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Sammanfattning 
Arbetet är en LCA-studie vilken jämför transportslagen dieselbuss, gasbuss samt spårvagn. 
Studien behandlar dagens kollektivtrafiksystem i Jönköping jämförande ett realistiskt beräknat 
trafiksystem med spårvagn under ett 5- respektive 30-årigt perspektiv. Litteraturstudierna har 
främst inriktats på vetenskapliga arbeten och likvärdigt material. Eftersom buller från spårburen 
trafik hamnar längst ned på bullertrappan vid likvärdig ekvivalent ljudnivå och att alstringen av 
elektromagnetiska fält som fordras för driften eller funktionen är små, framstår den spårburna 
trafiken som ett miljövänligare alternativ i stadsmiljöer än bussar. Resultaten visar att spårvagnen 
har relativt mindre miljöpåverkan och behov av tillförd energi än bussar i relation till utfört 
transportarbete. Genom, en övergång till spårtrafik kan energianvändningen för kollektivtrafiken 
minska tillsammans med omkostnaderna, för att på sikt bli ett betydligt hållbarare alternativ än det 
nuvarande. Införande av effektivare och kostnadseffektiva transportslag kan innebära ytterligare 
positiva aspekter likt i den tyska staden Freiburg am Breisgau där man fått mindre antal bilar, fler 
cyklister men framför allt ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken samt fler gående medborgare i de 
centrala stadsdelarna.  

Abstract 
The work is an LCA study which compares modes of transport as diesel bus, gas bus and tram. 
The study deals with today's public transportation systems in Jönköping (a town, in Sweden) 
comparative realistically expected traffic by tram during a 5- or 30-year perspective. The literature 
survey has been focused on reports, theses and similar material. Since the noise from rail traffic is 
less annoying at the equivalent noise level compared to other modes of motorized transportation 
and the generation of electromagnetic fields required for the operation or function is small, stands 
rail traffic as a environmental friendlier alternative than urban buses. The results show that the tram 
has relatively less impact on the environment and the need for energy input than buses in relation 
to the mileage. By, a shift to rail transport, the public transport’s energy consumption and costs 
reduces together simultaneously, to eventually become a much more sustainable option than the 
current. The introduction of more efficient and cost-effective mode of transport may involve 
additional positive aspects, like in the German city of Freiburg am Breisgau, where it received 
fewer cars, more bikers, but above all increased use of public transport and more citizens 
consistently in the central districts. 
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1. Inledning 
Under de senaste decennierna har intresset ökat vad gäller produkters 
miljöbelastningar eller rent av dess påverkan på naturmiljön från allmänheten. 
Olika miljömärkningar på energieffektivitet eller jämförelsemärkningar vad gäller 
miljöpåverkan blir allt vanligare. Det finns helt frivilliga märkningar samt vissa 
definierade genom olika EG-direktiv. Den övergripande tanken bakom 
examensarbetet är främst att komma fram till en jämförelse mellan olika 
kollektivtrafiklösningar. Inbördes har bussar och spårvagnar sällan ställts mot 
varandra officiellt med en specifik märkning av deras miljöpåverkan. Det sägs 
helt enkelt bara att åka kollektivt är bra för miljön, i förhållande till den privata 
bilismen. 
En busslinje (Linje 1, ”röd”) i Jönköping har kommunen planlagt till att den ska 
övergå till en spårvägslinje med start senast år 2030. Vad gäller den övriga 
kollektivtrafiken i Sverige är den mest dominerande transportformen för 
personbefordran bussystem (Johansson & Lange 2008) vilket är likt den 
nuvarande situationen i Jönköping. Bussar marknadsförs i flertalet olika storlekar 
samt utföranden efter alla möjliga tänkbara behov. Trafikslaget används oftast 
blandat med biltrafik i gatumiljön med viss reservation vad gäller dedikerade 
körfält (bussgata/hållplatser). 
I takt med att det tillgängliga utrymmet för vår levnadsstandard krymper behövs 
alternativa sätt till att transportera oss på ett mer hållbart sätt. Städernas 
befolkning förväntas öka medan kraven på miljömässigt energieffektiva 
transporter till stadskärnorna går från rena visioner till ett absolut kriterium för vår 
fortsatta levnad. I närtid har även luftburna partiklar återigen blivit 
uppmärksammade vad gäller den hälsorisk de medför. Det behöver således inte 
längre enbart vara synliga luftföroreningar som besvärade bland annat 
Londonbor under 1800-talet (smog) för att människor ska drabbas av ohälsa. 
Städernas planering sker mot att uppnå miljömålen frisk luft, begränsad 
miljöpåverkan, god bebyggd miljö med flera för att skapa bättre levnadsvillkor i 
framtidens storstäder. 
Målet med denna uppsats är att visa hur en jämförande livscykelanalys (LCA) 
mellan kollektivtrafikslag kan bidra med: 

• Informativ jämförelse vid olika beslut 
• Framhäva relevanta miljörelaterade indikatorer 
• Utgöra någon form av miljödeklaration för kollektivtransporter 
• Belysa samtliga/ett urval av områden för miljöpåverkan 

Tidigare undersökningar har inte tagit upp miljö- och de samhällsekonomiska 
effekterna av nuvarande system kontra valet att inte agera. Det vill säga 
påverkan av att vänta med införandet av ett miljövänligare alternativ endast med 
tanke på kostnaderna vid uppstart och drift. Jönköping är regionhuvudstad i 
Jönköpings län. Länet består av sammanlagt 13 kommuner med ett invånarantal 
på 339 000 personer och samtliga huvudorter i länet utom Gislaved kan nås 
med järnväg (Jevtic et al. 2012). 
Intressant för staden är att den fram till 7 juni 1958 hade officiellt spårvägstrafik, 
mycket tack vare Gustaf Lundin som lämnade in ett förslag till staden om ett 
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elektricitetsverk och spårvägar. 1949 blev Karl Brusberg tillsatt chef för 
kommunala affärsverken. Han hade tidigare lagt fram ett förslag om 
spårvagnsnedläggning i Göteborg. Karl Brusberg utredde själv trafikproblemen i 
Jönköping, rapporten visade att spårvägen skulle avvecklas innan 1960, för att 
ersättas med trådbussar istället. Inköp av nya vagnar försvårades av ekonomin 
efter renoveringar av de äldre inköpta spårvagnarna från Stockholm. En märklig 
hantering av nedläggningsärendet hände genom ett brev till drätselkammaren 
där dåvarande affärsdirektören Karl Brusberg, den 17 maj 1958 begärde att 
spårvagnstrafiken skulle avvecklas på grund av ekonomisk olönsamhet jämfört 
med dieselbussar, vilket hade gjorts den 13 maj, redan innan beslutet hade 
tagits i kammaren (Fältskog & Lindberg 2007). 
Det kan antas att tillsammans med att linjerna måste byggas ut för att möta 
behovet, tillsammans med bussförespråkarna och billisterna gjorde sig mer 
hörda samt att Karl Brusberg själv inte ville ha spårvagnar, så har spårvägen fått 
gett vika för dieselbussar. Oljepriset bidrog mycket till dieselbussarnas fördel, då 
priset var väldigt lågt efter andra världskriget och sjönk stadigt ända fram tills 
den stora oljekrisen inträffade 1973. 
När invigningen skedde den 12 juli 1907, så reste hela 3 736 passagerare med 
spårvagn den första dagen (Fältskog & Lindberg 2007). Detta visar på det 
dåvarande intresset från invånarna för spårväg. Även då kommunen hävdat att 
de sista spårvagnsspåren är upptagna och bortforslade så uppdagas det ändå 
glömda spår efter slitage från både bil- och tungtrafik på stadens gator (bild 1), 
vilket är intressant då det i närtid förs debatt om att återinföra spårvägen till 
Jönköping. 

Bild 1. Kvarvarande spår  
gör sig påminda i 
Jönköping (Fröne 2015) 

Gaturummet för lokaltrafiken i Jönköping har gestaltats sedan 10 juni 1996 av 
Citybussar vilka kör i tre stomlinjer (Röd 1, Gul 2, Grön 3). Runt 60 % av 
befolkningen i staden fick en hållplats mindre än 500 m från bostaden. Genom 
integrerade system för signalprioritering och löpande trafikinformation vid 
hållplatserna ökade resandet sedan med 20 % fram till 2008. 
Tanken från Jönköpings Länstrafik var ”Tänk spårvagn - kör buss” och 
gaturummet ändrades med införandet av bussfiler och prioritering av bussar vid 
korsningar genom att trafikljusen slår om till rödljus för korsande trafik. Vad gäller 
trafikinformationen så beräknar en fordonsdator bussens position (GPS) 
tillsammans med fordonsuppgifter (vägdata/hastighet) och meddelar via ett 
datasystem via radio en beräknad ankomsttid till nästa hållplats varpå 
efterföljande hållplatser uppdateras löpande (Johansson & Lange 2008, 
Naturvårdsverket 2008). 
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Bild 2. Den kvarvarande spårvagnshallen 
uppförd 1907 efter ritningar av stadsarkitekt 
August Atterström (Fröne 2015).

Jönköpingsstation (resecentrum) knyter ihop Jönköpingsbanan (Falköping-
Nässjö) samt Halmstad - Nässjöbanan (via Vaggerydsbanan). Västra stambanan 
nås via Falköping, södra stambanan via Nässjö och Kust- till kustbanan via 
Värnamo. Detta ger goda förutsättningar för resor med järnvägen samtidigt som 
tätorter med över tusen invånare nås (Jevtic et al. 2012). Trafiken sker främst 
med regional-/länståg och även med fjärrtåg direkt mot Stockholm. 
Viktigaste aspekten för städers utveckling och planering är den totala andelen 
medborgare i respektive stad. Städers population utvecklas fortare i och med en 
ökande migration från andra länder till EU/ESS området. Detta leder till att 
befolkningstakten kan öka ytterligare i svenska städer och därmed kan 
folkmängden öka mycket fortare än prognoserna för Jönköping. 

2. Syfte

Genom en miljövetenskaplig analys ska studien undersöka kommande framtida 
krav på kollektivtrafik och de miljörelaterade effekterna av att inte välja ett 
effektivare trafiksystem. Vidare studeras huruvida styrande dokument kan 
påverka besluten vid val av kollektivtrafiklösningar. 
Studien innefattar främst den överskådliga miljöprestandan mellan buss- och 
spårvagnstrafik där skillnader mellan det nuvarande trafiksystemet analyseras 
mot ett tänkt system med spårvagn och gasbussar. Miljöprestandan mellan 
trafikslagen omfattar dock inte samtliga moment av en fullständig LCA. Arbetet 
tillför kunskap på området för fortsatta analyser mellan transportslagen. 
Miljöprestandan kan mycket väl marknadsföras. Först måste data i så fall tillföras 
för busstyperna vilka inte var öppet tillgängliga vid studien.  

2.1. Frågeställningar 
• Vilka är de miljömässiga krav som ställs på fordon för kollektivtransport i 

framtiden? 
• Vad styr upphandlingar och inköp för trafikhuvudmännen? 
• Vilken är effekten av att vänta med spårväg till år 2030? 
• Är spårvagn ett bättre alternativ för Jönköping? 
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3. Teori 
Flertalet olika alternativ existerar i dag för att ombesörja samhällets 
persontransporter. Under mer än ett halvt sekel så har vägtrafiken fått 
expandera med väg- och parkeringsytor i stadsmiljön. I takt med det 
begränsade utrymmet i samhället, trots att ytorna tar mer mark i anspråk, så har 
den kollektiva trafiken och andra intressen fått underordnas (Lundin 2014). 
Effektivare planering och nyttjande av resurser genererar ett transportsystem 
vilket bidrar till att minska negativa skadeverkningar från avgaser och 
partikelutsläpp till stadsmiljön. Likaså bidrar det i sin helhet till att minska 
transporternas klimatpåverkan och de skadliga effekter som samhällen upplever 
av detta. De olika alternativ som existerar i dag för att ombesörja samhällets 
persontransporter borde därför organiseras på ett mer hållbart sätt. Systemen 
kan vara extremt effektiva både energi- och ytmässigt men det kräver väldigt bra 
planering. 
Effektivare fordon som nyttjar bränslet optimalt per transport-/personkilometer 
minskar både bränsleförbrukningen och de skadliga miljöeffekterna, vilka 
uppkommer som en restprodukt vid förbränning. All form av transportarbete, 
som sker med de olika fossila energislagen, belastar miljön med växthusgaser. 
En tredjedel av de svenska utsläppen (Naturvårdsverket 2015) vad gäller 
växthusgaser från transporter kommer från en fossil bas. 
Globalt sett utgör olja 35 % av energibehovet. Transportsektorns energibehov 
ombesörjs med hela 94 % fossil energi (Jonstad 2012). Enligt Rundgren (2010), 
Jonstad (2012), Ayres & Ayres (2010) och Forsberg (2012) så har världen redan 
nått Peak oil, det vill säga den tänkta diagramplatå där världens oljeutvinning 
inte stiger, utan momentant stannar upp för att sedan sjunka. Vilket borde ge en 
klar signal om att åtminstone försöka växla över till förnyelsebara energislag 
innan oljan globalt sinar med därtill kommande problematik. En motor med en 
verkningsgrad på 36 % gör att per liter bränsle utförs ett arbete motsvarande 
verkningsgraden, medan resterande 64 % inte nyttjas. Vad gäller 
förbränningsmotorer så är det svårt att hamna över en verkningsgrad på 55 %, 
vilket således inte är fallet med elmotorer som har en verkningsgrad över 90 %
(Areskoug & Eliasson 2012, s. 204-208, 316, Anund et al. 2008, s. 95, Ayres et 
al. 2010, s. 39 - 44, Heinberg & Lerch 2010, s. 347-358, Shyi-Min Lu 2015). 
Studien inspirerades mycket av de principer som identifierats av Liker (2009) i 
vad han anser vara Toyotas 14 grundläggande principer. Enligt dessa 
grundläggande principerna så baseras besluten inom Toyota på ett långsiktigt 
tänkande, även då det sker på kortsiktiga ekonomiska måls bekostnad (Liker 
2009). Detta är också något som samhällets kollektivtransporter kan ta till sig – 
Ett långsiktigt tänkande. I grund och botten började en idé att gro under 
utbildningen, 
Om:
- nu ett energieffektivare transportslag existerar, varför används då inte 

det?  

- ett transportalternativ utgör ett betydligt effektivare system, sätt till det 
faktiska arbetet det utför kontra andelen tillförd energi, varför uppgraderas 
inte det befintliga systemet till det hållbara alternativet (med lokal 
redundans)? 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4. Metodik

4.1. Procedur 
Vissa områden inom miljövetenskapen är väldigt komplexa och svåra att hantera 
utifrån kontextuella ansatser. Genom att studera aktuella skeenden där relevanta 
beteenden och parametrar inte kan manipuleras eller kontrolleras av forskaren, 
utgör fallstudien ett bra alternativ.  Den undersöker därmed fenomen i kontext 
mot en realistisk miljö. Metodiken valdes för att examensarbetet av naturliga skäl 
inte kan påverka det nuvarande kollektivtrafiksystemet som råder i Jönköping, 
både vad gäller utförande och hur det trafikeras. Inga behandlingar eller 
manipuleringar har gjorts i det befintliga kollektivtrafiksystemet, utan 
genomförandet har konkretiserats till observationer och faktainsamling. 
Grunderna för en livscykelanalys beskrivs utförligt både vad gäller utförande, 
struktur och principer i standarderna SS-EN ISO 14040 samt SS-EN ISO 14044.  
Arbetet ska enligt de ovan nämnda standarderna inbegripa en definierad 
målsättning, omfattning, inventeringsanalys samt miljöpåverkans- och 
bedömning för en resultattolkning. 

4.2. Urvalskriterier 
Jönköpings kommun valdes med beaktande av lokalkännedom från författaren 
och att stadens invånarantal väntas öka med 18 % och kollektivresorna med 
21-44 % fram till 2030 (Jönköpings Kommun 2012). Därmed kan det tänkas att 
underlaget för spårtrafik redan finns, eller väntas inträffa tidigare. Jönköping 
anses även vara tillväxtens motor i regionen enligt en tidningsartikel (Jonsson 
2015). Höghastighetståg tillsammans med stadsbyggnadsvision 2.0 väntas 
innebära extra bränsle åt tillväxten i Jönköping som är ett av landets tio städer 
med högst tillväxt (Jonsson 2015). I staden väntas nya justeringar i befintlig 
gatumiljö vad gäller stadskärnans utförande i områdena Västra- och Östra 
centrum, Kålgården, Söder och Torpa. Likväl nybyggnation av bostäder vid 
Simsholmen, Munksjön och Rocksjön.  
Europa-/Götalandsbanan för höghastighetståg kommer att tillföra förändringar i 
staden, oavsett de två placeringsalternativen. Alternativ A avser att nuvarande 
stationsområde rustas upp för höghastighetståg medan alternativ B förlägger en 
ny station söder om Munksjön (Jönköpings Kommun 2008). I och med den 
efterlängtade satsningen på höghastighetståg så aktualiseras idéstudien 
Vätterspår (Jönköpings Länstrafik et al. 1998) igen för alternativen gällande 
nuvarande spårplan i Jönköping. Staden står inför en stor omvandling fram till 
2030, vilket motiverar en studie av transportfrågans framtid i stadskärnan. 
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4.3. Litteraturstudien 
Litteraturstudierna har främst inriktats på tillgänglig facklitteratur, rapporter, 
vetenskapliga arbeten och likvärdigt material. Aspekter kring systemens bidrag 
till miljöpåverkan genom energiförbrukande och emissioner därav har studerats. 
Även de delar som behandlar stadsplanering och hållbara städer har varit av 
intresse. Allmänna webbaserade söktjänster som Google, DuckDuckGo, Yahoo! 
och Microsoft:s Bing har använts för att söka efter information. På internetsidor 
från trafikverket, transportstyrelsen, JLT, SCB med flera, har det allmänna 
sökfältet på sidan använts. Handledarna har även bistått med rapporter, 
avhandlingar och andra intressanta dokument. En djupdykning har också skett 
bland samlingar sparade i författarens egna digitala dokumentsamlingar. 

En del söktermer som använts: 

Spårvagn 

Spårvägar 

Straßenbahn 

Tramway 

LCA+Tram 

Tram 

Green Transports 

CNG Buses 

Avenio 

Tram+manufacturers+europe 

Green citys 

Future transportation 

4.4. Livscykelanalys 
Data har insamlats från tillgängliga underlag från SCB, ECOINVENT, SIKA 
(TRAFA), Svensk Kollektivtrafik (FRIDA) och länstrafiken i Jönköpings Län. 
Underlaget för spårvagnar har skapats utifrån certifierade miljöprestanda-
deklarationer (EPD). Inriktning för insamlandet är kommun, invånare, resvanor, 
miljöbelastning, energiförbrukning, utsläpp och andra relevanta uppgifter för att 
studera förutsättningar samt jämföra trafikslagens miljöpåverkan vid användning. 
Miljösystemanalyser kräver kvantitativ data. Resultatet är kopplat till metodiken 
som används, vilken i sin tur är uppbyggd på förenklingar av verkligheten. 
Väsentligt i bedömningen är att avgränsa till en global-, lokal- eller ytterst lokal 
påverkan (specifik fastighet). För att kunna jämföra alternativen buss och 
spårvagn så måste en gemensam nämnare tas fram, en så kallad funktionell 
enhet.  
Begränsad tillgänglighet av data med kvalité gjorde att inriktningen vägdes mot 
den kvantitativa delen med beräkning av in- och utflöden av materia och energi 
vid en jämförande Livscykelanalys (LCA). 
På grund av en stor osäkerhet vad gäller angiven data i nyare datakällor, har en 
stor del av tillgängliga data som insamlats, bearbetats utifrån en tidsrymd från 
1990-talet till dags dato. Till livscykelanalysen användes programmet SimaPro 
version 7.3.0, classroom multiuser (2011) och uppdaterat fram till UpdateEI718. 
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4.4.1. Tillgängliga steg inom vald metod 
Analysen kan delas in i: 

1. Livscykelinventering (LCI) med resursers (material/energi) in- och utflöde 
studeras under produktens livstid, samt, 

2. Livscykelanalys (LCA) är en egentlig livscykelinventering som åtföljs av 
en ändelse bestående av en bedömning av miljöpåverkan. 

4.4.2. Viktning 
Alla kategorier av inventerade data vägs samman till ett gemensamt tal för 
miljöpåverkan. Kategorier för miljöpåverkan viktas utifrån respektive metodiks 
grunder innan sammanslagningen sker. 

Några av de vanligaste metoderna (Rydh et al 2002, SimaPro) är: 
‣ Eco-Indikator 99 (Eco99) 
‣ Ekoknapphet (ECO S) 
‣ EDIP 
‣ EPS 2000 
‣ Effektskategori (ET) 
‣ ReCiPe 
‣ Tellus 

Eco-indikator 99 (H) metoden valdes då den omfattar tre modeller för kategorier 
av miljöpåverkan i jämförelse med de andra metoderna. De tre områdena är : 

− resurser, avser den extra mängd energi vilket krävs för att 
utvinna framtida bränslen och mineraler 

− mänsklig hälsa, innebär skador under antal livsår (DALY) vad 
gäller respiratoriska-, karcinogena- och växthuseffekter. 
Omfattar även ozonlagrets uttunning samt joniserande 
strålning. 

− ekosystemkvalitet, avser procentuell andel kärlväxter vilka 
försvinner i ett geografiskt område på grund av 
landanvändning, försurning, övergödning med mera. 

4.4.3. Bristfällig data 
Samtliga enhetsprocesser vad gäller bussar med gasdrift använder beräknad 
driftdata utifrån knapphändiga uppgifter om utsläpp vilka har beräknats och 
jämkats med gällande data för dieselbussar. Datakvalitén är därmed inte 
överensstämmande med faktiska utsläppen vilka kan komma ifrån tunga fordon 
med natur- och biogas som drivmedel. 
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4.4.4. Antaganden 
Generellt antas att fordonen har en genomsnittlig belastningskvot om 12 
passagerare/km per transportkilometer. Därav riktas tyngdpunkten mot det totala 
kollektivtrafiksystemets storlek vad gäller utbudskilometer. Trafiksystemet 
beräknas fullfölja tidtabellen oberoende av antalet påstigande för att uppfylla 
sträckan av utbudskilometer och meningen med kollektivtrafik samt att även 
trafikera ekonomiskt ogynnsamma sträckor. 
Bussarna anses likställda, det vill säga en maximal längd av en normal buss 
med maximal plats för nittiofem passagerare (ej ledbuss). I verkligheten 
trafikeras gatumiljön i Jönköping av både vanliga korta bussar av varierande 
längd och ledbussar. 
Vidare antas fordonen ha jämbördig teknisk standard (västerländsk) och att 
bussar har en medellivslängd av fem år samt spårvagnar har en medellivslängd 
av trettio år (Bilaga D). 

4.4.5. Beräkningar 
Vad gäller gasdriften för bussar, så måste en fördelning ske mellan biogas och 
naturgas beräknas. Då både biogas och naturgas används, så måste det 
beaktas att olika blandningar mellan dem existerar. Bränsletanken förmodas 
innehålla en rest av det tidigare bränslet. Med andra ord anses det högst 
osannolikt att bussen endast tankas när tanken är helt tömd. Mängden naturgas 
togs fram genom att den totala mängden gas och andelskvoten utjämnades 
således till 56 % biogas och 44 % naturgas. Värmevärden hämtades från 
Energimyndighetens datalager (DW). Energivärde för biogas (9,77 kWh/Nm3 ) 
och naturgas togs fram (11,05 kWh/Nm3). Beräkningen för detta är som följer: 

1. Först beräknas den procentuella andelen biogas av den totala 
inköpta och förbrukade gasmängden hos JLT enligt (100/(1 029 
120+825 344)) x 825 344 = 44,5 % 

2. vilken sedan minskas från 100 % för att få fram den procentuella 
mängden naturgas  100-44,5 = 55,5 % 

3. Energivärdet för bio- respektive naturgas viktas enligt en förenkling 
genom (9,77 x 0,56)+(11,05 x 0,44) = 10,33 kWh/Nm3 

Ett typexempel för spårvagn beräknades utifrån tillgängliga data från miljö-
deklarationerna för spårvagnarna Flexity Outlook, Zaragosa Tram och A35. 
Sedan jämfördes uppgifterna med en fjärde spårvagn, Aveneo för att sedan 
uppskattas till en fullvärdig kompromiss för samtliga vagnar. 

4.4.6. Livscykelanalysens omfattning 
Spridningseffekter av vägsalt och dess miljöpåverkan tas inte upp av 
systemanalysen men har effekter på fordonens livslängd, vattenkvalité samt 
växt- och djurliv. 
Analysen har förenklats till att omfatta energibehovet och dess miljöpåverkan 
från buss och spårvagn. Studien omfattar inte materialutvinning, förädling, 
konstruktion, tillverkning, materialåtervinning, frakt samt den energiåtgång som 
krävs per steg för respektive fordon. 
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4.4.7. Funktioner i systemen 
Systemen designas för att transportera personer mellan olika lokaliteter i en 
stad, regionalt, interregionalt samt nationellt. Systemen kan liknas vid ett 
förgrenat transportnätverk av fordon, där personer transporteras mellan olika 
platser via olika knutpunkter. 

4.5. Trovärdighet och tillförlitlighet 
Traditionell litteraturgranskning har genomförts. Källor har härvidlag godtyckligt 
granskats för att en vetenskaplig trovärdighet ska uppnås. Detta beror av 
flertalet anspelande faktorer som källornas objektivitet/syfte, aktualitet, upphov 
eller ansvar från utgivaren.  
För att fullfölja kraven på transparens enligt standarderna SS-EN ISO 14040/SS-
EN ISO 14044 så har en utförlig lista för referenser tagits fram, vilken 
tillsammans med ingående data och källa angivits i både litteraturhänvisningen 
respektive trafikslagens bilagor. 

4.5.1. Metodikdiskussion 
Livscykelanalyser (LCA) är ett väldigt bra verktyg för att skapa komplexa 
analyser baserade på kvantifierade data men kräver dock detaljerad 
information. 
Under arbetet så uppdagades det hur viktigt det är att följa rätt sekvens och 
hålla en väldigt strukturerad ordning helt enligt vad (Baumann 1994, Baumann & 
Tillman 2004) lyfter fram. Inventeringen blir annars väldigt komplex och abstrakt 
istället för konkret. Särskilt i beaktande av att väldigt mycket data har ansamlats 
utan att direkt tillägnats en process eller materialflöde i form av metadata. 
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5. Resultat

5.1. Framtida krav på fordon för kollektivtransport? 

5.1.1. Miljöpåverkan 
Transporter utgör idag en väsentlig förutsättning för att samhället ska fungera på 
ett tillfredställande sätt, dock genererar all form av motoriserad transport någon 
form av negativa effekter på miljö, individer och samhället i sig självt. Avgaser 
eller luftföroreningar via utsläpp innebär skadliga effekter på klimatet, 
naturmiljöer, skador på byggnader/monument och hälsoeffekter på människor, 
växter och djur. Kväveoxider bidrar till marknära ozon, övergödning, försurning, 
fotokemisk smog och är giftiga. Koloxid är väldigt giftigt från små halter medan 
kolväten bidrar likt kväveoxiderna till marknära ozon samt den fotokemiska 
smogen. 
Dieselavgaser kan innehålla partiklar runt 0,1 μm i storlek men de drar oftast 
ihop sig till större partiklar. I värsta fall kan de även binda till sig organiska 
ämnen vilket ökar cancerrisken vid exponering till lungorna (Andrews 2004, s. 
53). Avgaserna innehåller en mindre halt lågmolekylära polyamoratiska kolväten, 
än avgaser från bensinmotorer vilka innehåller mångt fler samt större molekyler. 
De större polyamoratiska föreningarna är i högre grad mer cancerframkallande 
än de lågmolekylära, vilket ger dieselmotorn en fördel (Sterner 2003). 
Ljudvågor som är oönskade eller störande definieras som buller. Det kan både 
vara höga som låga ljud och frekvenser. Buller, främst från trafiksektorn, är den 
absolut vanligaste orsaken till störningar i bebyggd miljö. I och med att 
samhällena blir mer trafikerade och tätbebyggda så ökar exponeringen för 
omgivningsbuller medan de tysta områdena minskar blir färre. I takt med en 
växande transportsektor tillsammans med urbaniseringen så måste insatserna 
öka för att minska skadorna av långtidsexponering. Transporters andel av 
störande buller kan liknas vid en trappa, högst upp är flyg, sedan vägtrafik och 
längst ned spårburen trafik vid likvärdig ljudnivå. Exponeringen för buller leder 
till sömnstörningar, skador på hörseln, mindre välbefinnande, kognitiva 
reaktioner men även hjärt- och kärlsjukdomar (Eriksson et.al 2013). 
Vid elledningar, elektriska apparater och kommunikativ utrustning (exempelvis 
mobiltelefonmaster), sker en alstring av elektromagnetiska fält genom de 
elektriska strömmar eller de radiofrekventa fält som fordras för driften eller 
funktionen. Termen är egentligen ett gemensamt namn för två olika typer av fält: 
elektriska- samt magnetiska fält. Alstringen av de elektriska fälten sker genom att 
partiklar laddas av den elektriska kraften med inverkande av ett variabelt 
magnetfält och mäts i enheten V/m (volt per meter). Laddningen omger sig med 
ett magnetfält genom elektrisk ström (spänning) som leds i en krets av en 
elektrisk ledare varpå ett cirkelformat fält bildas runt den. Elektriska magnetfält 
mäts i enheten tesla (T) men då enheten är stor (V*S/m2) så används termen 
mikrotesla (μT) för att lättare ange en hanterbar enhet. 
Gemensamt för de elektromagnetiska fälten är att styrkan avtar med avståndet, 
fältet är som starkast vid strålningskällan. Vad gäller strålningen från 
matarledningen vid spårvägar vilken oftast är statisk, så har den ett medelvärde 
runt 0,5 till 1,2 μT (Anger 2010) vid spårvagnen och har som mest en utstrålande 
effekt likt en bärbar radio på 30 cm håll (Banverket 2003). 
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5.1.2. Krav på fordon 
Att minska oljeberoendet är ett sätt att begränsa de skadeverkningar 
klimatpåverkan ger. Energieffektiviseringar ger både lägre utsläpp och indirekt 
utsläpp till atmosfären. Genom en hållbar trafik- och energiförsörjning så skapas 
ett mer långsiktigt fungerande samhälle. Bästa effekt fås av att kombinera de 
faktorer vilka främst påverkar trafiksystemen enligt (Schiller et al. 2010): 

• Kapacitet 
• Energieffektivitet 
• Funktionalitet beroende på resans art 
• Kostnader och ställda krav på infrastrukturen 
• Räckvidd och hastighet 
• Utsläpp/miljöpåverkan 
• Säkerhet 

Vidare enligt (Schiller et al. 2010) kan grundläggande teori om hållbara 
transporter delas in i tre sektioner: 

1. Kollektivtrafiken medverkar till ett säkert samhälle där invånares hälsa 
och miljön inte påverkas negativt samt att basbehovet av förflyttning för 
individerna tillåts av trafiken. 

2. Utförs effektivt till ett överkomligt pris och tillför staden en livskraftig 
ekonomi. 

3. Bidrar till minskning av utsläppen av miljöföroreningar, minimal 
konsumtion samt minskar användandet av icke förnyelsebara drivmedel 
och material. 

Att separera bil- och gångtrafik anses bättre ur både miljö och hälsoskäl samt att 
med åtskilda trafiksystem så ökar de positiva effekterna till fördel mot en bättre 
stadsmiljö sett till både miljö- och hälsoaspekter (Lundin 2014, s. 216). 
Ett mycket väl avvägt argument säger att det säkraste sättet att expandera 
nyttjandet av elektriska fordon är att använda fordon som nyttjar ström från en 
kontaktledning i väntan på att batteridrivna fordonen ska utvecklas till att få en 
längre räckvidd (Heinberg & Lerch 2010). Som bonus tillkommer 
tidsbesparingar vid tankning samt vikt/utrymme på själva fordonet när det inte 
behöver medföra en egen energireserv. 
Generella typer av kollektivtrafiksystem som finns i en stadsmiljö: 
• Helt separat system - bara kollektivtrafik 
• Nästan separat med korsningar mot andra trafikslag - kollektivtrafik med 

egna vägar, vägkorsningar finns där andra trafikslag/gående kan korsa/gå 
över  

• Blandsystem med flertalet trafikslag som samsas - en normal gatumiljö med 
spårvagnar, bussar, cyklister, bilar och lastbilar på samma vägar med 
normala hänsynsregler gentemot varandra. 
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5.2. Vad styr upphandlingar och inköp för trafikhuvudmännen? 

I Sverige styrs miljöpolitiken av de sexton 
uppsatta nationella miljömålen samt 
generationsmålet (prop. 2008/09:93). För 
att underlätta arbetet att nå de uppsatta 
målen ska vart och ett av dem tilldelas 
etappmål, det vill säga en indelning av ett 
större mål sker till mindre steg vilka ska 
klaras av. Miljökvalitetsmålen har sedan 
brutits ned till målformuleringar på regional 
och lokal nivå inklusive mätbara delmål 
samt strategier för de olika åtgärderna. 
Dessa formuleringar återkommer i de riktlinjer för visionen av Jönköpings län 
(Wiklund 2014) som ett plusenergilän fram till 2050 för transporter: 
• År 2015, transportsektorn ska minska utsläppen av koldioxid med 10 % samt andelen 

cykel och kollektivresor ska öka med 15% jämfört med 2002 års statistik. 
• År 2020, majoriteten av personbilar samt kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria 

drivmedel. Länet ska ha både stora och små anläggningar för biogasproduktion samt 
tankställen för el (laddstation) och biogas i alla kommuner. Andelen resor med cykel 
eller med kollektivtrafik ska öka med minst 20% jämfört med 2002 års statistik. 

• År 2030, länet ska vara oberoende av fossil energi till att driva fordonsparken 

I och med att Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93) antogs 
av riksdagen 2009, tilldelades transportområdet olika kriterier i miljö och 
hållbarhet. Det transportpolitiska målet är indelat i två huvudgrupper: 
funktionsmål och hänsynsmål. För att möjliggöra en lättare hantering så har 
huvudgrupperna även delats in i målpreciseringar, där det för varje precisering 
finns flertalet indikationer som visar hur arbetet ter sig gentemot det 
övergripande huvudmålet. Närmre beskrivet i prop. 2008/09:93 (s.14) avses att 
det ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig hållbar 
trafikförsörjning för hela landet. Sveriges trafikförsörjning ska även utformas/
användas så att grundläggande tillgänglighet med god kvalitet bidrar till 
utvecklingskraft i hela landet, där båda könens och näringslivets transportbehov 
likställs inför vad transporterna skall uppfylla enligt prop. 2008/09:93 (s.16). 
Transportsystemet ska även anpassas så att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen och en ökad hälsa 
uppnås om prop. 2008/09:93 (s.30) ska efterföljas. 
Internationellt finns ett handlingsprogram för hållbar samhällsutveckling vilken 
styr städer, kommuner och andra aktörer genom en så kallad miljöagenda 
(Agenda 21). FN:s miljökonferens i Rio 1992 skapade detta handlingsprogram 
för att minska de miljörelaterade problemen med transporter, avfall och 
konsumtion. Innebörden är att kommuner, stat och landsting ska arbeta med att 
välja bra transportsätt, miljövänlig energi samt arbeta med energieffektivisering 
för ett hållbarare samhälle under 2000-talet. För att främja rena och 
energieffektiva transportfordon infördes direktivet 2009/33/EG av 
Europaparlamentet den 23 april 2009. Samtidigt antogs direktiv 2009/28/EG om 
främjande av energi från förnybara energikällor. 
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Som medlemsland i EU speglas detta genom att upphandling av 
kollektivtrafiktjänster styrs dels av lag (SFS 2011:846) samt en förordning (SFS 
2011:847). Myndigheter och beställare av kollektivtrafiktjänster för allmän trafik 
är således skyldiga att vid upphandlingen ställa krav på energianvändning samt 
miljöprestanda. Dessutom måste trafikföretagen från och med 1 juli 2011 även 
redovisa fordonskilometer och förbrukning per typ av drivmedel i databasen 
FRIDA (Svensk Kollektivtrafik, Trafikhuvudmän). lagen (1994:1776) om skatt på 
energi, lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande 
biobränslen samt Förordning (2011:1134) om fastställande av omräknade 
belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2012, inverkar på de val av 
bränslen vilka används per transportslag. Den alltmer kontroversiella 
beståndsdelen i biodiesel, vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO), är fortfarande 
skattebefriad i Sverige fram tills år 2018 (SFS 1994:1776). Som HVO räknas all 
bioolja framställd av både slakteriavfall (fetter), palmolja eller Palm Fatty Acid 
Distillate (PFAD). Branschorganisationen för bolag inom läns- och regionaltrafik, 
Svensk Kollektivtrafik, har satt upp egna mål och riktlinjer fram till år 2020. 
Branschen själva vill minska den fossila andelen drivmedel och samtidigt öka 
andelen förnyelsebara alternativ från tidigare nivå eller mer. 

5.3. Effekten av att vänta med spårväg till år 2030? 

5.3.1. Nuläge till 2030? 

Kommunens förväntningar ligger på en tillväxt av 16 500 invånare fram till år 
2030 enligt befolkningsprognosen. På grund av en ökning av kollektivtrafikresor 
som väntas (21-44 %), anser kommunen att Citybuss linje 1 bör konverteras till 
spårväg senast år 2030 (Jönköpings Kommun 2012). Linjenätets turtäthet med 
5-7 minuter för buss samt 10 minuter för spårvagn, väntas öka det totala 
resandet med ytterligare 10 %. Totalt rör det sig om en ökning på 65 % från 2010 
års resandeantal. Främst anses prioritet för busstrafiken, där bussar prioriteras 
framför andra fordon i gatumiljö, väga betydligt tyngre än möjliga alternativ 
såsom trådbuss eller spårvagn. Spårvägslinje 1 förväntas ha en längd av 14,4 
km och benämns inte tidigare än år 2030 (Jönköpings Kommun 2012). 
Vidare läsning i handlingsplanen (Jönköpings kommun 2011) framhäver 
tydligare visioner för framtiden: 

• Person- och godstransporter sker effektivt och med 
förnyelsebara energikällor (E&T). 

• Kommunen har en väl utbyggd och hållbar infrastruktur där 
kollektivtrafik och gang och cykel prioriteras framför biltrafik 
(B&S). 

• Kommunens fortsatta tillväxt sker genom långsiktigt hållbar 
stadsutveckling (B&S). 

• Verksamhetsutövare och invånare I Jönköpings kommun har 
god kunskap om miljöfrågor och arbetar aktivt för minskad 
negativ påverkan (EF). 

• Jönköpings kommun är en god förebild I arbetet (EF).  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Trots ovan nämnda visioner och kommentarer om minskad biltrafik, framhävs 
förslag till huvudnäten för biltrafik inklusive åtgärder till att hantera ökande 
trafikmängder i kommunens Kommunikationsstrategi (Jönköpings kommun 
2011). 
Att spårtrafik överlag är miljövänligare än bussystem beror främst på att 
adhesionen mellan hjulaxeln och rälsen (stål/stål) är betydligt mycket lägre än 
friktionen för buss (gummi/asfalt). Detta beror främst på att kontaktytan är 
betydligt mindre mellan räl och hjul, vilket bidrar ytterligare till att adhesionen är 
mindre än vägfriktionen (Bårström & Granbom 2012). 
Bussar kräver friktion mot asfalten dels för acceleration men även vid retardation 
för att fungera. Däcken utgör även en vidare aspekt då friktionsytan är stor samt 
att ytan varierar beroende på lastningsgrad eller aktuellt däcktryck. Det 
avgörande för all transport är hur hög verkningsgraden är per andel tillförd 
energi kontra utfört arbete. Ett effektivare transportsätt med högre tillhandahållen 
energikvalitet och verkningsgrad, kräver därför mindre energi för att utföra 
transportarbete vid samma transportsträcka. Effektivare nyttjande av 
energimediet medför även mindre utsläpp per kilometer. Spårvägen utgör ett 
transportsystem vilken är en viktig del i samhällsstrukturen och påverkar staden 
både i när- och framtida perspektiv främst vad gäller gestaltning av gatumiljöer 
(Johansson & Lange 2008). 
Sammanlagt åtgår mer energi för att driva kollektivtrafiken än motsvarande 
spårväg/trådbuss då verkningsgraden är mindre för diesel- respektive 
gasbussarna. Invånarna kommer att uppleva tätare trafik av både bussar som 
bilar och lastbilar i stadens centrala delar för att klara av de ökande 
transportbehoven. Detta leder i sin tur till att partikelhalterna samt avgashalterna 
stiger i stadskärnan och föranleder till att kommunen inte kan uppnå de satta 
luftkvalitetsmålen samt att sjukdomar relaterade till luftföroreningar ökar. 
Tabell 1, visar hur mycket energi går det åt för att köra respektive fordon 100 km. 
För spårvagn, trådbuss samt gasdriven buss har energiförbrukningen beräknats 
till motsvarande dieselmängd, likaså diesel och gas till motsvarande värde 
energimässigt i kWh. Jämförelsen visar energibehovet omräknat till kWh per 
passagerare (maxlast) samt per körd km där de elektriskt drivna fordonen har 
den bästa prestandan. 
Tabell 1. Energianvändning per transportsätt 

aBåde stående och sittande enligt teknisk specifikation på fordonet 

Typ

Bränslemängd 

l/100 km

kWh Maxlast 

Passagerareapkm /km

Spårvagn 0,38 0,014 3,81 257

Trådbuss 0,60 0,20 6,00 95

Volvo 7900, Elhybrid 1,70 0,18 17,72 95

Volvo 7900, hybrid 2,70 0,30 27,00 95

Buss, gas 7,23 0,78 74,73 95

Buss, Diesel 4,43 0,46 44,30 95
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Tabellerna 2 och 3 visar hur mycket bränsle som förbrukas under fem respektive 
trettio år. Beräkningarna är grundade på de inköpta bränslemängderna för år 
2014 vid Jönköpings Länstrafik (Citybussar) och har sedan multiplicerats med 
respektive scenarios tidsperiod. För respektive busstyp har sedan beräknats hur 
många serviceåtgärder som åtgår för att underhålla bussarna under 
tidsperioderna. 

Tabell 2. LCA in-värden, buss (tid = 5 år) 

Tabell 3. LCA in-värden, buss (tid = 30 år) 

bBaseras på Scanias motor DC09-112360, driftyp 1, serviceintervall 60 000 km/årligen. 

cNya bussar köps in vart 5:e år för att ersätta de gamla 

Tabell 4. Buller från transportslagen dB(A) 
Från tekniska specifikationer av busstillverkare (inkl. broschyrer) hämtades de 
värden som kunde finnas, vilka sammanställdes i denna tabell för att kunna 
jämföras. För spårvagn fanns tydlig och väldokumenterad information från 
nästan samtliga tillverkare, medan för bussar var detta ytterst sparsamt 
förmedlat från tillverkarna. 

d Fordon framförts vid 50 km/h e Fordon framförts vid 30 km/h 
f Fordon framförts vid 80 km/h 

Antal Drivmedelsåtgång (L/Nm3)
Serviceb

Diesel MK1 Biodiesel Naturgas Biogas
Buss, diesel 79 1 000 000 11 500 000 474 st
Buss, gas 32 4 000 000 5 000 000 224 st

Antal Drivmedelsåtgång (L/Nm3)
Serviceb

Diesel MK1 Biodiesel Naturgas Biogas
Buss, 
diesel 474c 6 000 000 69 000 000 2 844 st

Buss, gas 192c 24 000 000 30 000 000 1 344 st

Start Stillastående Komfortsystem (AC) Boggi Traktionsmotor

Buss, Diesel 81 - - - -

Hybridbuss 58 - - - -

Spårvagn 71 59 73d 68e 81f
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5.3.2. Fordon, en jämförande analys 
Genomsnittlig statistik för spårtrafik i Sverige under perioden 2003-2013 (SIKA 
2006:10, 2009:22: Trafa 2013:28, 2014:15) beräknades. Antalet spårvägsfordon 
för personbefordran uppgick till 575 stycken och total spårlängd till 253 km 
(inklusive sido- och dubbelspår) i snitt för Sverige under samma period. 
Data hämtade ur FRIDA (Svensk Kollektivtrafik, 2015) anger att Länstrafikens 
stadsbussar har en medelålder på 4,6 år samt fördelas på 10 st i klass Euro III 
(9 %) samt 101 st av klass Euro IV (91 %). Motsvarande värde för en 
genomsnittlig spårvagn i Sverige är 36,9 år (Bilaga C). För att inte jämföra med 
ett särskilt spårvagnsmärke eller modell så antogs en ”fusions-variant” av 
levererade modeller med tillgängliga EPD: Zaragosa (CAF .SA.), Urbos AXL 
(CAF .SA.) samt Flexity Outlook (Bombardier Transportation). Avenio samt 
Combino (Siemens AG) saknade publicerade EPD:er och kunde därmed inte 
användas. Volvo 7900 fick gestalta bussar i diesel och gasdriftsutförandet. Det 
är en kort normal buss byggd för 90 passagerare varav 32 sittande. 
Serviceintervall enligt Scania DC09 112:360 motor med drifttyp 1 valdes som 
referens för bedrivet serviceunderhåll. Denna typ av drift förutsätter 65 000 km/
år för en buss i linjetrafik. 

Tabell 5. Tekniska Data för fordon. Detta är de grundläggande faktorer som 
jämförs mot varandra i livscykelanalysen. I nedanstående kriterier viktas sedan 
fordonen vad gäller materialintensitet (vikt), avfallsscenario (vad händer vid 
skrotning) och tid för service/underhåll efter ett visst antal km (serviceintervall) i 
alla kommande analyser nedan.  

Spårvagn (4 sektioner) Buss

Total vikt 43 340 kg 19 000 kg

Passagerarantal (max) 257 st 90 st

JLT, medel 12 st/km 12 st/km

Avfallsscenario, återvinns 93,5 % 90 %

; förbränns 4,86 % 7,1 %

; deponeras 1,64 % 2,9 %

Serviceintervall 250 000 km 60 000 km (alt. 1 per år)

Transportarbete, 5 år 425 000 km 325 000 km
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5.3.3. Jämförelse mellan transportslagen i SimaPro 
Avseende miljöpåverkan från de olika trafikslagen i drift fram till första större 
underhållsåtgärden för spårvagn (service var 250 000:e km) med all tillgänglig 
infrastruktur under ett år. 

Tabell 6. Indata, jämförelse av transportslag. Här tillkommer användningskriterier 
för de olika fordonen i jämförelsen av fordonen utöver grunden som angavs i 
tabell 5. 

Figur 1. Jämförelse, Viktning poäng (tusental, ECO-Indicator 99 H/A) 
Miljöbelastningstal (här poäng) ger en subjektiv bedömning om de olika transportslagens 
miljöpåverkan. Viktningsfaktorer i form av poäng definierar graden av denna miljöpåverkan 
utifrån olika kriterier för buss, gasbuss, samt spårvagn för jämförelsen. 

spårvagn dieselbuss gasbuss

Fordon, antal 1 st 1 st 1 st

Drift 250 000 tkm 250 000 tkm 250 000 tkm

Service, antal 1 st 4 st 4 st

Infrastruktur, nyttjande 250 000 km/år 250 000 km/år 250 000 km/år
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Figur 2. Flödesdiagram, dieselbuss. Källa: SimaPro 2015, delvis modifierad av 
författaren. Visar användningsfasen (gul ruta) för en buss som använder diesel för att utföra 
ett transportarbete på 250 000 km. Olika material (grå ruta) kopplas både till ihopsättningen 
(blå ruta), drift, underhåll av vägbana samt service. 
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Figur 3. Flödesdiagram, gasbuss. Källa: SimaPro 2015, delvis modifierad av 
författaren. Visar användningsfasen för en buss som använder bio-/naturgas för att utföra 
ett transportarbete på 250 000 km. Olika material kopplas både till ihopsättningen, driften, 
underhåll av vägbana samt service med samma färgkod som i figur 2. 
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Figur 4. Flödesdiagram, Spårvagn. Källa: SimaPro 2015, delvis modifierad av 
författaren. Visar användningsfasen för en spårvagn som använder elektricitet (Nord Pool 
mix) för att utföra ett transportarbete på 250 000 km. Olika material kopplas både till ihop-
sättningen, driften, underhåll av vägbana samt service med samma färgkod som i figur 2.  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5.3.4. Jämförelse 5 år i SimaPro 
Avser en samlad uppskattad miljöpåverkan från de olika trafikslagen under 
blandad trafik för att bedriva ett aktivt kollektivt transportarbete med all tillgänglig 
infrastruktur, under en längd av fem år. Nuvarande avser hur systemet ser ut idag 
medan Spårvagn är ett rimligt hypotetiskt scenario med 16 st spårvagnar och 79 
st gasbussar. 

Tabell 7. Indata, trafikering under 5 år. Uppgifter från tabell 1, 2 samt 5 ingår 
tillsammans med uppgifterna nedan i scenariot. De viktas sedan vad gäller antal 
fordon, materialintensitet, avfallsscenario, tid för service eller underhåll efter ett 
visst antal km (serviceintervall) och utfört transportarbete enligt nedan. 

Serviceintervall: Bussar, 1 per 60 000 km eller 1 per år. För spårvagn gäller 1 per 250 000 km. 

Figur 5. Femårig jämförelse, Viktning poäng (tusental, ECO-Indicator 99 H/A). Här 
viktas olika miljöbelastningstal och definierar graden av miljöpåverkan mellan det nuvarande 
och det rimliga scenariot med 16 spårvagnar i Jönköping. 

Nuvarande JLT Spårväg

Fordon, antal 79 st dieselbussar 79 st gasbussar
32 st gasbussar 16 st spårvagnar

Drift, diesel 27 750 000 tkm -
; gas 13 000 000 tkm 27 750 000 tkm

; spårväg - 13 000 000 tkm

Service, diesel 463 st -

; gas 274 st 463 st

; spårväg - 52 st

Infrastruktur, vägunderhåll 40 750 000 km/år 27 750 000 km/år

; spårvägsunderhåll - 13 000 000 km/år
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Figur 6. Femårig jämförelse. Källa: SimaPro 2015, delvis modifierad av författaren. 
Visar användandet av nuvarande system med både diesel- och gasbussar. Systemet utför 
ett transportarbete på 40 750 000 km per år. Olika material kopplas både till ihopsättningen, 
driften, underhåll av vägbana samt service med samma färgkod som i figur 2. 
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Figur 7. Femårig jämförelse [fortsättning]. Källa: SimaPro 2015, delvis modifierad av 
författaren. Visar användandet av det tänkta systemet med 79 st gasbussar och 16 
spårvagnar. Systemet utför ett transportarbete på 40 750 000 km per år. Olika material 
kopplas både till ihopsättningen, driften, underhåll av vägbana samt service med samma 
färgkod som i figur 2. 
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5.3.5. Jämförelse 30 år i SimaPro 
Avser likt den föregående jämförelsen (5.3.4.), en samlad bild av uppskattad 
miljöpåverkan från de olika trafikslagen, i blandad trafik för att bedriva ett aktivt 
kollektivt transportarbete med all tillgänglig infrastruktur under en period av 
trettio år istället för fem. Nuvarande är hur systemet ser ut idag och trettio år 
framöver, medan Spårvagn är ett rimligt hypotetiskt scenario med 16 st 
spårvagnar och 474 st gasbussar under trettio år. Ingående data baseras på 
medelåldern av den Svenska spårvagnsflottan, vilken ligger kring 36,9 år (Bilaga 
C). 

Tabell 8. Indata, trafikering (30 år). Uppgifter från tabell 1, 3 samt 5 ingår 
tillsammans med uppgifterna nedan i scenariot. De viktas sedan vad gäller antal 
fordon, materialintensitet, avfallsscenario, tid för service eller underhåll efter ett 
visst antal km (serviceintervall) och utfört transportarbete enligt nedan. 

Serviceintervall: Bussar, 1 per 60 000 km eller 1 per år. För spårvagn gäller 1 per 250 000 km. 

Nuvarande JLT Spårväg

Fordon, antal 474 st dieselbussar 474 st gasbussar
192 st gasbussar 16 st spårvagnar

Drift, diesel 166 500 000 tkm -
; gas 78 000 000 tkm 166 500 000 tkm

; spårväg - 78 000 000 tkm

Service, diesel 2 778 st -

; gas 1 344 st 2 775 st

; spårväg - 312 st

Infrastruktur, vägunderhåll 244 500 000 km 166 500 000 km

; spårvägsunderhåll - 78 000 000 km
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Figur 8. Trettioårig jämförelse, Viktning poäng (tusental, ECO-Indicator 99 H/A) 
Bedömning efter olika miljöbelastningstal och visar hur miljöpåverkan förändras mellan det 
nuvarande och det rimliga scenariot med spårvagnar i Jönköping under trettio år istället för fem 



Figur 9. Trettioårig jämförelse. Källa: SimaPro 2015, delvis modifierad av 
författaren. Visar användandet av nuvarande system med både diesel- och gasbussar. 
Systemet utför ett transportarbete på 244 500 000 km under trettio år. Olika material 
kopplas till användandet för att det ska fungera, att det ska utföra ett transportarbete med 
andra ord. 

�28



Figur 10. Trettioårig jämförelse [fortsättning]. Källa: SimaPro 2015, delvis 
modifierad av författaren. Visar användandet av det tänkta systemet med 79 st gas-
bussar och 16 spårvagnar. Även här utför systemet ett transportarbete på 244 500 000 km 
under trettio år. Olika material kopplas fortfarande till användandet för att det ska fungera, att 
det ska utföra ett transportarbete med andra ord. 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6. Slutsatser

Spårvägen bidrar till att bäst uppfylla de nationella miljömålen samt 
propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93). Detta 
för att spårvägen bidrar mer än buss till en samhällsekonomisk effektiv och 
långsiktig hållbar trafikförsörjning. Genom att spårvagnar har lägre 
energianvändning per kilometer och passagerare (tabell 1), samtidigt som 
energin för driften kan hämtas från förnybara energikällor, uppnås dessutom 
både direktiv 2009/33/EG, för att främja rena och energieffektiva transportfordon 
och direktiv 2009/33/EG, om främjande av energi från förnybara energikällor. En 
annan bidragande orsak är att spårvagnar har en längre teknisk livslängd än 
bussar och driften kan baseras på upp till ett sjuttioårigt tidspann (Bilaga C). 
Minskade transporter av både bränsle och reservdelar, färre servicetillfällen 
samt fordon vilka har en längre period av användning, så minskar den 
sammanlagda miljöpåverkan av spårvagn på sikt, i jämförelse med 
Länstrafikens nuvarande planering. 
Även om uppstarten för spårvägen behöver ett större ekonomiskt kapital så 
tillförs grundläggande kvalitet vad gäller tillgänglighet, energieffektivitet och 
minskade utsläpp. Exempelvis användningen av fossila bränslen är lägre för 
spårvagn i förhållande mot diesel- och gasbuss. Spårvagnarna nyttjar elektrisk 
energi som kan produceras lokalt av Jönköping Energi AB. Detta minskar den 
totala inköpta och transporterade mängden av drivmedel för lokaltrafiken som är 
fossilt baserad. Tillverkarna anpassar innehållet i bio-/miljödiesel (Diesel Mk1), 
så att den tillförs en högre halt vanlig dieselolja under den kallare årstiden, detta 
för att paraffin inte ska bildas i dieseltanken och vidare sätter igen bränsleflitren. 
Därmed ökar bussarnas miljöpåverkan i takt med en sjunkande temperatur 
utomhus. Gasbussar är istället beroende av den aktuella tillgången på biogas, 
finns det en brist så inköps naturgas för driften istället, vilken är av fossilt 
ursprung. Spårvagnarna har inte denna problematik, men de är däremot 
beroende av hur hållbart/miljövänligt elektriciteten produceras. 
Även då tyngden lades vid energitillförsel och den påverkan fordonen har 
miljömässigt vid drift samt utfört transportarbete, så öppnades flertalet olika 
frågeställningar ju mer information som ansamlades. Ju mer systemet i 
Jönköping granskades, desto mer uppkom typexempel vilka kan liknas vid ett 
Laissez-faire förhållande mellan både aktörer och ansvariga. 

6.1. Sammanfattning 
Det är inte invånarantalet eller bedömd reslängd utan andelen resor som avgör 
transportsättets totala effektivitet. Liknas systemen vid rör, med noder, så kan 
flödet beräknas utifrån arean (kapacitet) genom volymen (andel resande). 
Samtliga kollektiva transportsätt borde ses likt ett enda stort nätverk. 
Transportsystemen borde vara funktionella och operationellt integrerbara 
samtidigt som de underlättar för resenärerna att byta transportsätt. Små detaljer 
som att minska andelen biljettköp och utveckla tidtabellerna mellan olika 
transportbolag kan mycket väl öka kvalitén och användarvänligheten för 
kollektiva resor (Potter 2010). Ayres & Ayres (2010) däremot lyfter fram att både 
en massiv reduktion av växthusgasutsläppen och en joint venture av en utökad 
energi säkerhet/energioberoende skapar en kursändring till en bättre ekonomisk 
tillväxt. Huvudstäder utgör enligt teorin om centralorter (Christaller 1933, SIKA) 
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grunden för marknadens utveckling. Länets centralort kan liknas vid en regional 
huvudstad där ansamling av företag och arbetstillfällen, banker samt olika 
strukturer för inflytande (politisk- och ekonomisk makt) sker. Resandet är 
beroende av storleken på avståndet mellan orterna samt befolkningsstorlek. 
Olika resmönster påverkas således av orternas placering gentemot den 
regionala huvudstaden. Över tid har fördelningen hållit sig stabil över åren där 
utvecklingen av transportslagen nyttjas till en längre reslängd istället för enkom 
kortare restid (SIKA 2009:2). 
Bilismen ändrar helt den politiska banan för samhället, lobbyism har påverkat 
bland annat utförandet av Öresundsbron med direkta justeringar av den politiska 
dagordningen (Falkemar 1999). Därav kan konklusionen vara att så var fallet 
redan år 1958, när spårvagnarna på ett abrupt sätt utbyttes mot bussar. 
Exempelvis Peter Lundvall (MP) har i ”Vätterstänk” (2014) uttalat sig följande: 

En sak jag särskilt minns är när vi diskuterade ett förslag om spårvagn. 
Jag gjorde en protokollanteckning om att vi inte skulle låsa fast oss vid 
just spårvagn. Då gick alla partier upp och instämde i den, varpå presidiet 
påminde om att om alla instämmer i den, så blir det ett beslut. 

Om nu till och med Miljöpartiet i Jönköping anser att det finns fler lösningar på 
kollektivtrafiken, hur ter sig dessa lösningar i så fall då spårvägen bidrar till att 
bäst uppfylla de nationella miljömålen samt Propositionen Mål för framtidens 
resor och transporter (prop. 2008/09:93)? 
Jönköpings stad kan mycket väl ta till sig influenser från andra städer vilka har 
kommit en bra bit på väg mot hållbarhet. Som ett exempel kan nämnas Freiburg 
am Breisgau vilken även har utsetts både till en hållbar stad 1987 
(ökohauptstadt) och Tysklands miljöhuvudstad 1992 (Freiburg 2015). 
Freiburg im Breisgau är en tysk stad, belägen i förbundsstaten Baden-
Würtemberg och regionen Südlicher Obherrein (Schwarzwald). Första gågatan 
invigdes 1973 och idag består den större delen av stadskärnan av både gång 
och cykelzoner. Mer än 90 % av befolkningen bor i zoner med begränsad 
hastighet (30 km/h) och samtliga stadsdelar förbinds av ett kombi-spårvägsnät 
där 70 % av medborgarna har en hållplats i närheten (<500m). Staden förbinds 
även regionalt med pendeltågstrafik (S-Bahn Breisgau) och fjärr-/regionaltåg 
(Intercity, Europacity och Intercity Express) genom järnvägsstationen Freiburg 
(Breisgau) Hbf (DB). 
Redan år 1969 införde staden en restriktiv policy gällande trafiken i stadskärnan 
för att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik. Målet var att säkra hållbara och 
miljövänliga transporter i staden vilka inte påverkar stadsmiljön, naturen och 
klimatet. Genom aktiv planering för att hindra onödiga transporter vid stads-
förtätning, så uppnås en god bebyggd miljö. Stadsplaneringen skapar effektiva 
stråk där medborgare snabbt tar sig till fots, med cykel eller kollektivtrafik dit de 
behöver förflytta sig. 
Effekterna under perioden mellan 1982-1999 resulterade i mer cyklister (+ 12 
%), kollektivtrafik (+ 7 %) med färre bilister på gatorna (- 6 %). Totalt sett är 
bilägandet mindre än för städer i liknande storlek, med 428 bilar per 1 000 
invånare. 
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Då buller från spårburen trafik hamnar längst ned på bullertrappan vid likvärdig 
ekvivalent ljudnivå och att alstringen av elektromagnetiska fält som fordras för 
driften eller funktionen är små, framstår den spårburna trafiken som ett mycket 
bättre alternativ i stadsmiljöer än bussar. Detta sätt till både miljöpåverkan och 
behovet av tillförd energi per transport-/personkilometer (Tabell 1). 

Bild 3  
Fortfarande rullar M29 851 samt 854 
efter lite mer än 43 års tjänst vid 
Göteborgs Spårvägar (Fröne 2013) 

6.2. Slutsats och resultatdiskussion 
Länstrafiken (JLT) kan minska andelen biljettköp och utveckla tidtabellerna 
mellan flertalet olika transportbolag inom hela regionen med angränsande län. 
Detta minskar successivt behovet för resenären att använda egen bil under 
pendling och vardagsresor. Genom att ha tätare turer och mindre krångel med 
biljetter, borde resenärernas förtroende för såväl lokal- som länstrafiken öka. 
Upplevs trafiken som användarvänlig, borde resenärens inställning vara mycket 
positiv till den kollektiva resan för att den tillgodoser resenärernas behov. Om 
JLT ser till att framtida upphandlingar fokuserar på energisnålare fordon, 
underhåll av fordonen och på utfört transportarbete så ökar förtroendet 
ytterligare. I nuläget sker ingen uppföljning av underhållet, vilket kan medföra ett 
minskat förtroende på grund av fordonens upplevda utseende, upplevelsen av 
resan (motorhaveri, dikeskörningar, inredning etc.) och komforten (ökade 
ljudnivåer av maskinslitage). 
Region Jönköping län kan som trafikhuvudman för JLT ansöka om elbusspremie 
hos energimyndigheten, vilket minskar bilresorna samtidigt med miljöpåverkan i 
väntan på att Jönköping ska få se sin första moderna spårvagn. Detta beror 
mycket på kombinationen av olika faktorer som samhällets generella inställning 
på miljöteknik (hybridfordon), att den upplevda ljudnivån minskar (kupé/
stadsmiljö),  
Jönköping Stad kan planera stadsmiljön mer mot bostads- och kommersiella 
ytor istället för vägar, vilket i sig självt minskar transportbehovet för invånarna 
och samtidigt bidrar till att partikelhalterna sjunker i de centrala delarna genom 
mindre bil- och lastbilstrafik. Minskar antalet fordon i Jönköping Stad sker en 
positiv följd av minskande utsläpp från trafiken. Emissioner som avgaser, 
partiklar från väg- och däckslitage genom bland annat spårburna fordon, 
minskas även de skadliga partikelhalterna i stadskärnan vilka har flertalet 
gånger varit höga och påverkar hälsan negativt för invånare i staden 
(Jönköpings Kommun 2010). 
Det kan nämnas att vid beräkning av materialflödet i inventeringen efter 
databehandlingen i SimaPro, upptäcktes vissa avvikelser. Brister i den 
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insamlade investeringsdatan kan medföra att resultatet går mot bussarnas 
fördel. Massbalansen är 12 253,84 kg för en normal buss respektive 12 566,85 
kg för en gasdriven buss efter materialsammansättningen. Skillnaden mellan 
den tänkta bussen i teorin (Volvo 7900) och det faktiska utfallet blir i 
storleksordningen 6 433,15 till 6 746,15 kg. Den teoretiska spårvagnen väger 43 
340 kg och är mer beräknad än datamängden för buss, vilken är i stort sätt 
hämtad ur databasen Ecoinvent (2007) och därefter uppdaterad enligt 
utsläppsminskningar vid Volvos fabriker. 
Det är dock förvånansvärt hur utfallet trots detta fördelar sig med högre andel 
karcinogena utsläpp, användning av fossil energi samt högre påverkan på 
klimatet vad gäller spårvagn (Bilaga A, B). Samtliga aspekter såsom tillverkning, 
drift, service/underhåll med en körsträcka på 250 000 tkm. Körsträckan 
motsvarar ett serviceintervall för spårvagn, vilket för både diesel och gas-
bussarna genererar fyra stycken servicetillfällen på verkstad med ett intervall om 
60 000 tkm/service. Trotts detta har de mindre miljöpåverkan än spårvagnen. 
Naturgas består till största delen av (fossil) metan vilket är den mest kemiskt 
reducerade formen av kol. Energimässigt innehåller metan därmed mer energi 
per mängd kol än övriga fossila bränslen. Detta genererar mindre utsläpp av 
CO/CO2 per använd mängd bränsle. 
Nuvarande systemet för JLT påvisar mindre användning av fossila drivmedel än 
ett motsvarande system med 16 spårvagnar och 79 gasbussar under fem år. 
Detta torde teoretiskt inte kunna bli så under en användningsfas, förmodligen 
används fossil energi vid tillverkning i Tyskland, men det borde utjämnas över 
hela systemlivslängden. 
6.2.1. Framtida krav på fordon för kollektivtransport 
Energieffektiva transporter är en förutsättning i ett hållbart samhälle. Designa 
transportsystemen funktionellt både fysiskt och operationellt gör dem 
integrerbara samtidigt som det underlättar för resenärerna att byta transportsätt. 
Genom att minska andelen biljettköp och utveckla tidtabellerna mellan olika 
transportbolag kan mycket väl öka kvalitén och användarvänligheten för 
kollektiva resor (Potter 2010). 
6.2.2. Vad styr upphandlingar och inköp för trafikhuvudmannen? 
Både spårvagn och gasdriven buss är undantagna energiskatt enligt LSE 11 
kap., 9§ och LSE 7 kap., 4§ och vad gäller dieselskatten så antas även den vara 
undantagen enligt övriga lagar. Detta eftersom stat, landsting, kommuner och 
övriga statliga organ har ett generellt undantag vad gäller momsförpliktelser.  
De sexton uppsatta nationella miljömålen och generationsmålet ska styra 
inriktningen av miljöarbetet i Sverige. Även då en upphandling av 
kollektivtrafiktjänster styrs av lag (SFS 2011:846) och förordningen (SFS 
2011:847) så verkar inga direkta följdkrav ställas. Myndigheter och beställare av 
kollektivtrafiktjänster är skyldiga att vid upphandlingen ställa krav på 
energianvändning och miljöprestanda, men det förefaller som att det inte berör 
efterverkningarna. Undantaget är att trafikföretagen måste från och med 1 juli 
2011 redovisa fordonskilometer och förbrukning per typ av drivmedel i 
databasen FRIDA. (Svensk Kollektivtrafik 2015) men däremot redovisas inte 
andelen utförda underhållsarbeten, inköpskostnader för bränsle eller specifika 
verksamhetsuppgifter kring det dagliga arbetet på vägarna, och i depån. 
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Detta kan innebära att aktörer vilka vunnit en upphandling, kan mycket väl 
”spara” på dessa poster utan anmärkning vad gäller det miljömässiga 
utförandet. Förvaltningen av fordonsflottan inköpt av allmänheten riskerar 
därmed att utnyttjas till de trafikerande bolagens ekonomiska fördel. Bristande 
styrning medför extra onödiga kostnader samt att misstag upprepas. Väljs 
enbart kostnader för trafikering i upphandlingen istället för kvalitet riskerar detta 
både livslängden på infrastruktur samt rullande materiel på grund av bristande 
underhåll, men inte minst kvalitén på det utförda transportarbetet (Uhlin 2010). 
Ett exempel på detta är Öresundstågen där många resenärer upplever 
motorvagnarna som ordentligt interiört nedslitna, med både dörrar och toaletter 
ur funktion. Främst har bristen på värme i vagnarna under den kalla 
vinterperioden framförts men även trängsel med för många passagerare per 
avgång som har lett till både otrevlig personal och svimningar som följd.  
(Eftermiddag i P4 2014, Hedberg et al. 2016, Wulff 2016). Veolia har tidigare kört 
upplägg med tåg där bemanningen utgjorts av en ensam lokförare, trotts att 
några av trafikhuvudmännen har i upphandlingen preciserat att det ska finnas 
en tågvärd ombord (Bubenko 2014, Wulff 2016). I nutid har även åtskilliga 
trafikutövare under trafikhuvudmannen Västtrafik fått både varningar och behövt 
förklara sig avseende bussar med användningsförbud. Bussar som läcker olja, 
har slitna däck, defekta blinkers och bromsljus kan mycket väl bli vanligare i 
framtiden om specifika krav inte ställs tillsammans med en riktig uppföljning från 
trafikhuvudmannen (Löwendahl 2011, Nyström 2011). 
Propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93) antogs 
2009 av riksdagen. Innebörden blev att transport-området tilldelades olika 
kriterier vad gäller miljö och hållbarhet. 
Frågan kvarstår dock hur målet att säkerställa att trafikförsörjningen är: 

− samhällsekonomiskt effektiv 
− långsiktigt hållbar utformad 
− funktionell och medverkar till att alla får en grundläggande 

tillgänglighet med god kvalitet  
− användbar och samtidigt bidrar till utvecklingskraft i hela landet 
− likvärdig mot både kvinnor respektive mäns transportbehov 

Om det lämnas upp till trafikhuvudmännen att lokalt fatta beslut efter deras 
respektive förmåga att tolka riktlinjerna istället för att topp-styras, innebär detta 
att en viss individuell kompetens till att tolka innebörden av beslutet krävs. 
Likaså implementeringen av direktivet 2009/33/EG, för att främja rena och 
energieffektiva transportfordon införs i den svenska lagstiftningen. Konklusionen 
blir således därmed att främst lag (SFS 2011:846) samt förordningen (SFS 
2011:847) styr valet av kollektivtrafik, därefter branschen själva och sist tolkas 
resterande miljöbaserade värderingar in vid en upphandling. 

6.2.3. Effekten av att vänta med spårväg till år 2030 
Vilket framgår av karakteriseringen och skadebedömningen i SimaPro (Bilaga A/
B), har spårvägen en generell fördel vad gäller markanvändningen. En mindre 
mängd mark som tas i anspråk till transporter i en stad, innebär en större yta 
tillgänglig för parker, bostäder eller andra fastigheter. Detta i det särskilda 
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beaktandet av att stadsförtätningar är en del av en för mänskligheten 
miljövänligare framtid, eller ett måste då invånarantalet växer konstant. Särskilt 
beaktansvärt vad gäller Jönköping, är att utvecklingen sker mot fler gator, trots 
att kommunen har både en vision och genomför en ny plan för stadskärnan 
(Stadsbyggnadsvision 2.0). Krymper trafiken på de centrala gatorna, vilka har 
en bredd efter dagens transportslag, innebär detta mycket utrymme mellan 
fastigheter i stadskärnan när spårvägen väl kommer på plats. Med andra ord 
kunde kommunen förtäta stadskärnan med hjälp av spår- och gångväg när 
byggnationen startas istället för att som nu låta staden växa efter nuvarande 
trafikslag. Rivningar av fastigheter med en ålder av drygt sexton år (2030) torde 
inte vara aktuellt eller ekonomiskt försvarbart enbart för att förtäta staden i 
framtiden. 
Den mest diskuterade och därmed kontroversiella delen av en LCA är viktning. 
ISO tillåter inte viktning som jämförelse mellan olika alternativ i kommunikation till 
allmänheten, utan hänvisar främst mot ett internt beslutsfattande. Viktning är 
vare sig felfri eller perfekt, utan är en subjektiv panelmetod där en panel 
bedömer påverkningsgraden från varje kategori till ett standardvärde. I figur 1, 5 
(fem år) och 8 (trettio år) finns samtliga kategorier per definition av Ecoindicator 
99 representerade i vänstra hörnet, medan poängen per endpoint-effekt 
redovisas med både stapel och tal. Även om metoden har nackdelen att 
modelleringen av midpoints har ändrats om till slutpåverkanskategorier 
(endpoints) och därmed medfört större osäkerhet, har den en betydligt större 
relevans miljömässigt då indikatorerna har ett bredare samhällsinriktat 
förfarande vid viktning. 
Den totala poängen och därmed miljöpåverkansgraden minskar i figur 5 (fem år) 
och 8 (trettio år) av att införa sexton spårvagnar till den centrala kollektivtrafiken i 
kontrast mot det nuvarande trafiksystemet i Jönköping. Elproduktionen sker 
lokalt (Jönköpings Energi AB) med både ett värmekraftverk, vind- och 
vattenkraftstationer. Detta borde minska den totala viktningspoängen för 
påverkanskategorin klimatförändring ifall data läggs till i SimaPro vad gäller 
spårvagnars drift och energibehov. En intressant aspekt påvisas i figur 5.1 där 
spårvagnen får ett högre värde än motsvarande diesel- och gasdriven buss, 
trots att dessa har fyra service-tillfällen kontra spårvagnens första service. 
Bedömningen ligger vid ett troligt interferensfel i underliggande data till SimaPro, 
vilket medför att spårvagnarna bidrar till att öka klimatpåverkan. Exempelvis 
användningen av fossila bränslen är högre för spårvagn i förhållande mot diesel- 
och gasbuss, vilket borde minska då spårvagnarna nyttjar elektrisk energi som 
drivmedel istället för en fossilt baserad. 
Både nuvarande system och spårvagn för trettio år kunde likväl beräknats över 
en längre tidsperiod än motsvarande den undre medelåldern av den nuvarande 
spårvagnsflottan i Sverige, äldsta spårvagnarna i trafik tillverkades under 1944. 
Det finns inga dieseldrivna bussar kvar i kollektivtrafiktjänst i Sverige från samma 
tidsperiod. Detta innebär att ett lämpligt scenario kunde baserats på ett 
sjuttioårigt tidspann (vilket även för övrigt innebär ett antagande om att de 
spårfordon vilka tillverkas i modern tid kan hålla lika bra om de får regelbunden 
service).  
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I beaktande av den tidigare lokala energiproduktionen, minskade transporter av 
både bränsle och reservdelar, färre service-tillfällen samt fordon vilka har en 
längre period av användning, borde klimatpåverkan minska radikalt i jämförelse 
med Länstrafikens nuvarande planering. Rent ekonomiskt torde det vara 
billigare i längden med service och uppdateringar (revisioner) av befintliga 
fordon än nyanskaffning vart femte år. 
6.2.4. Framtida forskning för hållbara transporter som ger positiva aspekter 
Det borde ske ett samlat tänkande kring kollektiva transportsätt likt ett enda stort 
nätverk, där transportsystemen funktionellt både fysiskt och operationellt anses 
integrerade. Genom att upphandla sträckor inom ett företag, exempelvis likt det 
gamla Statens Järnvägar:s (SJ) busslinjer, så minskar problematiken med att en 
del företag drar medan andra bromsar utvecklingen. Samtrafiken i Sverige 
fungerar till viss del, men privatiseringen av både kollektivtrafiken på järnvägen 
samt landsvägen bidrar till en sprickbildning. Innebörden är bland annat att 
resenärer som råkar ut för trafikförseningar inte längre kan räkna med att 
anslutande avgångar under resan fungerar. Sköts nästkommande anslutning av 
ett annat trafikbolag, finns risken att avgången fortfarande avgår punktligt utan 
att invänta det försenade resandetåget/bussen. Framtida nationella resor i 
Sverige på både landsväg och järnväg riskerar därmed ta längre tid än 
behövligt, detta på grund av att säkerhetsmarginalerna för olika byten mellan 
avgångar ökar från minuter till timmar. Helt integrerat nätverk bidrar till att 
systemet anpassar sig bättre, oavsett undermåligt utfört underhåll av 
spårägaren eller trafikbolag med trasiga fordon. 
Forskningen borde inriktas mot att göra samtliga transporter integrerbara 
samtidigt som det underlättar för resenärerna att byta transportsätt, utan att olika 
operatörer konkurrerar mot varandra så pass att anslutningar i resandet 
misslyckas helt på grund av att operatörerna inte samverkar (Potter 2010). 
Trafikföretagen är skyldiga att rapportera både sin avsikt att utföra kollektivtrafik 
på kommersiell grund till den regionala kollektivtrafikmyndigheten och även 
lämna information om sitt utbud till ett gemensamt system för trafikinformation 
enligt 4 kap. 1-2§§, lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Det finns således inga 
lagstadgade krav på att trafikföretagen måste invänta försenade anslutningar av 
andra operatörer mer än vad som anges i avtalet med ansvarig kollektivtrafik-
myndighet. När ett avtal om allmän trafikplikt ingås mellan en kollektivtrafik-
myndighet och ett trafikföretag finns det olika upphandlingsregler.  
Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för att ta fram mål för kollektivtrafiken och ett 
trafikförsörjningsprogram, vilken ska utgöra grunden för upphandlingen. Här 
definieras tydligt behov av kollektivtrafik, skyddsåtgärder för naturmiljö, bytes-
punkter, full tillgänglighet på vissa sträckor för personer med funktions-
nedsättning och anpassning därav och tillgodoser resenärernas behov av 
arbetsresor samt vardagsresor. Kollektivtrafiken ska därmed trafikera 
myndighetens ansvarsområde enligt det uppsatta programmet (SFS 2010:1065).  
Sker upphandling inom programmet och parterna ingår ett avtal, där avtalet 
räknas som att trafikföretaget utför en transporttjänst gäller antingen lag 
(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster, eller lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Det avgörande är 
aktuell rättspraxis, det vill säga rådande tillämpning efter de enskilda 
förhållandena i varje fall. 

�36



Rör det sig istället om ett tillstånd att bedriva allmän transport (koncession) 
gäller inte de förut nämnda lagarna, utan där gäller EU:s grundläggande 
principer via Kommissionens förordning (EEG) nr 12012E, EUT C 326, 
26-102012, ss.47-390 att det ska vara både insyn, objektivitet och icke 
diskriminerande istället. 
En stor oklarhet råder gentemot upphandlarens frihet att själv bestämma 
utförandet av trafiken vad gäller säkerhet, turtäthet, anslutningar och väntetider. 
Under järnvägens barndom, fanns både plats för passagerare och bagage/
gods i samma tågset. Passagerare kunde pollettera skrymmande gods vilket 
transporterades i en resegodsvagn längst bak i tåget (längst fram under 
ånglokens tid för brandsäkerhetens skull). Även olika lokaltåg kunde framföras 
med både person- och godsvagnar. Detta kan återanvändas idag för att minska 
andelen transporter i samhället. I Sverige har dessvärre SJ AB redan utrangerat 
samtliga av sina resegodsvagnar i littera F5/F6/F24K sedan år 2000, varav det 
sista exemplaret i trafik köptes av Snälltåget 2014 som fortfarande använder 
vagnen i trafik (Snälltåget 2016, järnväg.net 2016). Således blir det 
nyanskaffning av lämpliga vagnar om staten ska visa på föredömligt ansvar via 
SJ AB. 
Exempelvis Tyskland, Schweiz och Österrike använder fortfarande res-
godsvagnar till både resväskor och skrymmande bagage (SBB 2016, DB 2016, 
ÖBB 2016) istället för att som i Sverige forska kring bredare fordon med 
bagagehyllor (Lundberg et al. 2010). Som mest sofistikerat finns lösningen att 
bagaget finns redan på plats vid ankomsten till hotellet eller hemma vid dörren 
(SBB 2016, DB 2016, ÖBB 2016). I Sverige borde forskningen studera huruvida 
befintliga lösningar och tekniker kan användas, en så kallad tillbakagång till 
gamla beprövade metoder kan praktiskt användas istället för att göra fordonen 
extremt breda. Likaså om kollektivtrafikens utveckling vad gäller trafikering, 
resgods samt fordon beror på ren inkompetens eller felaktigt agerande från 
ansvariga. Konkret kan ett väl fungerande, problemfritt, enkelt och attraktivt 
kollektivtrafiknät minska behovet av bilar, lastbilar och inrikesflyg. 

6.3. Är spårväg ett bättre alternativ för Jönköping? 
För att nå klimatmålen krävs det aktiva handlingar av samtliga inblandade, både 
stat, landsting, kommun, företagare och invånare (konsument) har ett direkt 
gemensamt ansvar för sina genererade utsläpp samt miljöpåverkan. Ansvariga 
politiker och tjänstemän inom den allmänna förvaltningen måste gå från att 
enbart se till nästa val, det vill säga en cykel på fyra år, till att se mycket längre 
fram i kristallkulan. Dagens ”plan to fail” tänkande genom att låta framtiden bära 
skulden för att upprätthålla nuvarande system är inte vad invånare i staden 
behöver, de behöver någon som går före och visar vägen, istället för att beskriva 
vägen för dem. 
Tre viktiga punkter för Jönköping stad är: 

• Bilresor i stadskärnan 

• Stadsutbredning, förtäta stadens utbredning vid nya bostäder 

• Kollektivtrafiken 
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Jönköpings Kommun kan lösa två av dessa smidigt genom att införa ett 
attraktivare kollektivtrafiknät, den sista av dem kräver bättre planering. Genom 
att minska behovet av egen transport (exempelvis bil) för att pendla eller under 
vardags-resor samtidigt som förtroendet ökar genom att tätare turer och 
punktlighet kan tillgodose resenärernas behov, minskar bilresorna samtidigt med 
miljöpåverkan genom att med både spårvagn samt elhybrid-bussar utföra 
transporter inom staden. Den sista punkten, stadsutbredning, kräver mer 
planering av stadskärnan genom en bilfri stadskärna, pendlar-nod och flera 
kvartersaffärer istället för många ”storköp” utspridda som satelliter från 
stadskärnan. Här får stadsmiljön mer bostads- och kommersiella ytor istället för 
vägar, vilket minskar transportbehovet för invånarna och samtidigt bidrar till att 
partikelhalterna sjunker i de centrala delarna genom mindre bil- och 
lastbilstrafik. Den senare skulle faktiskt kunna genomföras med elhybrid- eller 
spårlastbilar i stadskärnan, vilket ger en ännu mer positivare miljöpåverkan. 

Figur 11. Energianvändning och transportarbete, JLT 2004 - 2015. Data 
hämtade ur FRIDA (Fröne 2016) 

Kommunen har redan antagit ett eget sofistikerat program (Jönköping 2012) där 
man utifrån Sveriges miljömål har uppsatta mål och åtgärder för att nå upp till 14 
av de 17 satta nationella miljömålen. Regionen utvecklas fortfarande expansivt 
vad gäller logistik och andra företagsetableringar. Biltrafiken och bilköerna ökar i 
stadskärnan, den lär inte minska av sig självt i framtiden med nuvarande 
system.  
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Stadens bussystem går successivt från fossil diesel till biodiesel och bio-/
naturgas. Detta är överlag väldigt bra på sätt och vis, men det krävs så mycket 
mer för att tillgodose ett uthålligt hållbart system. Figur 11, visar att trotts 
minskningen av diesel, ökar energianvändningen i samma utsträckning som 
transportarbetet ökar. 

Energiintensiteten stiger därmed totalt för lokaltrafiken per transportkilometer 
och ska ytterligare förväntade ökningar ske av resor med lokaltrafiken innebär 
detta att mer drivmedel krävs för att upprätthålla systemet. Effektiviseringar av 
lokaltrafikens totala energianvändning leder till att utsläppen minskar, samtidigt 
som den lokala energireserven ökar. Minskning av energibehovet sker då 
samtidigt som transportarbetet tillåts att öka, tillsammans med mindre utsläpp 
som följd. Med hjälp av bioenergi (kraftvärmeverk), solfångare, vind- och 
vattenkraft kan både Jönköping stad och Jönköpings län minska behovet av 
importerad energi till hela länet. Störst effekt sker med en blandning av 
elektriska fordon som bilar, bussar, lastbilar och tågtrafik (Länstyrelsen i 
Jönköpings Län 2010). 

Genom att minska andelen fordon med emissioner som avgaser, vägslitage och 
däckslitage genom bland annat spårburna fordon, minskas även de skadliga 
partikelhalterna i stadskärnan vilka har flertalet gånger varit höga och påverkar 
hälsan negativt för invånare i staden (Jönköpings Kommun 2010). Spårvägen 
bidrar till mindre utsläpp av partiklar i gatumiljön samtidigt som en del av 
miljömålen nås (tabell 9), för att inte glömma att stadens dricksvattentäkt, 
Vättern, besparas från framtida utsläpp av vägsalt (kalcium-magnesium-acetat, 
CMA). 
Tabell 9. Miljömål, hur spårvägen bidrar (Fröne 2015) 

Figur 12 visar överskådligt hur länstrafiken bara genom att byta ut gasbussar på 
linje 1-3 samt dieselbussarna på andra linjer mot elhybridbussar rent teoretiskt 
kan minska sitt energianvändande med 2,4 GWh (avrundat från 2,397 GWh) 
räknat per tidtabellskilometer vid de aktuella linjerna (JLT 2016). 
Kostnaden för spårvägen är mycket högre per kilometer än för buss. Detta beror 
sannolikt på att fordonsägare, vilka är pålagda fordonsregisteravgift, koldioxid- 
baserad fordonsskatt, drivmedelsskatt, trängselskatt, försäkringsavgift med  
mera, bidrar sammanlagt till att finansiera underhåll och reparationer av den 
gemensamma gatumiljön i staden. Därtill tillkommer även intäkterna av 
parkeringsavgifterna i kommunen.  

Regionalt delmål/målår Spårvägen

1. Begränsad 
klimatpåverkan

Bidrar väsentligt till 
måluppfyllelse

2. Frisk luft Halter av partiklar minskar 
till 2020

Bidrar till god 
måluppfyllelse

3. Bara naturlig försurning Bidrar väsentligt till 
måluppfyllelse

15. God bebyggd miljö Bidrar väsentligt till 
måluppfyllelse
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Driften av ett bussystem finansieras därmed till större delen av andra 
transportslag, vilket ger felaktiga ekonomiska indikeringar för dess lönsamhet. 
Drivs hållplatsernas belysning och andra anordningar av elektricitet från 
gatubelysningen, bekostas även denna del av kommunalskatten. 

Figur 12. Ersätta Gas- och dieselbussar på vissa sträckor med spårvagn samt 
Elhybrid-bussar. Data: FRIDA/JLT 2016 (Fröne 2016) 

Figur 13. Jämförelse mellan miljöpåverkan räknat per kilo CO2 ekv/MJ vid 
trafikering med spårvagnar och elhybrid-bussar. 
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Region Jönköping län kan som trafikhuvudman för JLT ansöka om den nyligen 
etablerade elbusspremien hos energimyndigheten, när regeringen äntligen vill 
främja marknadsintroduktionen för elbussar (SFS 2016:836) och starta arbetet 
mot en mycket bättre (klimat-) resa med kollektivtrafiken. Är det en ren utopi eller 
verklighet? Det är nu upp till trafikhuvudmannen att ställa bättre krav vid olika 
upphandlingar samtidigt som energianvändningen och utsläppen minskar. 
Genom att visa vägen, istället för att berätta om den, kan JLT med hjälp av 
befintlig teknik - bli ett mycket klimatsmart alternativ. 

6.4. Fortsatt forskning och utredning 
Forskning borde analysera trafikslagen för kollektivtransporter utifrån ett bredare 
spektra miljömässigt. Ekonomiska delar och bränslens miljöpåverkan finns väl 
representerade men däremot kunde inte några värden för ljudnivåer i dB(A) för 
buss hittas med adekvat kvalité vad gäller all tillgänglig data. 
Den tekniska fordonsutvecklingen har lämnat stela axlar med gemensam 
upphängning bakom sig. Moderna fordon kan ha individuellt upphängda hjulpar 
vilka drivs av torsionsstavar. Forskningen kan studera huruvida en mjuk boogie 
med flexibelt upphängda hjulaxlar istället för traditionell, stel boogie utmärker sig 
på spårvagnar. Problematiken bygger på att hjulsidokrafterna verkar vinkelrätt 
mot längdaxeln vid fordonet. Sannolikheten ökar därmed för flänskontakt med 
stora krafter vad gäller kontakt med rälsen. Detta genererar det traditionella 
”skriket” i kurvor för fordon på räls. En mjuk boogie tillåter att axlarna ställer sig 
efter kurvans centrum och därmed minskar sannolikheten för flänskontakt och 
de ljud som det innebär. 
Energianvändningen vid vägfordonens infrastruktur borde kartläggas. Det har 
varit betydligt lättare att hitta uppgifter om spårvägens infrastruktur vad gäller 
växelvärme, stationär värme och signaler, än det har varit att hitta motsvarande 
uppgifter för vägtrafik. Hur mycket energi det går åt för belysning av vägar, 
trafiksignaler och värmeslingor i vägbanor har inte varit lätta att finna under 
studien. Därför borde en studie av dessa tillföra information. 
Vidare bör samhällsvetenskapen studera huruvida nyttan av reklam på allmänna 
platser, det vill säga hur reklamen bidrar till mer lycka i samhället och om 
intäkterna därav går till lägre skatter. Enligt prislistan debiteras 42 000 SEK för 
Jönköping samt alternativet halvstad för 27 000 SEK för 30 reklamplatser 
(JCDecaux, 2015). Detta avser kostnad för montage/demontage av digitaktryck 
med storleken Eurosize och debiteras i intervall av 7 dagar och moms, 
produktionskostnad samt reklamskatt tillkommer (JCDecaux, JCDecaux 
Eurosize, 2015). 
Ett normalt år med 365 dagar inbringar således mellan 14, 7 – 22,9 MnSEK ex 
moms för JCDecaux. Hur mycket av detta som kommer Jönköpings Kommuns 
skattebetalare till del genom upplåtande från kommunens sida av allmänna ytor, 
återstår att besvara. 
Jönköpings kommun har lagt miljoner på Axamo flygfält efter avstatligandet av 
mindre flygplatser, hur detta tillför samhället bättre kommunikationer istället för 
att satsa på det centralt placerade stationshuset (Resecentrum) tillsammans 
med Landstinget i Jönköpings Län (kollektivtrafikmyndigheten) kan vidare 
utredas. 
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Likaså konsekvensen av att inte ha satsat tidigare på att utöka miljövänligare 
förbindelser enligt proposition 2008/09:93 i förhållande till att en ny 
höghastighetsjärnväg faktiskt håller på att utredas. Kunskaper inom 
upphandlingars utförande för att säkerställa tänkta resultat för kollektiv-
transporter borde inhämtas och viktiga styrande dokument skapas likt 
Stockholms Läns Landsting över hela nationen (Uhlin 2010). Nya lagar på 
området för att i detalj styra upphandlingen mot bättre kvalité på de utförda 
transporterna kan medföra bättre kollektivtrafik och även på sikt än mer 
samhällsekonomiska transportlösningar. 

6.5. Uppsatsens relevans ur ett naturvetenskapligt synsätt 
Arbetet har belyst vissa områden inom vetenskapen samtidigt som nya frågor till 
fortsatt forskning gjort sig till känna. Mer studier och forskning på området är 
önskvärt för att kartlägga samtliga materialflöden och miljömässiga 
påverkansgrader. EPD:er från busstillverkare har inte hittats, vilket gör att 
beräkningar gällande vägfordon (bussar) inte håller samma kvalitet som 
spårvagnarna. Det har varit väldigt lätt att hitta information kring spårburen trafik, 
i skarp kontrast mot vägtrafik i samma utsträckning.  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8. Bilagor


Bilaga A SimaPro Resultat, jämförelse transportslag


Figur 14. Karaktärisering (%) Eco indicator 99 (H/A) 
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Figur 15. Skadebedömning (%) Eco indicator 99 (H/A) 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Bilaga B SimaPro, utdata


 Figur 16. Karaktärisering (%) enligt Eco indicator 99 (H/A) jämförelse 
vid 5, respektive 30 år. 
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 Figur 17. Skadebedömning (%) enligt Eco indicator 99 (H/A) 
jämförelse vid 5, respektive 30 år. 
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Bilaga C Medelålder, spårvagnar

Källa: Diehl & Nilsson 2009, s.346-356, sammanställd av Fröne 2015.

Spårvagnstyp Tillverkad Fordonsålder, snitt

A30/A30B (SL/Veolia) 1944-1952 70

A32 (SL/Veolia) 1999-2008 15

B30/B30B (SL/Veolia) 1944-1952 62

M 28 (VTA/GS) 1965-1967 48

M 29 (VTA/GS) 1969-1972 43

M 31 (VTA/GS) 1998-2003 24

M 32 (VTA/GS) 2004-2008 7

M 67K (OT) 1967 47

M 94 (OT) 1966-1967 48

M 97 (OT) 1999-2001 48

M 98 (OT) 1990-1991 23

M 06 (OT) 2006 8

Medelålder, spårvagnar 36,9
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Bilaga D SimaPro, LCA indata 
Tillverkning av fordon, väg och spårväg 

Buss
Uppdaterat för Volvo mellan 2004 och 2014 är:  
Energiåtgång, - 7,4 % 
Vattenbehov, - 14 % 

Processvatten, - 50 % 
NOx, - 46 % 

SO2, -88,88 % 

Teknosfär Stål, förstärkt 4540 kg 
Låg temp Stål, legering 22,80 kg 
 Stål, rulle 568 kg 
 Gjutjärn 1030 kg 
spill Stålrulle, sektionsdel 502 kg 
 Råjärn (Tackjärn) 502 kg 
 Kromstål 18/8 690 kg 
 Aluminium, mix 1670 kg 
 Koppar, lokal 109 kg 
Ledningsdragning Koppar 109 kg 
Polyethylene HDPE, granulat 553 kg 
 Gummi, syntet 405 kg 
coated Glas, plant 490 kg 
tempering Glas, plant 490 kg 
Alkyd paint, 60% solvent Färg, vit 30 kg 
 Mässing 3 kg 
 Köldmedium R134a 2 kg 
Industripanna >100kW Naturgas 34000 MJ 
 El, medium volt 4740 kWh 
Panna, 1MW Lätt eldningsolja 906 MJ 
 Diesel, maskin 20,10 MJ 
 Diesel, lagring 167,00 kg 
 Kranvatten 14,10 m3 
 Grundvatten 34,75 m3 
 Smörjolja 80,10 kg 
50%, H2O sodium hydroxid 0,38 kg 
 kalk, hydratiserad 0,31 kg 
98%, H2O Acetic acid 0,067 kg 
50%, H2O nitric acid 0,10 kg 
30%, H2O Hydrokloric acid 0,19 kg 
 Bly 90 kg 
 Svavelsyra 34 kg 
 Rock wool 396 kg 
Propylen glykol Glykol 26 kg 
 Bitumen 54 kg 
Transport Lastbil, 40t 1060 tkm 
Transport Järnväg, gods 2460 tkm 
Klass 1 Avloppsvatten 13,7 m3 
 Processvatten 1,09 m3 
Fordons Fabrik 8,73E-7 enhet 

Utsläpp, luft Bensen 0,0131 kg 
 Metan, fossil 0,0165 kg 
 Kolmonoxid, fossil 0,9730 kg 
 Koldioxid, fossil 0,0633 kg 
 Dikvävemonoxid 0,0223 kg 
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 Ammoniak 0,0223 kg 
 NMVOC 7,87 kg 
 Kväveoxid 1,75 kg 
 Svaveldioxid 0,0014 kg 
 Toluen 0,0055 kg 
 Xylen 0,0055 kg 
 Partiklar <2,5µm 0,2540 kg 
 Partiklar >10 µm 0,0109 kg 
 Partiklar <2,5/>10 µm 0,0212 kg 

 Bly 0,0190 mg 
 Kadmium 1,7300 mg 
 Koppar 0,2930 g 
 Krom 0,2930 g 
 Nickel 0,0121 g 
 Selen 0,0017 g 
 Zink 0,1730 g 
 Kvicksilver 0,0035 mg 
 Värme, spill 17100 MJ 

Utsläpp, vatten COD 0,126 kg 
 BOD5 0,126 kg 
 TOC 0,055 kg 
 DOC 0,055 kg 

Tillverkning, gasbuss add-on
Produkt: 1 buss + 1 add-on = 1 gasbuss  

Teknosfär Stål, förstärkt 30 kg 
Låg temp Stål, legering 4 kg  
 Aluminium, mix 34 kg 
 Gummi, syntet 45 kg 
 Kompositmaterial 200 kg 

Tillverkning, Hybrid add-on  
Produkt: 1 buss + 1 add-on = 1 buss  

Teknosfär Stål, förstärkt 30 kg 
Låg temp Stål, legering 2 kg  
 Aluminium, mix 34 kg 
 Gummi, syntet 3,56 kg 
 Kompositmaterial 30 kg 
 Kromstål 18/8 0,6 kg 
 Koppar, lokal 5 kg 
Ledningsdragning Koppar 5 kg 
 Nickel 13,3 kg 
 Kadmium 16,5 kg 
 Neodym 0,85 kg 
 Lantan 10,08 kg 
Spårvagn 

Teknosfär Stål, förstärkt 16700 kg 
 Aluminium, mix 588 kg 
 Koppar, lokal 1460 kg 
Polyethylene HDPE, granulat 850 kg 
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 Gummi, syntet 196 kg 
Uncoated Glas, plant 763 kg 
Alkyd paint, 60% solvent Färg, vit 371 kg 
 El, medium volt 24200 kWh 
Panna, 1MW Lätt eldningsolja 174000 MJ  
 Bly 64,1 kg 
Transport Lastbil, 40t 2090 tkm 
Transport Järnväg, gods 4640 tkm 

Förbrukning av material, bränsle och el

Buss Enhet: per tkm (1 km drift)

Teknosfär Diesel MK1 0,305 kg 
  
Utsläpp, luft Koldioxid, fossil 1,1045 kg 
 Svaveldioxid 0,03 g 
 Kadmium 0,00371 g 
 Koppar 0,00099 g 
 Krom 0,00002 g 
 Nickel 0,00003 g 
 Zink 0,00075 g 
 Bly 0,00003 mg 
 Selen 0,004 mg 
 Kvicksilver 0,007 mg 
 Krom VI 0,000035 mg 
 Kolmonoxid, fossil 3,21 g 
 Kväveoxid 12,8 g 
 Partiklar <2,5 µm 0,444  g i

Slitage Partiklar >10 µm 0,0566 g 
 Partiklar <2,5/>10 µm 0,0616 g 
 NMVOC 0,749 g 
 Metan, fossil 0,0225 g 
 Bensen 0,003 g 
 Toluen 0,0157 g 
 Xylene 0,00751 g 
 Formaldehyd 0,077 g 
 Acetaldehyd 0,0419 g 
 Ammoniak 0,005 g 
 Di-kväve-monoxid 0,0132 g 
 PAH 0,0004 mg 
 Värme, spill 15,8 MJ 

Utsläpp, vatten Zink, jonform 0,00502 g 
 Koppar, jonform 0,000119 g 
 Kadmium, jonform 0,0078 mg 
 Krom, jonform 0,00848 mg 
 Nickel, jonform 0,023 mg 
 Bly, jonform 0,0731 mg 

Utsläpp, mark Kadmium 0,00178 mg 
 Koppar 0,119 mg 
 Krom 0,00848 mg 

 beror på Euro-klassi
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 Nickel 0,023 mg 
 Zink 0,00502 g 
 Bly 0,0731 mg 

Gasdriven buss Enhet: per tkm (1 km drift)

Beräknats efter Egebäck, K, et. al (1997). Biogasutredningen (1998). 

Teknosfär Biogas (56%) 0,04049 l 
 Naturgas (44%) 0,03181 l 
  
Utsläpp, luft Koldioxid, fossil 0,4004 mg 
 Koldioxid 0,5096 mg 
 Svaveldioxid 0,00036 mg 
 Kolmonoxid, fossil 0,1848 mg 
 Kolmonoxid 0,2352 mg 
 Kväveoxid 4,06 mg 
 Partiklar <2,5 µm 0,01114 mg 
Slitage Partiklar >10 µm 0,0566 g 
 Partiklar <2,5/>10 µm 0,0616 g 
 NMVOC 0,0749 mg 
 Metan, fossil 1,3658 mg 
 Metan 1,0731 mg 
 Hydrocarbon 2,53 mg 
 PAH 0,0004 mg 

Spårvagn
Utsläpp av bromsdamm samt finkornig sand. 

Bombardier Flexity
Antal segment 5 st 
Vikt (tom) 41 230 kg 
Kapacitet 200 pass. (50 sittande/
150 stående) 
Max. hast. 71 km/h 
Energi 3,7 kWh/km 
Återvinning 92 %  
(98 % återanvändbara delar) 
Energi, återmatning  50 % , vid broms 

CAF .SA. Zaragosa
Antal segment 5 st 
Vikt (tom) 45 400 kg 
Kapacitet 296 pass. 
Max. hast. 70 km/h 
Energi 4,22 kWh/km 
Återvinning 96,7 % 
Energi, återmatning 93,12 % , vid broms  

CAF .SA. Urbos AXL
Antal segment 3 st 
Vikt (tom) - kg 
Kapacitet 275 pass. 
Max. hast. 90 km/h 
Energi 3,8 kWh/km 
Återvinning 91,8 % 
Energi, återmatning - % , vid broms 

Drift, beräknat Enhet: per tkm (1 km) 

Teknosfär El, medium volt, tråd 3,81  kWh 
Utsläpp, luft Partiklar >10µm 0,372 g 
 Partiklar <2,5/>10µm 0,652 g 
 Värme, förlust 13,7 MJ 
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Jord, utsläpp Järn 0,548 g 

Väg

Teknosfär Grus, krossad 2,11 kg 
 El, medium volt 19,1 kWh 
 Sodium klorid 2,56 kg 
Alkyd, 60% H2O Färg 0,0352 kg 
Alkyd, 60% solvent Färg 0,0211 kg 
Transport Lastbil, 18t 0,797 tkm 
  
Utsläpp, luft NMVOC 0,00527 kg 
 Värme, spill 68,7 MJ 
Utsläpp, mark Klor 1,54 kg 
 Sodium, jonform 1,03 kg 
Markanvändning Väg, yta 6,50 m2/år 
 Omvandling, yta 0,0065 m2 
Väg, asfalt Omvandling, yta 0,0065 m2 

Spår  

Teknosfär El, mediumvolt 79,5 kWh 
 Värme, förlust 286 MJ 
Markanvändning Yta, trafik 6,50 m2a 
 Omvandling, yta 0,0065 m2 
Väg, asfalt Omvandling, yta 0,0065 m2 

Service på fordonen

Buss, var 60.000 km (drifttyp 1, linjebuss)  

Teknosfär Stål, reinforcing 55 kg 
Polyethylene HDPE, granulat 1,4 kg 
 Gummi, syntetiskt 133 kg 
Industripanna >100kW Naturgas 40400 MJ 
 El, låg volt 67800 kWh 
Panna 1MW Lätt eldningsolja 40400 MJ 
 Kranvatten 484 000 kg 
 Smörjolja 824 kg 
 Bly 17,9 kg 
Oblekt Papper, A4 3,15 kg 
Transport Järnväg, gods 207 tkm 
Transport Lastbil, 28t 51,7 tkm 

Återvinning Mineralolja, 10% H2O 824 kg 
15,3% H2O, värmeverk Plast, blandat 55 kg 
 avloppsvatten 794 m3  

Utsläpp, luft Värme, förlust 254 073 MJ 

Buss, gasdriven, var 60.000 km (drifttyp 1, linjebuss)

Teknosfär Stål, reinforcing 57 kg 
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Polyethylene HDPE, granulat 3 kg 
 Gummi, syntetiskt 208 kg 
Industripanna >100kW Naturgas 42 068 MJ 
 El, låg volt 70 599 kWh 
Panna 1MW Lätt eldningsolja 42 068 MJ 
 Kranvatten 503 982 kg 
 Smörjolja 1351 kg 
 Bly 19 kg 
Oblekt Papper, A4 3 kg 
Transport Järnväg, gods 216 tkm 
Transport Lastbil, 28t 54 tkm 

Återvinning Mineralolja, 10% H2O 1351 kg 
15,3% H2O, värmeverk Plast, blandat 55 kg 
 avloppsvatten 794 m3  

Utsläpp, luft Värme, förlust 254 073 MJ 

Spårvagn, var 250 000:e km

Industripanna >100kW Naturgas 22156,86 MJ 
 El, medium volt 18431,37 kWh 
Panna 1MW Lätt eldningsolja 22156,86 MJ 
 Kranvatten 113725,49 kg 
 Stål, förstärkt 1671 kg 
 HDPE 45,9 kg 
 Elastomer 52,1 kg 
 Smörjolja 25,53 kg 
 Köldmedie R134 25,53 kg 
At mine sand 10294,11 kg 
Rening Avloppsvatten 1160 m3 
Transport Järnväg, gods 2049 tkm 
Transport Lastbil, 28t 512,74 tkm 

Utsläpp, luft NMVOC 29 kg 
 Värme, förlust 66274 MJ 

Underhåll av vägar och spår

Väg, per meter

Teknosfär Betong, salt 10,5 kg 
 Bitumen 3,24 kg 
 Grus, krossad 106 kg 
 El, medium volt 0,613 kWh 
 Diesel, asfaltsverk 36,3 MJ 
Grävmaskin Utgrävning 0,18 m3 
Transport Lastbil, 28t 0,0386 tkm 
  
Utsläpp, luft NMVOC 0,0389 kg 
 Partiklar >10 µm 0,00127 kg 
 Partiklar <2,5/>10 µm 325 mg 
 Värme, spill 2,21 MJ 
Deponi, 5% H2O Avfall, inert 9,66 kg 
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Spår, per meter

Teknosfär Betong, exakt+salt 0,111 m3 
 Bitumen 1,2 kg 
 Grus, krossad 23,5 kg 
Asfaltsverk Diesel 390 MJ 
Grävmaskin Utgrävning 0,3 m3 
Transport Lastbil, 28t 14,1 tkm 
Fe98C0,6Mn0,8Si0,1 Stål, 900A 112,8  kg ii

Process, hantering Stål, finperliticering 17,55  kg iii

Utsläpp, luft NMVOC 1,24 kg 

Slutscenario, end of life

Buss  
 Återvinning 90 % 
 Kraftvärmeverk 7,1 % 
 Deponi 2,9 % 
Transport Lastbil, 28t 19,8 tkm 

Spårvagn  
 Återvinning 93,5 % 
 Kraftvärmeverk 4,86 % 
 Deponi 1,64 % 
Transport Lastbil, 28t 19,8 tkm 

Spår, per meter

Teknosfär betong, exakt+salt 0,111 m3 
Återbruk Bitumen 1,2 kg 
Grävmaskin Utgrävning 0,3 m3 
Transport Lastbil, 28t 5,39 tkm 
Återvinning Stål 112,8 kg 

Väg, per meter  

Återbruk Bitumen 3,24 kg 
Grävmaskin Utgrävning 0,62 m3 
Transport Lastbil, 16t 0,39 tkm 

 Järnvägsspår i gatumiljö använder rälsprofilen GATU 56 i Sverige med en vikt av 56,4 kg per räl ii

och meter (BVF524.1)

 Uträknas ifrån total area för räl (7687 mm2) genom vikten per meter gånger arean för rälshuvudet iii

(1196 mm2)
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Bilaga E Citybusslinjer via Jönköping centrum


Figur 18. Linje 1, röd linje. Källa: Google Maps & JLT 2015. 

Figur 19. Linje 2, gul linje. Källa: Google Maps & JLT 2015. 
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Figur 20. Linje 3, grön linje. Källa: Google Maps & JLT 2015. 

Källinformation Google Maps/JLT 
Innehåll/sammanställning © 2016 Google Maps, 3.30 Sweden, JLT.  
Med ingående data/material från: 

a. © 2009 Cartesia GIS AB  
b. © Lantmäteriet/Metria  
c. © Swedish Environmental Protection Agency  
d. © 2009 Vägverket  
e. Based upon electronic data © National Land Survey Sweden 
f. © 2015 Jönköpings Länstrafik, JLT  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9. Ordlista


acceleration Hastighetsförändring vid 
ett givet tidsintervall. Enheten mäts i 
”meter per sekundkvadrat” (m/s2). 
Exempelvis om en buss står stilla vid en 
hållplats (hastighet = 0 km/h) och startar 
så accelererar den tills målhastigheten 
uppnåtts (hastighet = 50 km/h).
adhesion friktion mellan stålhjul och räl, 
så kallad molekylär vidhäftning. Kan 
överlag betraktas som glidmotståndet 
mellan två stålytor.
beläggningsgrad andelen resenärer i 
ett fordon mellan hållplatser/stationer. En 
beläggningsgrad om 100 % innebär ett 
fullsatt fordon.
biodiesel begrepp för dieselolja med en 
inblandning med minst 5 % eller består till 
100 % fetsyrametylestrar (FAME), vilken 
oftast har raps-
metylester (RME) som bas.
biogas begrepp för en metanrik gas som 
används som bränsle/drivmedel. Till 
skillnad från naturgas så tillverkas biogas 
av en förnybar råvara, utan fossilt 
ursprung. Gasen ska bestå av ≥ 97 vol % 
metan, resten koldioxid och syre för att 
klassas som drivmedel.
boggi separat hjulupphängning i ett 
ramverk under järnvägs- och 
landsvägsfordon, vilken tillåts röra sig 
obehindrat av vagnskorgen för att utjämna 
ojämnheter och underlätta kurvtagning.
dB(A) ljudnivå/styrka mäts i storheten 
decibel (dB), då enheten är relativ behövs 
ett referensvärde att utgå ifrån. Ett A-vägt 
värde (dB A) motsvarar ett mittvärde där 
det mänskliga örat är mer känsligt för 
höga ljudtryck, runt 1 kHz - 4 kHz. Höga 
och låga frekvenser kan därmed variera 
mer då de inte påverkar hörseln i samma 
grad.
diesel MK1 är dieselolja i den svenska 
miljöklassen 1 (MiljöKlass1). 
Klassificeringen infördes 1991 där de olika 
klasserna fick olika skattenivåer. 
Miljöklass 1 innebär bland annat att 
dieseln innehåller ≤ 10 ppm svavel.

euro III Miljöklass 3 av 
förbränningsmotorer inom EU,  se 
”euroklass” för närmre beskrivning.
euro IV Miljöklass 4 av 
förbränningsmotorer inom EU,  se 
”euroklass” för närmre beskrivning.
euro-klass En europeisk 
utsläppstandard och miljöklassning av nya 
fordon som ska säljas inom EU/EEA 
området. EU utfärdar successivt nya 
direktiv vilka stramar åt utsläppen av 
partiklar, koldioxidutsläpp samt skadliga 
gaser. Euro 1 (1992) är den lägsta och 
numer inaktuell då samtliga fordon vilka 
nu lanseras på marknaden inin EU/EEA 
skall uppnå kraven i Euro 6 (2014).
friktion glidmotstånd eller vägfriktion, 
avser kvoten mellan friktionskraft och 
normalkraft mellan däck och vägbana. 
Friktionskraften måste övervinnas för att 
fordonet ska kunna accelerera/rulla, 
annars får verkan den obehindrat i motsatt 
riktning (inbromsande). 
gatu 56 särskild rälprofil/standard i 
Sverige med en speciell ränna för flänsen 
på hjulet, en så kallad ”flänsränna”. 
Rännan möjliggör att rälsen kan bäddas in 
i gatubeläggningen. Rälen väger 56,4 kg/
m därav termen ”56”.
grön 3 även kallad ”linje 3” är en tät 
trafikerad busslinje av JLT mellan Tokarp 
och Råslätt (båda förorter), via Jönköping 
centrum samt A6 köpcenter.
gul 2 även kallad ”linje 2” är en tät 
trafikerad busslinje av JLT mellan 
Hisingsängen (Dalvik) och Öxnehaga 
(båda förorter), via Jönköping centrum 
samt Ekhagen (förort).
jlt allm. term (förk.) för Jönköpings 
Länstrafik, se nedan.
jönköpings länstrafik eller Jönköpings 
Länstrafik AB, är ett aktiebolag bildat 1980 
och samägt av landstinget samt 
kommunerna i Jönköpings Län. Bolaget är 
trafikhuvudman i Jönköpings Län för 
kollektivtrafiken.
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kontaktyta (-n) Avser den yta vilken 
hjulet ligger an mot rälen. Stillastående 
utövar hjulet ett nedåtgående tryck mot 
rälshuvudet på en yta motsvarande cirka 
0,5 cm2, vilken minskar något under gång 
eller varierar beroende på det aktuella 
axeltrycket. 
kWh benämning för en energimängd av 
tusen watt (W) per timme (h), vilket oftast 
avser en energimängd av 3 600 000 
Joule. Wattimme är en sammansatt enhet 
av energiomvandling per tidsenhet och 
används oftast som jämförelsetal vid 
energiförbrukning (eg. energiomvandling).
lca allm. term (förk.) Eng. Life Cycle 
Assessment, se ”livscykelanalys” nedan.
livscykelanalys (-er) metod för att 
skapa en helhetsbild av en produkts 
miljöpåverkan under dess livstid sett till 
råvaruutvinning, förädling av råvaror, 
tillverkning, användning och återvinning/
avfallshantering.
naturgas begrepp för en metanrik 
fordonsgas som används som bränsle/
drivmedel. Benämns även CNG 
(komprimerad naturgas), NG (naturgas) 
och LNG (flytande naturgas). Gasen har 
ett fossilt ursprung och innehåller bland 
annat även svavel.
pkm Personkilometer (förk.), benämning 
för att 1 person reser 1 kilometer. 
Personen genererar ett transportarbete av 
personen i fråga, vilket benämns för 1 
personkilometer (pkm). Motsvarande 
benämning för godstrafik är tonkilometer 
(tkm) vilket avser massan ett ton, 
transporterat en kilometer.
resecentrum Terminal för persontrafik. 
En större bytespunkt mellan olika 
transportslag som exempelvis lokaltrafik, 
fjärrbussar, lokal- och pendeltåg samt  
fjärrtåg. Viss service för resande ingår i 
terminalens utbud, men i och med 
”moderniseringar” vid en del trafikutövare, 
så utelämnas en närmre beskrivning om 
innebörden ”service”.
retardation avser en negativ 
acceleration gentemot rörelseriktningen, 
eller rättare sagt en ”inbromsning”.
röd 1 även kallad ”linje 1” är en tät 
trafikerad busslinje av JLT mellan 
Huskvarna och Råslätt (båda förorter), via 
Jönköping centrum. 

simapro programvara utvecklad av PRé 
Consultants B.V. för datorberäkning/
modellering av miljöpåverkan av produkter 
eller system utifrån ett livscykelperspektiv. 
Anses allmänt vara ”den bästa” 
programvaran för beräkningar inom dess 
tänkta område, men även flertalet andra 
utvecklare av liknande program har fått 
lika god tillförlitlighet.
spårvagn motordriven vagn konstruerad 
att framföras på spårväg, utrustad med el- 
eller förbränningsmotor. Vissa spårvagnar 
är utrustade med båda alternativen, och 
benämns då hybrid-spårvagn.
stomlinje (-r) trafikstråk med hög 
turtäthet vilka motsvarar ”huvudleder” i 
kollektivtrafikens transportarbete.
kontaktledning uppspänd luftledning 
över spår för strömförsörjning av eldrivna 
fordon utan energilager ombord 
(bränsletank/batteri).
traktionsmotor motor/drivenhet för 
framdrivning av järnvägsfordon.
verkningsgrad beskrivning av hur 
mycket av den tillförda energin som 
omvandlas till ett utfört arbete (nyttig 
energi) varav resterande avgår som 
spillvärme. Enheten anges i % där 
motsvarande grad anger hur mycket 
energi av den tillförda i procent som 
kommer till nytta, det vill säga hur mycket 
av energin som arbetar.
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