik på yttersträckor e d.
Trådbussar och duobussar har fördel av reserverade körfält. För snabbspårvägstrafik är det
emellertid helt nödvändigt att ha goda sammanhängande körstråk. Därför bör redan nu körstråk
reserveras för snabbspårväg eller annan spårtrafik.

