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1. Vad är duospårvagnar? 

I flera städer i Europa (framför allt i Tyskland och Frankrike) finns det idag spår-

trafik där speciella snabbspårvagnar på sin linjesträckning utnyttjar både spårväg 

och järnväg i ett integrerat system. Järnvägsdelen kan samutnyttjas av snabbspår-

vagnstrafik och traditionell tung tågtrafik. Konceptet brukar kallas duospårväg el-

ler ”Karlsruhemodellen” efter den första staden som införde konceptet. Ett syno-

nymt begrepp är TramTrain. För att kunna trafikera de båda systemspänningarna 

har tvåsystemsspårvagnar utvecklats. I gatunätet drivs de på likström (max 750 V 

av säkerhetsskäl) och är därtill anpassade för trafikering av gatunätet genom liten 

svängradie (normalt 25 meter) och utrustning som följer de säkerhetsföreskrifter 

som gäller inom spårvägstrafiken (BOStrab i Tyskland). I järnvägsnätet drivs de 

på hög växelspänning (15 eller 25 kV) eller dieseldrift och följer de säkerhetsföre-

skrifter som gäller inom järnvägstrafiken (EBO i Tyskland). 

En vanlig duospårvagn på marknaden är ca 37 meter lång. Dessa kan dubbelkopp-

las och uppnår då den maximala längden för spårfordon i gatumiljö i Tyskland. I 
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Sverige finns ingen sådan maxlängd utan praktiska mått gäller för tåglängd i stads-

rummet. Varje vagn har plats för ca 100 sittande och drygt 100 stående passage-

rare. Jämförelsevis har en regionbuss plats för ca 50 sittande och 20 stående passa-

gerare och ett pendeltåg ca 150-230 sittande och ca 50-60 stående med en accepta-

bel komfort. 

Hastighetsnivån dimensioneras i Tyskland av att frontrutan, pga tyngden, måste 

begränsas till att tåla föremål som kommer i 260 km/h, dvs att ett föremål släpps 

från ett mötande tåg i 160 km/h när duospårvagnen går i 100 km/h. Därför tillåts i 

Tyskland inga duospårvagnar på banor med hastighet över 160 km/h. 

 

TramTrain och TrainTram 
Man kan skilja på system där spårvagnar trafikerar järnvägsnätet (TramTrain) 

till skillnad från där tåg trafikerar spårvägsnätet centralt i en stad (TrainTram). 

I båda fallen ges förutsättningar för direktresor mellan förort och målpunkt i 

centrala staden och fordonet räknas alltid som spårvagn i gaturummet. 

2. Fördelarna med konceptet 

Den största fördelen med duospårvagnar är att resenärer kan slippa byta färdmedel 

vid järnvägsstationen vid resa mellan ort utanför staden och flera målpunkter i sta-

den. Direktförbindelse erbjuds då fordonen går i gatunätet och har fler hållplatser 

än traditionell tågtrafik. Direktresor med kollektivtrafik är mycket attraktivare än 

bytesresor och kan vara den avgörande faktorn om man väljer mellan att åka med 

bil och med kollektivtrafik. Via spårvägsnätet i Göteborg kan man nå fler mål-

punkter i centrala staden. Det förutsätter emellertid att det byggs en anslutning 

mellan järnvägen och spårvägen. 

Investeringskostnaderna kan hållas nere genom att befintlig infrastruktur (spår, 

plattformar, biljettautomater, stationsbyggnader) används och samutnyttjas (förut-

satt att både spårväg och järnväg finns från början). Plattformshöjden för Tram-

Train är normalt 30 cm. 

Medelhastigheten är relativt hög p.g.a. fordonens höga accelerations- respektive 

retardationsförmåga och den höga framkomligheten mellan orterna på järnvägsnä-

tet. En duospårvagn i standardutförande kan bara köra i 100 km/h, men i gengäld 

är accelerationen bättre än för pendeltåg. 

Så länge trafiken går på egen banvall har man absolut prioritet med hög framkom-

lighet och hög trafiksäkerhet.  
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Duospårvagnstrafik kan medverka till att samhörigheten inom en region ökar. De 

förbättrade resmöjligheterna utan byten kan leda till ökad arbets- och studiepend-

ling.  

Transportsystem baserade på duopårväg har potentialen att i ekonomiskt avseende 

integrera städer i en gemensam region i en omfattning som få andra transportsy-

stem kan mäta sig med. Detta skulle kunna innebära ökad integration på arbets-

marknaden med ökad arbetspendling inom hela regionen, regionövergripande av-

sättningsmarknad för detaljhandel och annan tjänsteproduktion, ökad förmåga att 

bära verksamheter inom ”arts-cultureentertainment”- sektorn och göra högre ut-

bildning och forskning till ett tydligare gemensamt intresse för hela regionen. 

Transportsystemet kan därför bli en viktig motor för de regionala innovationssy-

stemen. 

I projektet ”Duospårväg – innovativ kollektivtrafik” beskrevs effekter av ett reg-

ionalt system med duospårvagnar i Östgötaregionen. De redan starka pendlings-

korridorerna in till respektive stad, Norrköpings stadsspårvägsnät samt i framtiden 

Linköpings första spårvägslinje ”LinkLink” skulle kunna trafikeras av i ett gemen-

samt system. Det konstateras att duospårvagnar kan användas för att tydliggöra det 

regionala systemets identitet och beräknas öka resandet med kollektivtrafiken. 

Kopplingen med duospårvagn mellan Norrköping och Linköping är den svaga län-

ken enligt rapporten. Pendlingen mellan de båda största städerna hanteras effekti-

vare av pendeltåg mellan respektive resecentra. Driftskostnaderna för trafiken be-

räknas öka lika mycket som biljettintäkterna till följd av ökat resande, vilket inne-

bär oförändrat driftnetto. Men för att klara utökad trafik och gemensam spårtrafik 

krävs en del infrastrukturinvesteringar.  

3. Utmaningar som behöver lösas vid 
införande av duospårvagnar 

För bekväm resa i högre hastighet på järnväg är det inte lämpligt med låggolvsfor-

don. Därmed blir det en utmaning att klara plant insteg både i stad (30 cm) och på 

järnväg (58 cm) med samma vagn. För att inte försämra tillgängligheten kan det 

krävas att särskilda plattformar byggs eller att ramper mellan vagn och plattform 

ordnas. 

Investeringskostnaderna för eventuell nybyggnation av infrastruktur i tätortsmiljö 

är höga om man jämför med busstrafik.  
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Investeringskostnaderna för tvåsystemfordonen är cirka 30 % högre jämfört med 

konventionella spårvagnar1.  

Det krävs en strömlös sträcka för att kunna växla mellan de olika strömsystemen. 

Denna process tar ca 3 sek. och sträckan måste således vara dimensionerad efter 

denna tid2. 

Duospårvagnar har väsentligt lägre kapacitet än pendeltåg och kan ha för liten ka-

pacitet i förhållande till resandevolymerna3. Detta kan lösas genom att flera en-

heter kopplas samman vid trafik på järnväg. Vid körning i spårvagnsnätet behöver 

”tåget” delas upp och olika enheter kan ta olika banor. 

Ett järnvägsfordon som kör i hög hastighet bör ha relativt stort avstånd mellan 

boggier för att inte gå oroligt på spåret, men detta innebär stora svep i små kurvra-

dier i spårvägsgator. 

Ett införande av duospårvagn medför en ny produkt i fordonsflottan, vilket gör 

nyttjandet mindre flexibelt om ett fordon måste tas ur trafik. Man måste ha en-

skilda reservfordon att sätta in vid störningar i trafiken. Om banorna istället trafik-

eras med konventionella tåg kan reservfordonen samutnyttjas med övriga trafiklin-

jer i Västsverige. 

En nackdel med duospårvagnar är att den ökade flexibiliteten i vagnkonstruktionen 

medför att de inte klarar lika höga topphastigheter på järnvägsspår som vanliga 

tåg, oftast maximalt 100 eller 120 km/h. 

För trafik på järnvägsspår krävs ofta ett mer robust fordon än vid körning i stads-

trafik. Olika bredd på fordonen kan innebära att det krävs extra spår vid station-

erna för att undvika att vagnen kommer för långt från plattformen. Alternativt kan 

luckan överbryggas av en ramp eller liknande. 

Det är en stor fördel att ha samma vagnbredd och instegshöjd på de fordon som 

trafikerar olika banor i en stad, för att slippa bygga särskilda anordningar på 

hållplatserna med flera plattformshöjder och ramper. På spårvägsnätet är detta 

mindre problem, medan det på järnvägsnätet kan uppstå behov av plattforms-

höjder på stationer där olika typer av fordon stannar. 

 

                                                 
1 Karlsruhes senast levererade duovagnar från 2013 kostade ca 40 milj kr (SEK) styck. En konventionell 40 m lång spårvagn 

kostar drygt 30 mkr.  

2 Helst 90 meters strömlös sträcka, men kan vara kortare vid låga hastigheter. 
3 Duospårvagnar i halvtimmestrafik har en kapacitet på ca 200 sittplatser per timme, medan trippelkopplade pendeltåg med 

samma turutbud har 1 400 sittplatser per timme. 
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4. Var finns duospårvagnar? 

Här beskrivs några av de system som finns i europeiska städer. 

4.1 Karlsruhe 

Systemet som infördes i Karlsruhe (280 000 invånare i staden, 500 000 invånare i 

den kringliggande regionen) 1992 är det första och mest kända. Bakgrunden var att 

Karlsruhes järnvägsstation ligger utanför stadens centrum. Många som reste från 

regionen runt Karslruhe behövde därför byta till lokal kollektivtrafik för att nå sina 

målpunkter i centrala staden. För att minska restiderna och höja standarden för 

kollektivtrafikresorna föddes idén om att koppla samman järnvägsnätet och det lo-

kala spårvägsnätet och fortsätta med den regionala trafiken in i staden. 

För att kunna köra både på järnväg och på spårväg utvecklades ett tvåsystemsfor-

don som drivs med 750 V likspänning i innerstadens spårvägsnät och med 15 kV, 

16 2/3 Hz växelspänning i järnvägsnätet. Minsta farbara radie är 23 meter. Fordo-

net har mycket bättre accelerations- respektive retardationsförmåga än vanliga tåg. 

Fler stopp kan därför läggas in längs en linje utan att restiden försämras jämfört 

med vanliga tåg. 

Linjenätet har utvecklats efterhand. Den längsta linjen (S4) är 145 km, från Achern 

via Karlsruhe och Heilbronn till Öhringen. Även genom centrala Heilbronn går 

vagnen som spårvagn med täta stopp sedan 2001. 

I de äldsta delarna blir det ett trappsteg för att komma från plattformen in i vagnen, 

men i andra delar av systemet är plattformarna upphöjda för att ge plant insteg 

även till duospårvagnen från hållplatserna. 

I Karlsruhe har man med hjälp av duospårvagnarna lyckats att ”flytta” järnvägs-

stationen till centrala staden och kollektivtrafikresandet har ökat avsevärt. 

Ett lokalt nät har byggts i Heilbronn och i december 2014 öppnades nord-sydlinjen 

som i staden är byggd som spårväg och i norra Heilbronn ansluter till järnvägsnä-

tet. 
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Figur 4-1 Duospårvagn i Heilbronn med systemväxelplatsen i bakgrunden. Skiftet mellan 15 kV och 750 V 
ligger inne på gatan vid stationen. (Foto: PG Andersson, Trivector) 

 
Figur 4-2 Duospårvägsnätet i området runt Karlsruhe och Heilbronn. 
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4.2 Saarbrücken 

Saarbrücken (280 000 inv) var den andra staden att införa duospårväg och här 

var syftet att minska problemen med trängseln i biltrafiken. Systemet startade 

1997 med en 19 km lång linje mellan Saarbrücken och den franska staden Sar-

reguemines. 4 km av sträckan ligger i Saarbrückens centrum på nybyggd spår-

väg. Eftersom vagnarna är smalare än vanliga järnvägsvagnar blir det ett mel-

lanrum mellan plattform och spårvagn vid stationerna. Detta överbryggas med 

ett fotsteg som fälls ut. 

 
Figur 4-3 Biltrafiken får samsas om utrymmet med duospårvägen i Saarbrückens innerstad Foto: PG       

Andersson, Trivector) 

Spårvagnen är tredelad (sammanlagt 37 m lång) och har låggolv i ändvagnarna 

medan mittendelen har konventionellt höggolv. Höggolvet behövs för att 

rymma den dubblerade elektriska utrustningen för driften av en tvåsystems-

vagn. Under rusningstid körs dubbelkopplade fordon, vilket ger en total längd 

på 74 meter. Minsta farbara radie är 23 m, vilket gör fordonet anpassat för ga-

tunätet. Högsta hastighet uppgår till 100 km/h. Trafiken, som består av en linje, 

har utökats successivt. Den totala linjesträckningen sedan oktober 2014 är 

44 km. Den senast öppnade sträckan till Lebach i norr är till stora delar byggd 

på banvallen till en järnväg som lades ner så sent som 1985. 

 

4.3 Kassel 

I Kassel med 200 000 invånare infördes redan 1995 en speciell form av två-

systemtrafik. Då kompletterades Kassels spårvägsnät med en 3,5 km lång sträcka 

där den samutnyttjar en järnvägssträcka. På järnvägssträckan gick tidigare endast 

godståg och banan elektrifierades för att kunna ta spårvagnstrafik. 
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2001 förlängdes spårvägen i Kassel ytterligare då en industribana (Lossetalbahn) 

med godstrafik har elektrifierats och anslutits till stadens spårvägsnät. Denna linje 

har sedan förlängts med spårvagnsspår i tätorten Hessisch Lichtenau. 

2007 integrerades regional järnvägstrafik med stadens spårvägstrafik vid central-

stationen för liknande trafik som i Karlsruhe. 

I Kassel finns två slags tvåsystemsfordon, dels vagnar som drivs av två slags ström 

(750 V och 15 kV), dels vagnar som drivs av diesel (regionalt) och elektricitet, 

750 V (som spårvagn i staden). 

Eftersom järnvägsvagnarna och duospårvagnarna är olika breda kör duospårvag-

narna in på ett  extra spår vid stationerna. Annars blir det för stort mellanrum mel-

lan vagnen och plattformen vid påstigning, se bilden. 

 
Figur 4-4 Låggolvsfordonet i Kassel i trafik på kombinerad järnväg och spårväg. Observera att spårvag-

narna kör in på sidospår för att nå plattformen. (Foto: PG Andersson, Trivector) 

 

 

4.4 Chemnitz 

I Chemnitz med 250 000 invånare i sydöstra Tyskland öppnades den första 

sträckan med TramTrain 2002 Chemnitz-Stollberg. Systemet är enklare och 

mer småskaligt än det i t ex Kassel med spårvagnar som kör på sidobanor av 

järnvägen och nybyggda järnvägssträckor. Plattformar på befintliga järnvägs-

stationer har anpassats så att låggolvsvagnar med instegshöjd 20 cm över räls-

kant kan användas. 



9 

Trivector Traffic 

 
Figur 4-5 Duospårvagn i Chemnitz. 

 

Vagnarna är 37 meter långa, har maxhastighet 100 km/h och 94 sittplatser. De 

drivs elektriskt i stadsnätet och av diesel på järnväg. Det finns också en vagn-

typ med dörrar på olika höjder. 

 

 
Figur 4-6 Spårvagn i Chemnitz med dörrar på två olika höjder (röda och vita). 

 

http://www.chemnitzer-modell.de/uploads/pics/20151029_Citylink_433_Probefahrt_01.jpg
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Spårvagnsnätet har byggts ut successivt med nya kopplingar mellan stadsnätet och 

regionala banor (2013, 2014, 2016), se kartan. Förberedelser för att ytterligare 

sträckor ska anslutas pågår. 

 
Figur 4-7 TramTrain-systemet runt Chemnitz med alla fungerande och planerade länkar. 

 
Systemet har varit mycket framgångsrikt med kraftigt ökat resande med kollektiv-

trafiken. 

4.5 Mulhouse 

I Mulhouse (110 000 inv) i östra Frankrike öppnades två nya spårvagnslinjer 2006 

efter att trafiken varit nerlagd sedan 1960. Linjerna utgår från Centralstationen i 

sydöst, se kartan nedan. 

2010 öppnades ytterligare en spårvagnslinje och en duospårvagnslinje (Tramtrain) 

mellan Vallée de la Thur i nordväst och Mulhouse centralstation. 

Duospårvagnslinjen går gemensamt med spårvagnslinje 3 till Lutterbach där trafi-

ken fortsätter på befintlig järnväg. Där övergår driftsystemet från stadsspårvägens 

750 V likström till järnvägens strömsystem med 25 kV växelström. Totalt är 

duospårvagnslinjen 22 km, där 15,5 km är på järnväg. 

Järnvägen som används för duospårvagnen går i en tätbefolkad dal med stort re-

sandeunderlag. Järnvägstrafiken var tidigare relativt dåligt utnyttjad och biltrafiken 

tät. Det går en duospårvagn i halvtimmen Vallée de la Thur-Thann-Lutterbach-

Mulhouse måndag-lördag och en vagn i timmen på söndagar. Under det första året 

ökade kollektivtrafikresandet Thann-Mulhouse med 18 procent. 

http://www.chemnitzer-modell.de/uploads/pics/cm_vision.jpg
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Duospårvagnarna är 36,4 m långa och 2,65 m breda med 85 sittplatser och 146 

ståplatser. Maxhastighet är 100 km/h. 

 
Figur 4-8 Spårvagnslinjer i Mulhouse: röd, grön, gul. Ljusgrön linje är duospårvagn (tramtrain). 

 

 
Figur 4-9 Ändhållplatsen vid Gare Central i Mulhouse. Foto: Helena Sjöstrand 
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Figur 4-10 Duospårvagn / tramtrain vid Thann norr om Mulhouse. 

 

 
Figur 4-11 Gemensam hållplats för spårvagn och duospårvagn i Mulhose. Foto: Helena Sjöstrand 
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4.6 Århus Light Rail / Letbane 

I Århus på Jyllands östkust byggs ny spårväg genom staden som ska förbinda be-

fintliga järnvägar i norr och söder om staden för att medge genomgående spårtra-

fik. Både i centrum och utanför Århus kommer spårvagnarna drivas av 750 V lik-

ström. I projektet ingår att elektrifiera järnvägssträckningarna till Grenå (70 km 

från Århus) och Odder (28 km från Århus), där tidigare tågtrafik har drivits med 

diesel. I centrala Århus kommer spåren att trafikeras av rena spårvagnar som inte 

är byggda för trafik på järnväg. Århus bygger alltså upp två olika system med 

olika vagnar för staden och regionen. 

Spårvagnarna kommer drivas med samma slags ström längs hela sträckorna, men 

de kommer köra på bana som är spårväg ibland och järnväg för traditionella tåg 

ibland. Det senare ställer bl a krav på krocksäkerhet. 

Trafiken till Odder och Grenå ska starta 2017. Senare planeras etapper väster om 

Århus på helt nya banor. 

4.7 Madrid 

Duospårvagnar finns inte i Madrid, men en speciell kombination av spårvagn 

och tunnelbana. I Madrid invigdes 2007 Metro Ligero, ”lättunnelbanan”, med 

spårvagnar som går såväl i tunnel som i reservat på markytan. Spårvagnar an-

vänds som förlängning av tunnelbanelinjer och också som  förbindelse mellan 

dem. Spårvägslinjerna har flera tunnelsträckor och går i övrigt på reserverat ut-

rymme i marknivå. Tunnelbanan har kurvor som ett normalt tunnelbanetåg inte 

klarar. Vid hållplatser på ytan ska passagerarna markera/ registrera sina biljet-

ter ombord på vagnen till skillnad från de underjordiska stationerna där det 

finns en spärrlinje. 

 

5. Tidigare utredningar i Göteborgsom-
rådet och deras slutsats 

5.1 Saarbrückenvagnen på besök (1997) 

I september 1997 visades en duospårvagn från Saarbrücken upp i Göteborg. Den 

kördes från Centralstationen längs Bergslagsbanan till Lärje rangerbangård och 

Älvängen. Vagnen är byggd av Bombardier Euro och kunde trafikera sträckor med 

både 750 V DC och 15 kV AC.  Men den har en hjulprofil som inte kan köra på 
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gatuspårsräl, som används för spårvagnstrafiken i Göteborg. Vagnen är dubbelrik-

tad med dörrar på båda sidor om vagnen, 96 sittplatser och 147 ståplatser. En 

duospårvagn är cirka 30 procent dyrare än en normalspårvagn, främst pga extra 

transformatorutrustning. Duospårvagnen har lägre hållfasthet än ett järnvägsfor-

don, det kompenseras av högre krav på retardationsförmåga. 

I tidningsartikeln beskrivs förutsättningarna för duospårvagnstrafik i Göteborg 

som mycket gynnsamma med ett väl utbyggt spårvägsnät i staden samt ett flertal 

anslutande järnvägslinjer. Bohusbanan med koppling till spårvägen vid Hjalmar 

Brantingsplatsen och Boråsbanan med förbindelse vid Almedal bedöms som mest 

intressanta. 

5.2 Duospårväg Karlsruhemodellen Detaljstudier inför ett 
införande i Göteborg (1999) 

Rapporten redovisar ett förslag där dubbelkopplad duospårvagn trafikerar järn-

väg från Alingsås via Floda till Olskroken, ansluter där till spårvagnsnätet och 

fortsätter via Svingeln – Polhemsplatsen till Drottningtorget. Vid Drottningtor-

get delas duospårvagnståget i varsin vagn som kör i varsin riktning i en slinga 

runt centrala Göteborg: Brunnsparken-Järntorget-Sahlgrenska-Korsvägen-Ave-

nyn-Drottningtorget och omvänt. Där kopplas åter vagnarna ihop och kör ut 

mot Alingsås. 

 
Figur 5-1 Förslag till trafikering med duospårvagnstrafik Alingsås-Göteborg. 

Olika alternativ där järnvägssträckan trafikeras av både pendeltåg och duospårvag-

nar i olika omfattning prövas. Pendeltåg (X10) och duospårvagn (Saarbrücken-

vagn) antas hålla samma hastighet Alingsås-Göteborg, men pendeltåget har fler 

sittplatser. Samhällsekonomiska analyser visar på positivt resultat främst till följd 

av restidsvinster för de resenärer som slipper byta mellan tåg och buss/spårvagn 

vid Centralstationen och öka resande. Beräkningarna baseras på resmönster enligt 

RVU-94 som räknats upp till 2005. 
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Kalkylerna visar på positivt samhällsekonomiskt resultat, men rapporten redovisar 

en rad frågor som behöver redas ut och åtgärdas för att trafik med duospårvagnar 

ska kunna bli aktuell i Göteborg: 

 Duospårvagnen är större än befintliga spårvagnar i Göteborg. Det innebär att 

duovagnen kräver större kurvradier och större svepytor. I rapporten redovisas 

vilka kurvor och passager som kommer bli kritiska och där två vagnar inte 

kommer kunna mötas. Det bör också klarläggas om duovagnarnas ”svepytor” 

utgör ett säkerhetsproblem inne i Göteborg. 

 Några av hållplatserna i Göteborg kan vara för korta för duospårvagnen.  

 Hållplatsernas höjd kan också innebära problem. Hög refug krävs för plant in-

steg, men då riskeras att duovagnen slår i refugen på grund av större svepyta.  

 För att inte hindra och försena annan tågtrafik på Västra Stambanan krävs att 

duovagnarna kan köra med samma hastighet som pendeltågen. Det innebär att 

duovagnarna kommer att ”pressas” till sin yttersta kapacitet. Komfortskillna-

den mellan duovagnarna och pendeltågen bör utredas. 

 Duovagnarnas hjulringar är bredare än spårvagnarnas. Behovet av eventuell 

”bortfräsning” av markbetong vid vissa spårvagnshållplatser bör klarläggas. 

 Duovagnarna är större än traditionella spårvagnar. Det bör undersökas hur 

detta påverkar stadsbilden. 

 

5.3 Duospårvagn i Göteborgsområdet och i Västlänken, 
Banverket (2004) 

I samband med analys av olika trafikeringsalternativ i K2020 undersökes om det 

var möjligt att kombinera duospårvagn med konventionella tåg i Västlänken. Re-

sultatet sammanfattas i att det är omöjligt att få plats med tre duospårvagnslinjer 

tillsammans med tågtrafik i en dubbelspårstunnel.  Med duospårvagnar kommer 

fyrspårsstationer och förmodligen också en fyrspårstunnel att krävas. Hur långt 

fyrspåret måste vara beror på hur lång del av tunneln de olika duospårvagnslin-

jerna kommer att använda. 

En annan risk som tas upp i rapporten är att spårvagnarna förmodligen kommer 

behöva två olika trafikledningssystem, vilket innebär extra investeringar. Med tåg-

trafik till Landvetter i Västlänken medför resenärer med mycket bagage och där-

med längre uppehållstider på stationer risk för förseningar och är därmed mer ka-

pacitetskrävande. Ytterligare en risk som tas upp är att tågtrafiksystemet runt Väst-

länken måste kunna ta hand om tågtrafiken, annars blir det kringliggande järnvägs-

systemet begränsande för kapaciteten. 
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5.4 Motion av Leif Blomqvist (s) ang möjligheterna att 
använda Duospårvagnar i Göteborgsområdet (2006) 

I en motion till Göteborgs kommunfullmäktige föreslås att Göteborgs stad och 

Västtrafik utreder förutsättningarna för att införa duospårvagnar i Göteborg. Bak-

grunden var att resandet med kollektivtrafiken behöver öka och särskilt behöver 

Hisingen bättre anslutning till centrala Göteborg.  

Motionären tar Bohusbanan som möjligt exempel med duospårvagnstrafik Säve-

Lillhagen- St Jörgen-Brunnsbo-Hjalmar Branting-Drottningtorget. Duospårvag-

narna bedöms inte rymmas i Brunnsparken pga sin längd, men ett alternativ är att 

köra till Korsvägen. 

 

5.5 Tänkbara järnvägssträckningar för duospårvagnar in 
mot Göteborg, Västtrafik. (2007) 

Utredningen genomfördes inom ramen för K2020 efter en motion till Göteborgs 

kommunfullmäktige. Syftet var att utreda förutsättningarna att införa duospårvag-

nar i Göteborgsområdet.  

Möjligheten att trafikera med duospårvagn på respektive bana in mot Göteborg be-

skrivs. En gemensam begränsning är att duospårvagnar har lägre hastighet än övrig 

tågtrafik, särskilt fjärrtåg. Det innebär att det krävs mycket ledig kapacitet på ba-

nan för att kunna blanda trafik med olika hastigheter utan mycket stor risk för stör-

ningar med förseningar som följd. 

Västra Stambanan och Västkustbanan bedömdes ha för liten ledig kapacitet för att 

kunna ta emot duospårvagnstrafik eftersom resandet väntas öka kraftigt, vilket 

kommer kräva tätare pendeltågstrafik än 2007. 

Övriga järnvägsbanor runt Göteborg bedömdes eventuellt ha kapacitet nog för yt-

terligare trafik med föreslagna åtgärder och föreslås därför utredas vidare: 

Bohusbanan: Om banan kompletteras med ytterligare mötesspår på sträckan mel-

lan Säve och Göteborg skulle duovagnar kunna trafikera Säve-(Brunnsbo)-Hjalmar 

Brantingsterminalen-Drottningtorget. Förbindelsespår mellan järnväg och spårväg 

skulle kunna byggas mellan Brunnsbo och Hjalmar Brantingsterminalen. Från 

Hjalmar Brantingsterminalen skulle Duovagnen kunna köra i spårvägsnätet in mot 

t ex Drottningtorget. 

Norge-Vänerbanan: Duovagnar skulle kunna trafikera Bohus-Gamlestadstorg-

Drottningtorget (eller Korsvägen). Förbindelsespår mellan järnväg och spårväg 

kan eventuellt byggas vid Gamlestadstorg. Från Gamlestaden kan Duovagnen köra 

i spårvägsnätet till Drottningtorget eller Korsvägen. 

Boråsbanan: Duovagnar skulle kunna trafikera på den befintliga Boråsbanan från t. 

ex. Bollebygd – Mölndals övre – Almedal. Förbindelsespår skulle kunna byggas 
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till spårvägen i Almedal. Duospårvagnar antas inte kunna trafikera nya Götalands-

banan på grund av stor skillnad i hastighet mellan höghastighetståg och duospår-

vagn. 

Hamnbanan: I Göteborgs Hamns vision finns förväntningar om en kraftigt ökad 

godstrafik på järnväg, därför är det inte troligt att det går att använda banan för du-

ovagnar. Om en ny hamnbana byggs och den nuvarande hamnbanan frigörs från 

godstrafik är det möjligt att trafikera banan med duovagnar.  

5.6 Demonstrationstrafik med duospårvagn, VTI (2008) 

Våren 2006 genomfördes demonstrationstrafik med duospårvagnen Regio Citadis 

på flera platser i södra Sverige, bland annat  på sträckan Göteborg–Älvängen och 

på spårvägsnätet i Göteborg. Syftet var att på visa duospårvägens egenskaper och 

potential. Eftersom vagnen skulle köras på oelektrifierad järnväg i Östergötland 

krävdes fordon som drevs av diesel på järnvägen och av 750 volt likström i spår-

vägsnätet. Vagnen var tillverkad av Alstom för Kassel. Vagnens längd var 36,7 

meter och maxhastighet 100 km/h. 

 
Figur 5-2 Duospårvagnen Regio Citadis RBK 757 (foto: VTI). 

 
Som provsträcka i Göteborg valdes sträckan Alströmergatan–Stampgatan–Korsvä-

gen–Chalmerstunneln-Chalmers hållplats-Sahlgrenska vändslinga och samma väg 

tillbaka.  

Sträckan valdes utifrån tekniska krav: Axellasten på det aktuella fordonet var ca 

10–11 ton vilket eventuellt kunde vara ett problem eftersom spårvägsnätet i Göte-

borg är dimensionerat för 7–8 ton. Kurvradien på spårvägsnätet är normalt 22 me-

ter, men kan vara mindre i depåer och vändspår. Duospårvagnen klarar 20 meters 

kurvradie i olastat tillstånd, dvs. utan passagerare. Detta faktum utnyttjades i vänd-

slingan vid Sahlgrenska, men längs övriga sträckan fanns inga så snäva kurvor. 
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Det var även nödvändigt att kontrollera svepytan för duospårvagnen och jämföra 

med utrymmet på spårvägsnätet i Göteborg. Inför körning i spårvagnsnätet demon-

terades vänster sidas backspegel från vagnen för att inte riskera att träffa kontakt-

ledningsmaster eller mötande vagnar. 

En annan teknisk aspekt som diskuterades intensivt var hur problemet med varie-

rande plattforms-höjder skulle kunna hanteras. Men fordonets lägre höjd stämde 

bra med plattformshöjderna på de mindre hållplatser och stationer som trafikerades 

samtidigt som den högre plattformshöjden vid större stationer kunde hanteras ef-

fektivt, men provisoriskt, av portabla ramper som medföljde i fordonet. 

 

Figur 5-3 Duospårvagnen på spårvägsnätet i Göteborg, 
foto: VTI. 

 

Figur 5-4 Duospårvagnen på besök vid Älväng-
ens station, foto: VTI. 

  

Duovagnen flyttades mellan de olika systemen på en trailer. En tillfällig ramp 

byggdes för att duospårvagnen skulle kunna köra upp och ner från trailern. 

Projektet visade tydligt vilka svårigheter som måste övervinnas när nya transport-

koncept skall införas. Det är inte självklart hur järnvägssektorns olika regelverk, 

föreskrifter och standardisering skall tolkas och värderas. Detta tydliggörs av dis-

kussionerna i projektet om fordonets säkerhetssystem, förmåga att klara krockvåld 

i jämförelse med bromsförmåga, drivmedel i tankarna i samband med trafik på 

spårvägsnätet, transport med eller utan passagerare, etc.  

Trafik med duospårvagn i Göteborg bedömdes efter demonstrationen inte vara nå-

gon konkurrent till planerna på den framtida järnvägstunneln (Västlänken) på 

grund av för liten kapacitet med duospårvagnstrafik. 
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5.7 Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen, 
K2020, Antaget 2009-04-03 (2009) 

I det slutgiltiga antagna programmet i K2020-arbetet ingår duospårvagnstrafik som 

förslag för Bohusbanan och andra stråk nära Bohusbanan under rubriken: Bohus-

banan utvecklas med ny sträckning. 

Spårreservat för en framtida sträckning av Bohusbanan bör säkerställas i kommu-

nernas fysiska planering. En utveckling av pendeltåg/ duospårväg i stråket mot 

Kungälv/Stenungsund kräver dubbelspår.  

Med spårlösning från Kungälv, Torslanda och Askim kan en ny struktur etableras 

på lång sikt med lätta spårlösningar och/eller duospårvägslinjer som inte angör 

city. Förslag på sådana möjliga sträckningar är Kungälv – Norra Älvstranden – 

Linnéplatsen – Askim samt Torslanda – Lindholmen – Linnéplatsen – Askim. Om 

en sådan utveckling ska vara möjlig på längre sikt måste reservat säkerställas i da-

gens planering. 

5.8 Duospårvagnar i Sjuhärad (2013) 

Inom ramen för VGR:s arbete med Målbild Tåg 2035 gjordes en analys av förut-

sättningar för ett duospårvagnssystem i Sjuhärad med Borås som nav. Möjligheten 

att trafikera med två genomgående linjer har studerats: Fristad-Skene och Bolle-

bygd-Limmared med stopp vid både befintliga regiontågsstationer och nya stat-

ioner med bara duospårvagnstrafik. 

Trafikering med duospårvagnar skulle kräva förlängning av några av plattformarna 

med en låg del för att klara instegen till vagnarna. Vid ändstationerna skulle nya 

stickspår behövas för vändning. Depå för duospårvagnarna föreslogs i Borås. För 

att kunna erbjuda halvtimmestrafik i högrafik krävs byggnation av fler mötesstat-

ioner samt partiella dubbelspår. Upprustning med fjärrblockering behövs på 

sträckan Fristad-Skene. Alla dessa investeringar uppskattas till 1,8 miljarder kro-

nor. Utöver dessa investeringar kan planskilda korsningar för anslutning mellan 

olika banor behövas. 

Täckningsgraden beräknades bli cirka 20 % och då ingår bara trafikkostnaderna, 

inte kostnaderna för infrastruktur. 

Rapportens slutsats är att i stråket Borås-Bollebygd och på sikt hela vägen till Gö-

teborg bör duospårvagnstrafik utvecklas på den befintliga banan när snabbtågstra-

fik flyttas till Götalandsbanan. I övriga stråk rekommenderas regiontågstrafik 

framför duospårvagnstrafik på grund av litet resandeunderlag mellan regiontågs-

stationerna. 
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5.9 Boråsbanan – duospårvagn på sträckan Göteborg 
- Borås som alternativ till pendeltåg (2015) 

När Götalandsbanan byggs Göteborg-Borås finns olika alternativ att trafikera den 

befintliga Kust-till-Kust-banan och mellanliggande stationer. I denna utredning 

prövades om trafik med Duospårvagn kunde vara ett alternativ till pendeltågstrafik 

Göteborg-Borås. Ett anslutningsspår till Göteborgs spårvägsnät skulle i så fall be-

hövas någonstans mellan Mölndals Övre mötesstation på Boråsbanan och Korsvä-

gen. En sådan anslutning är möjlig att bygga, men blir troligen kostsam och kom-

plicerad att bygga bland annat på grund av nivåskillnaden. 

Utredningen rekommenderar pendeltågstrafik framför duospårvagnstrafik på 

denna sträcka eftersom  

 Duospårvagnar har väsentligt mindre kapacitet än pendeltåg och har för liten 

kapacitet i förhållande till resandebehovet längs sträckan. 

 Sammankopplade duospårvagnar blir för långa för att trafikera i Göteborgs 

spårvägsnät. 45 meters fordonslängd är max för Göteborg. 

 Den enkelspåriga Kust-till-kustbanan har för låg bankapacitet för att möjlig-

göra tät trafik med duospårvagn, t ex 10-minuterstrafik.  

 Duospårvagnar ger något längre genomsnittliga restider än konventionella 

pendeltåg. 

6. Möjlighet att trafikera Västlänken 

6.1 Kapacitet på järnväg 

Järnvägens kapacitet, dvs hur många tåg som maximalt kan trafikera per timme, 

beror bland annat på antal spår, signalsystem, trafikstruktur, tidtabeller, tåg, be-

läggningsgrad och förseningar.  

Den teoretiska kapaciteten per spår begränsas av att det måste finnas ett säkerhets-

avstånd mellan varje tåg. Ett tåg måste kunna bromsas in innan det kommer ifatt 

framförvarande tåg, vilket innebär att det alltid måste finnas tomma sträckor mel-

lan varje tåg för att undvika kollisioner. Om alla tåg körs i samma hastighet utan 

att stanna vid någon station är den teoretiska kapaciteten 60 tåg per timme  per 

riktning (1 tåg per minut).  

Om tåg med olika hastighet blandas sjunker kapaciteten eftersom de kommer att 

komma ifatt varandra. Kapaciteten avgörs ofta av att tåg ska bromsa in för att 

stanna vid en station eller byta spår vid en station. Den praktiska kapaciteten be-

gränsas ytterligare av att det måste finnas marginaler för längre uppehållstider vid 
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stationerna vid många resenärer, väder, förarbeteende och banarbeten. Dessa fak-

torer gör att kapaciteten på dubbelspår är cirka 20 tåg per timme och riktning. 

6.2 Västlänkens kapacitet 

Västlänken är planerad med dubbelspår längs hela sträckan. Station Centralen pla-

neras för 4-spår, medan Station Haga och Station Korsvägen planeras för dubbel-

spår. 4-spår innebär att tåg i samma riktning vid behov kan köra förbi varandra. 

Den tågtrafik som är planerad i Västlänken är i maxtimmen enligt Västra Göta-

landsregionens Målbild Tåg 2035: 

- Pendeltåg Alingsås - Mölndal 4 enkelturer/tim 

- Pendeltåg Älvängen - Kungsbacka 4 enkelturer/tim 

- Regiontåg Uddevalla - Borås 4 enkelturer/tim 

- Regiontåg Herrljunga - Halmstad 4 enkelturer/tim 

- Regiontåg Trollhättan - Landvetter 2 enkelturer/tim 

 
Dvs 18 tåg per timme eller ett tåg per 3-4 minuter per riktning. Under förutsättning 

att tågtrafiken inte ska utökas skulle i så fall två turer per timme med spårvagn 

rymmas i Västlänken. Man kan då diskutera vilken linje som passar för detta och 

om det är attraktivt med en spårvagnslinje som endast går två gånger per timme. 

Om alla Västlänksstationer byggs med 4-spår ökar kapaciteten till 30 tågavgångar 

per timme enligt Trafikverket. 30 tåg per timme innebär en tågavgång varannan 

minut, dvs på minuttalen 0, 2, 4, 6, osv. Med tåg i kvartstrafik innebär det dock att 

kapaciteten minskar något, då man istället för att köra ett tåg på minuttalen 14 och 

16 vill köra på minuttal 15. Det gör att kapaciteten minskar till 28 tåg per timme. 

Men det är inte rimligt att tidtabellslägga tåg upp till kapacitetstaket, tidtabellen 

skulle bli mycket störningskänslig. Trafikverket bedömer att det behövs fyra tåglä-

gen per timme i reserv. Det innebär att 24 avgångar per timme kan tidtabellsläg-

gas. Med 18 pendel- och regiontåg per timme skulle i så fall 6 spårvagnar per 

timme rymmas i Västlänken. 

6.3 Anslutning mellan Västlänken och spårvägsnätet 

Något som påverkar kapaciteten ytterligare är hur anslutningen mellan Västlänken 

och spårvagnsspåren ser ut. För att inte kapaciteten ska reduceras krävs planskilda 

anslutningar. Om tåg eller spårvagn behöver korsa tunnelspåren i plan krävs ytter-

ligare säkerhetsavstånd, vilket gör att färre tåg kan använda tunneln per timme. 

6.4 Ytterligare faktorer 

Alla tåg och eventuella spårvagnar som ska trafikera tunneln bör hålla samma has-

tighet för att inte kapaciteten ska påverkas av att tågen kommer ifatt varandra. Det 

kan innebära att tågen tvingas köra med lägre hastighet än vad som annars plane-

ras för.  
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I Västlänken är hastigheten 70 km/h. M32:ornas maxhastighet är 72 km/h, men nu-

varande högsta tillåtna hastighet är 60 km/h. Ur denna aspekt borde alltså spårvag-

nar kunna trafikera tillsammans med tåg i Västlänken. 

7. Potential för duospårvagnar i Göteborg  

Efter resonemang med Hugo Lepik, projektledare för spårvagnstrafik, och Håkan 

Karlén, planeringsledare för spår, konstateras att svårigheterna med att införa 

duospårvagnar i Göteborg är större än de identifierade nyttorna. 

Västlänken kan inte ta emot mer trafik än den tågtrafik som redan är inplanerad. 

Det är inte rimligt att minska antalet tåg genom Västlänken för att istället utnyttja 

tåglägena för spårvagnstrafik då ett tåg kan ta många fler resenärer än en spårvagn. 

Med system som i Karlsruhe, där tåg från förorter kör på spårvagnsspår i centrum, 

skulle man kunna tänka sig en variant där tex varannan Kungsbackapendel kör ner 

i Västlänken och varannan kör som spårvagn till t ex Chalmers-Sahlgrenska eller 

på nya spår till resenärstunga områden som Lindholmen och Backa. Men så stora 

fordon som 100- eller 200-meterståg, som krävs pga resandebehovet i högtrafik, 

går inte att köra i stadsmiljö. De passar inte i stadsbilden och kan inte blandas med 

cyklister och fotgängare. Det skulle också bli svårt att klara de kurvor som finns i 

spårvagnsnätet, de skulle bara kunna köra i vissa stråk anpassade för dessa vagnar. 

Att köra med mindre fordon från Kungsbacka är inte aktuellt pga stora resande-

strömmar och kapacitetsbrist på Västkustbanan. 

En annan svårighet med att köra samma fordon på järnväg och spårväg är skillna-

derna i instegshöjd. Krav på tillgänglighet för alla ställer krav på små höjdskillna-

der vid påstigning. Spårvagnshållplatserna skulle kunna utrustas med förhöjda 

plattformar i de stråk där duospårvagnar ska trafikera, men det är svårt att få höga 

plattformar att smälta in i stadsbilden på bra sätt. Höga plattformar invid spår-

vagnsspår kan också ge problem när spårvagnsdörrar ska öppnas och stängas. Att 

köra med låggolvsvagnar i hög hastighet på järnväg är inget bra alternativ, det 

skulle bli för bullrigt och obekvämt att åka med. 

En nackdel är att om ett ytterligare system inför i Göteborgsområdet krävs ytterli-

gare uppsättning med fordon och särskild depå för dessa. 

Duospårvagnar med flera stopp i Göteborgs centrum skulle avlasta Centralstat-

ionen från resenärer, men den effekten kommer vi få av Västlänkens stationer 

också. Västlänkens stationer kommer också medverka till att fler resenärer når sitt 

resmål i Göteborg utan att behöva byta till lokal kollektivtrafik. Nu har vi valt att 
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satsa på Västlänken och planerar med den som bas. Vi bör komma igång med tåg-

trafiken i Västlänken först, innan vi planerar in ytterligare system. 

Sammanfattningsvis är det lämpligast att ha två skilda system för spårtrafik: 

 Ett system med höga hastigheter, egen banvall, hög kapacitet, på boggi för 

högre komfort. 

 Ett system i centrala staden, fler hållplatser, fler målpunkter, stadsnära, 

låggolv för tillgänglighet och låga plattformar för stadsmässighet.  

 

8. Slutkommentar 

8.1 Duospårvagnar på regionala järnvägar och i 
spårvagnsnätet 

Duospårvagnar internationellt är ett system där regionala järnvägar knyts till ett lo-

kalt spårvägsnät för att öka tillgängligheten till stadens centrum. Göteborg har i 

grunden förutsättningar för duospårvagnstrafik eftersom det finns både regional 

järnväg och spårvagnsnätet i staden. Men samtliga järnvägar är väl utnyttjade med 

omfattande trafik med pendeltåg, regiontåg eller fjärrtåg. Det krävs betydande in-

vesteringar för att kunna öka tågtrafiken på banorna närmast Göteborg, särskilt om 

det är för ett nytt fordonsslag som ska kombineras med befintlig trafik. 

I de tyska städerna, där duospårvagnstrafik införts, var inte järnvägarna så trafike-

rade, utan snarare nedläggningshotade och det fanns outnyttjad bankapacitet. För-

utsättningarna skiljer sig alltså jämfört med hur det ser ut i Göteborg nu. 

När TrainTram utreddes i nordvästra Skåne var det de mindre trafikerade banorna 

Söderåsbanan, Lommabanan, Råådalsbanan, Skånebanan och ny bana Helsing-

borg-Höganäs som var intressanta för TramTrain-trafik. Västkustbanan är inte ak-

tuell i det sammanhanget utan ska utnyttjas för fjärrtåg, Öresundståg och Pågatåg. 

 
8.2 Duospårvagnar i Västlänken 

Duospårväg i Västlänken har ingen internationell förebild då ett sådant system 

skulle utnyttja spårväg i ytterkanten och järnväg i centrum, vilket inte leder till 

ökad tillgänglighet till stadskärnan. Syftet med en duospårväg uppfylls då inte. 

Dessutom uppstår andra problem. 
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Redan när Västlänken öppnas kommer kapaciteten vara fullt utnyttjad med den 

planerade tågtrafiken enligt Målbild Tåg 2035. Västlänkens kapacitet kan ökas om 

samtliga stationer byggs med fyr-spår. Men det handlingsutrymmet behövs för att 

ha möjlighet att utöka tågtrafiken bortom 2035. 

Att minska antalet tåg och istället prioritera spårvagnar i Västlänken är inte aktu-

ellt med tanke på att ett tåg kan ha avsevärt många fler resenärer än en spårvagn. 

Duospårvagnstrafik i Västlänken skulle inte ge bättre, utan snarare sämre, tillgäng-

lighet till målpunkter i centrala Göteborg. 

8.3 Övrigt 

Andra utmaningar som nämns är såna som man har lyckats lösa eller anpassat sig 

efter i de framgångsrika systemen i Tyskland och Frankrike. Till exempel har man 

skapat möjlighet att trafikera stadens spårvägssystem med 75 meter långa tåg, dvs 

hållplatserna har plattformar med en längd på 80 meter. 

I tyska och franska städer är plattformshöjd på 30 cm standard. Där ser man i de 

flesta fall inga problem med förhöjda plattformar i stadsmiljön. Längs flera banor 

har man löst problemet med ramper som fälls ut, olika dörrhöjder eller olika höjder 

längs plattformen. 

Om duospårvagnar ska använda spårvägsnätet i Göteborg behövs justeringar i 

spårvägsinfrastrukturen såsom större kurvradier och utrymme för svep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna PM har skrivits på uppdrag av Jörn Engström, Västra Götalandsregionen i 

september-oktober 2016. Trivectors uppdragsnummer 16148. 
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