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FÖRORD
Detta examensarbete utgör 30 högskolepoäng och är den avslutande 
delen på magisterprogrammet i Fysisk planering vid Blekinge Tekni-
ska Högskola.

Arbetet har pågått på halvfart under ett knappt år, sedan september 
2009 till och med juli 2010. Under detta år har en livlig debatt kring 
ämnet spårbil pågått. Utvecklingen har tagit stora kliv framåt och 
allt fler kommuner och företag visar intresse. Att bakgrundsmaterial 
fortfarnade är aktuellt när arbetet lämnat tryckerieret kan alltså inte 
garanteras. Däremot är min förhoppning att utformningsprinciper 
och tankar om placering och hållbart stadsbyggnade står sig över 
tiden.

Handledare under arbetet har varit Anders Törnqvist och biträdande 
handledare Erland Ullstad. Tack till er för att ni ställt upp med flexi-
bla lösningar när det fysiska avståndet ställt till med svårigheter. 
Tack också till Västeås stad, i synnerhet Stadsbyggnadskontoret och 
Stadsledningskontoret för visat intresse kring ämnet och Lantmäter-
iförvaltningen för tillgång till kartmaterial.

Anna Pettersson, den 1 augusti 2010.
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SAMMANFATTNING
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) visar år efter år 
i sina granskningar att de transportpolitiska målen inte uppfylls av 
de idag etablerade trafikslagen. Det är därför mycket troligt att vi 
kommer få se nya transportslag inom kort. Spårbilar, som är små 
förarlösa och kommandostyrda spårfordon, är ett möjligt alternativ. 
SIKA har utvärderat spårbilen som ett lokalt alternativ i Stockholm 
och som ett regionalt nät i Mälardalen och funnit att systemet är 
samhällsekonomiskt lönsamt och har goda chanser att uppnå målen 
på grund av sin höga tillgänglighet och låga miljö- och olyckskost-
nader.

Flera kommuner har anmält intresse för att pröva systemet genom 
att bygga upp en så kallad pilotbana. Västerås är inte en av de städer 
som i dagsläget är intresserade, men som troligtvis skulle kunna dra 
mycket stor nytta av det, framförallt ur en regional synpunkt. Detta 
arbete syftar till att undersöka hur en pilotbana för spårbil skulle 
kunna utformas i Västerås. Stor tyngdpunkt ligger på att utformnin-
gen ska bidra till att de transportpolitiska målen uppfylls och att 
sträva efter en hållbar stadsutveckling. 

Strategisk sträckning och medveten utformning bedöms här vara 
mycket viktiga faktorer för att spårbilen ska kunna uppfylla de mål 
man önskar. En pilotbana har föreslagits skissartat där bl.a. det 
transportpolitiska målet ”transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet” varit utgångspunkten.  I arbetet har också utformnings 
principer tagits fram som ska fungera som verktyg för en medveten 
planering av spårbilssystemet. Principerna grundar sig i planerings-
litteratur av Jan Gehl, Jane Jacobs och Kevin Lynch, samt Sveriges 
kommuner och landsting, Vägverket och Banverkets skrift Trafik 
för en attraktiv stad (TRAST). Utformningsprinciperna handlar i 
stora drag om tillgänglighet, rörelse, trygghet, aktiviteter/möten och 
orienterbarhet. Utformningsprinciperna har prövats på fem utvalda 

stationer längs den föreslagna pilotbanan. Där har slutsatsen nåts 
att val av plats och placering av hållplatsen är av stor betydelse. Att 
t.ex. placera hållplatsen vid ett stråk eller knutpunkt i närheten av 
aktiviteter och i anslutning till andra kommunikationsmedel ökar 
förutsättningarna betydligt för att få till trygga och lättillgängiga 
stationer. Ofta kan detta ske med enkla medel. Spårbilens tillkomst 
löser inte alla problem på platsen och om platsen från början har 
dåliga förutsättningar är det är svårt att uppfylla utformningsprinci-
perna. Utformningsprinciperna bör ses som en vägledning i hur 
stationen, utifrån sina förutsättningar, kan utformas för att bidra till 
en hållbar stad och till att uppfylla de transportpolitiska målen. 

Vad gäller sträckning har framkommit att noggrannare utredningar 
måste göras för att ta reda på t.ex. kvinnors och mäns resmönster 
i staden och stadens befolkningssammansättning innan sträckning 
fastställs. Detta för att uppnå målen om jämställdhet och lika tillgän-
glighet för alla. Att ha tillgång till kommunikationer kan komma 
att bli en viktig demokratisk fråga. Näringslivet kan bli en viktig 
del i att driva på utvecklingen av spårbil, men staden bör dock ha 
möjlighet att styra utvecklingen så att allas behov tillgodoses.

En diskussion har också förts om hur man kan förhålla sig till detta 
helt nya element i staden. En avvägning måste göras mellan att 
anpassa eller att acceptera utvecklingen. Litteratur av arkitekturteo-
retikerna Robert Venturi et. al och Deyan Sudjic har jämförts för att 
hitta olika synsätt på saken. De förstnämnda menar att det nya bör 
anpassas till det gamla genom att använda enkla, raka konstruktioner 
men med en dekorativ utsmyckning. Sudjic däremot vill poängtera 
värdet i de nya perifera områdena som är mycket levande och spelar 
en viktig roll för näringslivet. Näringslivets enorma drivkraft bör 
inte motarbetas utan istället användas av stadsplaneraren för att få en 
mångfaldig, levande och hållbar stad där det är möjligt att röra sig 
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till fots, på cykel eller med kollektiva färdmedel. I vissa miljöer, som 
t.ex. stadskärnan, kan särskild hänsyn vara nödvändig. Då spårbils-
systemet kommer att standardiseras är det viktigt att vid standardis-
ering ge möjlighet till en viss variation och platsanpassning. Särskilt 
känsliga områden behöver pekas ut där utformningen av pelare och 
stationer anpassas så att intrångseffekterna minimeras.
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INLEDNING
Bakgrund
I Sverige står transportsektorn för en ca en tredjedel av utsläppen av 
växthusgaser. År efter år visar Statens institut för kommunikationsan-
alys (SIKA:s) granskning att de transportpolitiska målen inte uppfylls 
av de etablerade trafikslagen. Av den anledningen gav regeringen år 
2006 SIKA i uppdrag att formulera en vision om framtidens trans-
portsystem. Resultatet redovisas i en rapport där SIKA når slutsatsen 
att det är mycket troligt att nya trafikslag får se dagens ljus och att 
ett möjligt alternativ är spårbilssystemet som har stor potential att ge 
hög tillgänglighet till låga miljö- och olyckskostnader (SIKA 2008:2). 
SIKA har sedan vidare analyserat de samhällsekonomiska effekterna 
av spårbilssystem och deras bidrag till de transportpolitiska målen 
och kommit fram till att spårbilssystem förtjänar möjligheter till fort-
satt utveckling för att i därigenom kunna analyseras parallellt med 
andra transportlösningar. (SIKA 2008:5)

SIKA har bl a undersökt möjligheten till ett höghastighetsnät för spår-
bilar i Mälardalen. Detta nät skulle binda samman Stockholmsområ-
det med Södertälje, Strängnäs, Eskilstuna, Västerås, Enköping, Upp-
sala och Sigtuna/Arlanda. Höghastighetsnätet i Mälardalen skulle, 
enligt SIKA, medför stora restidsvinster och med 5 miljoner resande 
ger spårbilsnätet en hög samhällsekonomisk lönsamhet. SIKA gör 
bedömningen att de positiva effekterna i de samhällsekonomiska ka-
lkylerna är stora och bidraget till uppfyllelse av de transportpolitiska 
målen stort. (SIKA 2008:5)

I rapporten Utvärdering av spårbilssystem förklarar SIKA att liksom 
andra transportslag som bygger på standardiserad teknik och nät-
struktur finns det inneboende positiva nätverkseffekter av att bygga 
ut spårbilsnätet lokalt på respektive ort. Ju större spårbilsnätet blir, 
desto större användning kommer människor att få av det. Nyttan av de 
lokala näten på de respektive orterna ökar med antalet möjliga resere-

lationer när man kopplar ihop de lokala näten till ett gemensamt inter-
regionalt nät i Mälardalen. När höghastighetsnätet är fullt utbyggt är 
det, menar SIKA, rimligt att anta att lokalbanor är utbyggda i flera av 
städerna kring Mälaren. (SIKA 2008:5) I Västerås är intresset svalt 
i dagsläger trots att Västerås troligen är en av de städer som skulle 
dra mycket stor nytta av ett spårbilssystem. Avståndet till Stockholm 
skulle minska med ca 32 minuter, enligt SIKA, och Västerås och Es-
kilstuna skulle tillsammans forma en region med ca 230 000 invånare 
där det högst tar 30 min att färdas dörr till dörr mellan städerna. (SIKA  
2008:5)

IST (Institute for Sustainable Transportation) skriver i rapporten 
Avancerade trafiksystem med fokus på spårbilar att infrastrukturen 
stark påverkar stadens struktur och att bilismen skapat glesa städer 
utan form och markerade gränser (IST 2009:1). Även Vägverket 
pekar på att bilen har gett ohållbara stadsmönster. När samhället an-
passats efter bilens framkomlighet har staden fått ”trädstrukturer” 
som är svårorienterade och ineffektiva. Utglesning har lett till kraftigt 
ökande transportkostnader där kollektivtrafiken måste tjäna allt större 
tätortsyta med i stort sett oförändrat antal invånare. Huvudlederna blir 
hårt belastade pga. trädstrukturens ”säckgator” och det är vårt bygga 
upp effektiva kollektivtrafiklinjer. Det är dessutom problematiskt att 
röra sig till fots eller på cykel i sådan stadsstuktur skriver Gunnar 
Lagerqvist (2000, s 33-36). IST menar att spårbilen skulle kunna ge 
nya möjligheter till hållbart stadsbyggande. Då spårbilen normalt går 
ovan mark kan den lätt användas för att överbrygga barriärer, som 
idag delar upp städer i olika enklaver. Genom att mildra negativa ef-
fekter av separerade kvarter och stadsdelar skapas underlag för bättre 
social integrering och förtätning. (IST 2009:1) 

INLEDNING
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Om ett spårbildnät byggs ut i Mälarnadalen kommer Västerås att be-
höva ta ställning och agera. I det här arbetet undersöker jag hur en 
första testbana, en pilotbana för spårbil, skulle kunna se ut i Västerås.  
Jag undersöker hur banan bör utformas och placeras för att bidra till 
den politiska målsättningen om att kollektivtrafik som är tillgänglig 
för alla och ger goda förutsättningar att röra sig till fots eller på cykel 
i staden.

Syfte
Detta examensarbete syftar till att undersöka hur en pilotbana för 
spårbil i Västerås skulle kunna utformas. Utformningen ska bidra 
till att uppfylla de transportpolitiska målen och målen om en hållbar 
stadsutveckling. Arbetet ska visa en lämplig spårdragning och gatuut-
formning i befintlig trafik- och bebyggelsemiljö i Västerås med stöd 
ur kända stadsplaneringsteorier. Arbetet ska kunna ses som en vid-
areutveckling på det spårbilsförslag SIKA redovisar över Mälardalen 
i sin rapport Utvärdering av spårbilar (SIKA 2008:5).

Avgränsning
Det här arbetet kommer främst att fokusera på frågor som rör fysisk 
planering. Arbetet redovisar ett förslag på sträckning för en spårbils-
bana. Förslaget grundar sig på stadens fysiska förutsättningar och på 
nationella och regionala mål och visioner. Tyngdpunkten ligger på att 
undersöka och försöka först vad som händer med de fysiska miljöer-
na då spårbil införs i staden. Arbetet kommer att redovisa förslag på 
gatuutformning där spårbilen placeras på ett lämpligt sätt i befintliga 
stadsmiljöer. 
 
Arbetet berör till viss del vilka samhällsekonomiska vinster som kan 
uppnås med spårbilar och en jämförelse görs med andra transportslag. 
Däremot innefattar inte arbetet några ekonomiska kalkyler. Arbetet 

berör heller inte tekniska frågor i någon vidare utsträckning mer än 
ungefärlig kapacitet och utformning på de spårbilar som redan testats. 
Arbetet utgår ifrån att en internationell standard utarbetats. 

Arbetet omfattar endast en lokal spårdragning över Västerås och 
tar inte upp omgivande förutsättningar eller spårdragningar mer än 
SIKA:s förslag på spårdragning i Mälardalen. 

Problemformulering
Min övergripande frågeställning i det här arbetet är ”Hur bör en pilot-
bana för spårbil i Västerås utformas?”. Utgångspunkten här är att 
utformningen ska bidra till att de transportpolitiska målen som riksda-
gen tog beslut om i maj 2009 uppnås. Det över gripande målet lyder: 
“Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt ef-
fektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet”. Mer konkret handlar målen bland an-
nat om att medborgarnas resor ska förbättras genom ökad kvalitet, 
tillförlitlighet och trygghet. Förutsättningarna för kollektivtrafik, gång 
och cykel ska förbättras. Ingen ska dödas/skadas. Transportsystemet 
ska utformas så att det är användbart även för barn, ungdomar och 
för personer med funktionsnedsättning. Transportsystemet ska också 
bidra till att jämställdhet främjas. 
Den övergripande frågeställningen har sedan utvecklas i två underru-
briker. Första rubriken handlar om banans sträckning och omfattning 
i staden. Den andra rubriken handlar om utformning och gestaltnings-
frågor. 

INLEDNING
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Sträckning
Om spårbildnätet byggs ut i Mälardalen enligt SIKA:s förslag, hur ska 
detta tas emot i Västerås? 
I vilken utsträckning bör Västerås bygga upp ett eget, lokalt nät? 
Hur skulle ett lokalt spårbilssystem kunna se ut? 
Vad kan vara viktiga målpunkter i Västerås ur en Mälarregional syn-
vinkeln? 
Hur kan spårbilen bidra till att förbättra kvalitén på transportförsör-
jningen för invånarna I Västerås. 
Var är behovet störst i Västerås? 
Hur bygger man ett effektivt nät? 
Vilka kommer använda det/vilka behöver det mest? 
Hur kan vi med hjälp av en strategisk sträckning bidra till att uppnå de 
transportpolitiska målen?

Utformning
Hur kan en medveten utformning och gestaltning av spår, hållplatser 
och miljön runtomkring bidra till att de transportpolitiska målen up-
pnås?
Hur bör spåren/balkbanorna placeras i (stads)landskapet för att up-
pfattas som estetiskt tilltalande? 
Vilka miljöer är lämpliga/inte lämpliga? 
Hur får vi trygga och attraktiva miljöer kring spåren? 
Hur ska banan utformas för att förbättra förutsättningarna för gående 
och cyklister? 
Hur kan tillgängligheten och rörligheten öka för alla invånare?

Metod
En viktig utgångspunkt i arbetet är de transportpolitiska målen an-
tagna av regeringen i maj 2009. Förslaget på spårbilsnät ska så långt 
som möjligt bidra till att målen uppfylls. Till exempel ska spårbil-
snätet främja möjligheten att ta sig fram till fots eller på cykel och 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Arbetet genomförs med ett planeringsarkitektoniskt perspektiv där 
hållbart stadsbyggande är grunden. Spårnätet ska bidra till en hållbar 
stadsstruktur och miljöer som är trevliga att vistas i. Arbetet fokuserar 
till viss del på hur en effektiv struktur byggs upp men som samtidigt 
kan anpassas estetiskt och funktionellt till befintlig bebyggelse. Eft-
ersom att spårbilen utgör ett nytt element i staden och det i princip 
inte finns några riktlinjer om utformning och placering använder jag 
mig av mer klassisk stadsplaneringslitteratur, som Jane Jacobs Life 
and Death of Greate American Cities, Jan Gehls Life between Build-
ings, Kevin Lynchs The Image of the City samt de allmänna råd och 
riktlinjerna i TRAST (Trafik för en attraktiv stad). Med stöd av dessa 
teorier har jag tagit fram egna principer för utformning. Utformning-
sprinciperna prövas sedan på fem utvalda platser längs en föreslagen 
pilotbana i Västerås. Slutligen utvärderas huruvida utformningsprinc-
iperna är lämpliga eller ej att använda vid etablering av spårbilsbanor 
för att bidra till transportpolitisk måluppfyllelse. Jag har även använt 
mig av Robert Venturi et al’s bok Learning from Las Vegas och Deyan 
Dudjics The 100 Mile City för att komma åt en diskussion kring hur vi 
ser på stadens omvandling och nya element i staden.

INLEDNING
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Ett rimligt antagande är att Vägverkets publikation Vägen – en bok om 
vägarkitektur kunde vara relevant men här har jag ansett att vägens 
placering i landskapet ligger allt för långt ifrån spårbilens tillkomst i 
befintliga stadsstrukturer.

För att få kunskap om spårbilar har jag tagit del av ett flertal av SIKA:s 
rapporter, främst Rapport 2008:2 (Framtidens transporter– Vision 
2040+) och Rapport 2008:5 (Utvärdering av spårbilssystem) och 
IST:s Rapport 2009:1 (Avancerade trafiksystem med fokus på spårbi-
lar). Jag har också letat information om de få spårbilsförsök som finns 
idag (Monorail i Kuala Lumpur och Sydney och testbanan i Uppsala 
bl.a.). För att få en bild av hur en standardiserad banan kan komma att 
se ut har jag hämtat information från de tre svenska spårbilsutveck-
larna som finns idag (SkyCab, Beamways och SwedeTrack).

Eftersom arbetet fysiskt utgår ifrån Västerås är kommunens översik-
tsplan och andra strategiska dokument och statistik av stor väsent-
lighet. Utöver det har även två intervjuer gjorts med tjänstemän från 
stadsbyggnadskontoret respektive stadsledningskontoret för att få en 

INLEDNING
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Mest intressant vore att sträva efter ett såkallat generellt transportsys-
tem (GTS) som är en utveckling av spårbilskonceptet. Ett generellt 
transportsystem kan beskrivas som en vision om hur vårt samlade 
transportsystem skulle kunna gestalta sig framtiden.  I ett gemensamt 
transportsystem skulle samma fordon kunna röra sig på både väg och 
järnväg. Systemet skulle vara anpassat för både kollektivtrafik och 
privat (bil)trafik. Resorna skulle vara oberoende av tidtabeller och 
fri från konflikter mellan olika fordon vilket också skulle minimera 
olyckstalen i trafiken.  Här kan spårbilen ses som ett initierande steg 
till en successiv övergång till ett GTS. Ett generellt transportsystem 
kräver att en internationell standard fastställs för att uppnå skalfördelar 
vilket sänker produktionskostnaderna för alla delar i systemet. (SIKA 
2008:5, s 15-17)

Konsultgruppen har på uppdrag av SIKA studerat och kalkylerat på 
ett införande av spårbilar (och så småningom GTS) i Sverige. De har 
redovisat och diskuterat olika tekniska och funktionella lösningar 
och effekterna av dessa och nått vissa slutsatser gällande lämpig ut-
formning, funktion och design. För att vara attraktivt och konkurren-
skraftigt måste transportsystemet ha hög tillgänglighet (helst dörr till 
dörr, dygnet runt), hög säkerhet, vara miljövänligt och energisnålt, 
ha konkurrenskraftiga transportider jämfört med andra trafikslag, ge 
rimliga kostnader och utformas med en global standard. För minskat 
luftmotstånd och hög kapacitet bör vagnarna kunna kopplas samman 
till tåg. (SIKA 2006:1, s 33-34) 

Sveriges riksdag har i ett PM sammanfattat en rad olika utredningar 
och funnit att utredningarna sammanfattat pekar på följande tillämp-
ningsområden för spårbilar:
• Vara matarsystem till befintlig järnväg/pendeltåg. 
• Lösa lokala trafikuppgifter för att överbrygga barriärer såsom 
grönområden, motorleder, vattendrag etc.

TEORETISK BAKGRUND
Spårbilar
Vad är spårbilar och GTS?
Det finns en rad olika definitioner på vad spårbilar är och hur de tekni-
ska lösningarna kan se ut. Men gemensamma nämnare är att systemen 
bygger på små förarlösa fordon. Fordonen förutsätts också kunna gå i 
en tät följd för att uppnå samma höga kapacitet som moderna spårväg-
slinjer.

Jag använder i det här arbetet samma definition av spårbil som SIKA 
för att kunna använda deras rapporter och kalkyler som underlag i 
mitt arbete. 

Jag tolkar och sammanfattar SIKA:s definition på följande sätt:

• Spårbilen är ett helautomatiskt, förarlöst fordon, tillgängligt 
dygnet runt.
• Banan är exklusiv för spårbilar.
• Systemet håller automatiskt ett säkert avstånd mellan fordon.
• Direktresa sker från start till mål utan byten och utan stopp vid 
mellanliggande stationer (om man inte önskar så).
• Resenären bestämmer destination t.ex. genom att ange en des-
tinationskod och spårbilen väljer automatiskt den snabbaste och 
effektivaste vägen.
 • Fordonen kan utnyttja hela bannätet och alla stationer i ett sam-
manhängande spårbilsnät.
• Fordonen är små och tillgängliga för individuell resa eller i själv-
valt resesällskap.
• Systemet bygger på efterfrågestyrd service istället för tidtabells-
bunden trafik.
• Spåren är smala, lätta och vanligen upphöjda balkbanor, som 
också kan gå i markplan eller under mark.
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• Utgöra enda kollektivtrafiksystem för städer från ca 40 000 invånare 
till städer av Malmös storlek.
• Skapa tvärförbindelser i storstäder mellan befintliga radiella spårvä-
gar och samtidigt svara för kollektiv lokaltrafik i ytterstaden.
• Möjliggöra en regionförstoring om man kopplar ihop två stadsnät 
med en höghastighetslänk emellan. 

Idag finns, enligt Regeringskansliets utredning från 2009, åtta lever-
antörer av spårbilssystem (helhet eller delar) i Sverige. (Regerings-
kansliet, 2009:48, s 147-154) 

Jämförelse med andra trafikslag
Institute for Sustainible Transportation (IST) har i sin rapport 
Avancerade transportsysten med fokus på spårbilar jämfört spårbilen 
med andra trafikslag (buss, pendeltåg, spårvagn, tunnelbana) bl.a. vad 
gäller restid, kapacitet, och energiförbrukning. I rapporten når de slut-
satsen att spårbil kan uppnå den kortaste restiden p.g.a. den inte har 
några stopp eller byten trots att topphastigheter för tunnelbana och 
pendeltåg är högre. Tunnelbana och pendeltåg har klart högst kapac-
itet. Kapacitetsstarka system är bra vid högtrafik men sämre vid låg-
trafik varför medelstarka system som spårvagn, spårbil och automat-
bana kan vara intressant vid en rad tillämpningar. Energiförbrukning 
per passagerarkilometer över trafikdygnet ligger lägst för tunnelbana 
och pendeltåg (Stockholm). Dessa hårt utnyttjade spårvägar ger bäst 
energieffektivitet. Eldrivna system som elbil, spårbil och trådbussar 
ligger alla runt 200 Wh/personkilometer. Spårvagn ligger på ca 300 
Wh/personkilometer. Diesel och etanolbussar ligger på drygt 400 
Wh/personkilometer, det vill säga dubbelt mot de eldrivna systemen. 
Bilen kräver cirka 800 Wh/personkilometer och är klart sämst ur ener-
gieffektivitet. Spårväg, spårbil och biogasbuss visar sig också ha lägst 
CO2-utsläpp. (IST 2009:1, s 27- 31) 
Konsultgruppen kommer fram till det samlade resultatet att spårbil 

i regel ger ungefär halverad restid jämfört med traditionell kollek-
tivtrafik och ungefär samma restid som privat bil i städer utan allt för 
mycket trängsel och köer. (SIKA 2006:1, s 36) Vad gäller anläggn-
ingskostnader visar Hunhammar i sitt PM för Eskilstuna kommun att 
kostanden för att anläggning per kilometer är billigast för spårbil (100 
miljoner kronor), jämfört med för spårväg (200 milj) och för stadsmo-
torled (1 500 milj). (Eskilstuna kommun/Hunhammar 2009)

Transportpolitiska mål 
En viktig utgångspunkt i det här arbetet är de transportpolitiska målen 
som riksdagen tog beslut om i maj 2009. Transportpolitikens över-
gripande mål är “att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näring-
slivet i hela landet” . 
Detta övergripande mål är sedan indelat i funktionsmål och hänsyns-
mål. Funktionsmålen syftar till att transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläg-
gande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra 
till utvecklingskraft i hela landet. Här anges också att transportsyste-
met ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors re-
spektive mäns transportbehov. Transportsystemet ska också utformas 
så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.  Även 
barn ska ha möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transport-
systemet, och vistas i trafikmiljöer. I det här målet ingår även att öka 
förutsättningarna för att välja kollektivtrafik och förbättra miljön 
för gående och cyklister. Hänsynsmålet syftar till att transportsyste-
mets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen 
dödas eller skadas allvarligt. Transportsystemet ska också bidra till 
att miljökvalitetsmålen och ökad hälsa uppnås.
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Hållbar utveckling
Infrastrukturen har ett starkt samband med stadsstrukturen. Hur nätet 
utformas bidrar till stadens utveckling. Därför är det viktigt att ha en 
strategi för hur man vill att staden utvecklas. En hållbar utveckling 
är ett mål såväl på EU-nivå som på nationell-, regional och kommu-
nal nivå. Begreppet har varit flitigt använt de senaste åren, men vad 
betyder det egentligen? Begreppet definierades ursprungligen i Brun-
tanskommissionen 1987 så är: En hållbar utveckling är en utveckling 
som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande genera-
tioners möjligheter att tillfredsställa sina behov. Definition utökades 
inför UNCED-konferensen 1991 där FN presenterade sitt miljöpro-
gram och där blev definitionen: Uthållig utveckling är att förbättra 
livskvaliteten inom ramarna för jordens bärkraft.

1994 skrev samtliga deltagare i den europeiska konferensen om städer 
för en hållbar stadsutveckling i Aalborg i Danmark på “Deklarationen 
om europeiska städer för en hållbar stadsutveckling” (Aalborgdekla-
rationen). Där står att “vi ska sträva efter att förbättra och bibehålla 
en social välfärd och livsstil I våra städer med ett minskat transport-
behov. Vi vet att för en hållbar stadsutveckling är det nödvändigt att 
man reducerar behovet av rörlighet och att man inte uppmuntrar onö-
dig användning av motorfordon. Vi måste prioritera
ekologiskt sunda transportsätt (särskilt fotgängare, cyklister och kom-
munala transporter) och kombinera dessa olika former och göra dem 
till centrala frågor i våra försök att planera. Privatbilism i stadstrafik 
borde underordnas målet att underlätta tillgängligheten till stadens 
tjänster och bibehålla stadens ekonomiska aktivitet.”  (Aalborgdekla-
rationen 2005) 

De flesta verkar idag vara överens om att vi behöver minska bil-
beroendet och främja kollektivtrafik och framför allt tillgängligheten 
för gående och cyklister. Den fysiska planeringen kan här ha en viktig 
roll och hållbar stadsutveckling är också ett ämne som fått mycket 
stort diskussionsutrymme inom professionen de senaste åren. 

Vad man kan uppnå med spårbil?
Med en bra utformning och effektiv spårdragning finns det mycket 
som pekar på att spårbilen skulle kunna ge en rad goda effekter. I detta 
kapitel belyser jag på vilket sätt spårbilen generellt, som en teknisk 
lösning, kan bidra till att uppnå de tidigare nämnda politiska målen. 

Samhällsekonomiskt lönsamt
Samtliga utredningar som gjorts av både Konsultgruppen och SIKA 
visar att transport med spårbil är samhällsekonomiskt lönsamt. Den 
huvudsakliga nyttan ligger i de stora restidsvinsterna, men även nyt-
tan av att minska biltrafikens externa effekter som utsläpp, olyckor 
och trängsel. Viktigt att påpeka är att alla effekter inte kan fångas i de 
samhällsekonomiska kalkylerna vilket innebär at det faktiska utfal-
let kan både över- och understiga det faktiska resultatet. Exempel på 
en parameter som inte vägs in i bedömningen är intrångseffekterna. 
Det vill säga barriäreffekter, buller, visuellt intrång och markåtgång. 
(SIKA Rapport 2006:1, s 37) SIKA:s analys omfattar två fallstudier 
över etablering av spårbilar i Stockholm och av ett fullt utbyggt spår-
bilssystem i hela Mälardalen, som ett bidrag till en hållbar region-
förstoring. Deras studie visar att spårbilssystem är lönsamt i städer 
med mycket resande, men också som ett medel för ökad pendling 
och regional tillväxt i områden som Mälardalen. (SIKA 2008:5) Att 
underlätta den regionala arbetspendlingen stämmer överens med det 
transportpolitiska målet om att bidra till utvecklingskraft och sam-
hällsekonomisk effektivitet i transportförsörjningen för näringslivet.
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Uppfyllelse av de transportpolitiska målen
Utredningar gjord av SIKA år 2008 och Konsultgruppen 2006 visar att 
spårbilen på flera sätt skulle bidra till att uppfylla de transportpolitiska 
målen. Spårbilar har mindre miljöpåverkan än de flesta andra trans-
portslag, främst eftersom de drivs av el och på grund av att spårbilar 
bullrar markant mindre än andra motordrivna och spårburna färdme-
del. Spårbilen har också visat sig ha en mycket låg olycksrisk främst 
på grund av att den separata banan eliminerar konfliktytor med andra 
transportslag. Konsultgruppen gör också bedömningen att spårbilen 
ökar tryggheten då man i spårbilen reser individuellt eller i självvalt 
sällskap, och får kortare väntetider vid stationerna. (SIKA 2006:1, s 
37-38)

Spårbilen bedöms vara ett snabbare och mer flexibelt färdsätt än da-
gens kollektivtrafik. Enligt Konsultgruppen bidrar spårbilen till att 
göra transportsystemet mer jämställt och ökar tillgängligheten för 
barn, ungdomar, kvinnor, pensionärer och rörelsehindrade, dvs. grup-
per som idag till hög grad är hänvisade till kollektivtrafiken då de i 
högre utsträckning än män i arbetsför ålder saknar körkort och tillgång 
till bil. (SIKA 2008:5)

Mäns och kvinnors resande skiljer sig åt, varför det är viktigt att ta 
med genusperspektivet i planeringen av spårbilsnätet. Tendensen är 
att yngre och medelålders män har en märkbar längre daglig reslängd 
än yngre och medelålders kvinnor. Påtagligt är också att kvinnor i 
större utsträckning gör avbrott i sina resor för att uträtta ärenden på 
väg till och från arbetet. Detta gäller särskilt kategorin föräldrar med 
barn 0-6 år. Man finner också att kvinnor åker mer kollektivt än män, 
oavsett kategori. Bland kvinnor är deltidsarbete vanligare vilket med-
för resande på tider när turtätheten är lägre. Kvinnor, men även flera 
grupper har behov av kollektivtrafik med korta väntetider på andra 
tider än under högtrafik. Korta väntetider över dygnet kräver hög tur-

täthet. Endast automatiska system har ekonomi att erbjuda hör tur-
täthet över långa trafikdygn. Förarlösa system, som spårbilar, ger den 
tillgänglighet flera grupper idag saknar hos kollektivtrafiken. 
 
Vad gäller äldre kommer antalet pensionärer, enligt IST, öka med ca 
22 % de närmaste 10 åren. De kommer dessutom vara friskare rörli-
gare och ställa högre krav på samhällsservice och tillgänglighet än 
tidigare generationer. Äldre resenärer värderar generellt faktorer som 
bekvämlighet, trygghet och garanterad sittplats under resan. Spår-
bilen kan möjliggöra att mobiliteten kvarstår även för äldre. Även för 
funktionshindrade kan spårbilen utgöra en möjlighet att röra sig mer 
fritt. Alla som kan åka hiss kan åka spårbil. Även barn och ungdomar 
skulle kunna få en större frihet med enklare förarlösa transportsystem. 
Enligt IST är barn och ungdomar en strategisk viktig grupp att vänja 
med kollektivtrafik. (IST 2009, s 45-47)

 Idag finns ett växande intresse för spårbil från statligt håll. Reger-
ingen har i en utredning sammanfattat de kunskaper och synpunkter 
som finns inom området. Även denna undersökning visar att det finns 
stora chanser att uppnå de transportpolitiska målen med spårbil. Sam-
tidigt är spårbilssystemen än så länge en oprövad teknologi där många 
frågor återstår. Den kritik som framkommer handlar till exempel om 
att banorna kan uppfattas som visuellt dominerande i stadsmiljön. An-
dra oroas av att investeringar i spårbilssystem skulle kunna tränga 
ut andra angelägna investeringar. (Näringsdepartementet och Svensk 
Information, 2009)
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Strukturen på spårbilsnätet är avgörande för vilka som gynnas och 
därmed också om de transportpolitiska målen kan uppnås. Linjetrafik 
är utmärkt för att tillgodose resor mellan punkt A och B och för stråket 
där emellan. Det kan alltså vara optimalt för exempelvis arbetspend-
ling från ett bostadsområde till en större arbetsplats. Men svagheten 
hos ett stjärnformat linjenät (se figur 1) är att avståndet mellan linjear-
marna blir stort i ytterområdena. I de radiella stjärnsystemen (se figur 
1) anses behovet av att behöva åka in till centrum för att åka ut i en an-
gränsande linjearm som en stor nackdel. Man tvingas då till lösningar 
som uppsamlingsslingor eller dela upp linjerna i ytterområdena. (IST 
s 35-36). Den här typen av system kan vara problematisk för personer 
som inte reser från punkt A till B utan har ett mer komlext resmönster 
med flera stopp o.s.v. (ofta kvinnor, enligt ovan). 

Våra resmönster idag är ofta mångfacetterade och individuella. De 
regelbundna arbets- och skolresorna utgör inte längre den största an-
delen av resorna. Idag är den största och växande andelen resor istäl-
let präglade av service, inköp och fritid. (Hunhammar/IST 2009 s 4) 
Vi reser kors och tvärs i komplexa resmönster som är svårt att under-
stödja med linjetrafik. Rådande kollektivtrafik med linjer som möts i 
brytpunkter passar därför allt sämre i dagens samhälle. (IST 2009, s 
34) En annan fördel med nät är att de är mindre störningskänsligt än 
linjer då spårbilen vid eventuella fel kan hitta alternativa vägar.

Figur 1. Linjetrafik                        Figur 2. Nät.
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LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR
Spårbilsnät i Mälardalen
SIKA beskriver i sin rapport Utvärdering av spårbilssytem ett scenar-
io där ett interregionalt spårbilsnät mellan kommunerna i Mälardalen 
byggs ut. Nätet skulle sträcka sig mellan Stockholm, Bålsta, En-
köping, Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Södertälje samt en slinga 
runt Arlanda och Uppsala. I förslaget föreslås 11 växlingspunkter/
stationer där det är möjligt att ansluta kommunala nät. Banan plan-
eras i huvudsak ligga i anslutning till befintlig vägstruktur för att 
förenkla byggandet och minska intrångseffekterna.

Mälarregionen har totalt ca 3 miljoner invånare. Regionen är 
flerkärnig och utvecklas till en alltmer sammansatt arbetsmarknad-
sregion med stora pendlingsströmmar mellan orterna. På vägsträck-
orna mellan Stockholm, Uppsala, Enköping, Västerås, Södertälje 
passerar i genomsnitt ca 13000 fordon per dag, varav de flesta är per-

sonbilar. Samtidigt görs ca 3000 tågresor i genomsnitt per dag mellan 
orterna. Det betyder att det görs fyra gånger fler bilresor än tågresor 
per dag mellan orterna. Det är framförallt Västerås och orterna mellan 
Västerås och Stockholm som har en befolkningsökning och ökad pen-
dling med Stockholmsområdet. Aktörerna längs stråket argumenterar 
kraftigt för att förstärka förbindelsen med Stockholm när det gäller 
såväl utbud som restid. SIKA:s rapport visar att spårbilen mellan 
Stockholm och Västerås skulle kunna ha en medelhastighet på 200 
km/h och att besparad restid kan bli 32 minuter jämfört med person-
bil. Resenärer som vill stanna på mellanliggande stationer kan göra 
det utan att andra resenärer påverkas. (SIKA 2008:5)

Även kopplingen i nord-sydlig riktning mellan Västerås och Eskils-
tuna är strategiskt viktig enligt rapporten. Infrastrukturen är där dåligt 
utbyggd och trafiken mer eller mindre tvingas österut genom träng-
seln i Stockholm. Dessutom skulle Västerås och Eskilstuna tillsam-
mans forma en region med ca 230 000 invånare där det högst tar 30 
min att färdas dörr till dörr mellan städerna. (SIKA 2008:5, s. 41-48 
55-58, 60-61) 

SIKA gör bedömningen att lokala spårbilssystem kan bidra till ökad 
transportpolitisk måluppfyllelse lokalt men för att tillvara ta den stora 
potentialen hos spårbilen behöver det finnas ett större sammanhållet 
nät. Ju större spårbilsnätet blir, desto större användning kommer män-
niskor att få av det. Nyttan av de lokala näten på de respektive ort-
erna ökar med antalet möjliga reserelationer när man kopplar ihop de 
lokala näten till ett gemensamt interregionalt nät i Mälardalen. (SIKA 
PM 2008:5) Att det regionala nätet runt Mälardalen byggs ut byggs ut 
bör i detta arbete ses som en grundförutsättning för att ett spårbilsnät 
i Västerås ska anläggas. Om även Eskilstuna bygger ut ett kommunalt 
nät finns stora anledningar för även Västerås att överväga en utbyg-
gnad.

Sikas förslag på sträckning av Mälarbanan enligt SIKA 2008:5, s 46. 
(Egen bearbetnng av karta.) 
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Västerås förutsättningar, mål och framtidsbild 
Om Västerås
Västerås är en av Sveriges äldsta städer då den räknas som stad se-
dan år 990. Stadens centrala delar har delvis behållit sin struktur från 
medeltiden men Västerås var också en av många städer som genom-
gick omfattande saneringar under mitten av förra seklet. Staden mod-
erniserades genom att stora gallerior byggdes i centrum och gatunätet 
anpassades efter bilens framkomlighet. Kvarteren norr om domkyr-
kan, Kyrkbacken, samt området längs Svartån har bevarats i sin ur-
sprungliga karaktär med gamla hus och gårdar i korsvirke och knut-
timrat. I övrigt har industrialiseringen satt en större prägel på staden 
bl a då ASEA (nuvarande ABB) har och har haft en betydande roll i 
staden. Dåvarande stadsarkitekt i Västerås (Erik Hahr) satte en prä-
gel på Västerås som en expansiv industristad med historisk atmosfär. 
Västerås har genom åren fortsatt att vara en expansiv och föränderlig 
stad där nya inslag dyker upp med jämna mellanrum. Bland de mer 
moderna byggnaderna märks Västerås stadshus, ritat av Sven Ahlbom 
och Skrapan som är Sveriges femte högsta skyskrapa. (Wikipedia - 
Västerås, 2009) De senaste 10 åren har även visionen om Mälarstaden 
förvekligats då gamla industriområdena längs den östra Mälarstran-
den byts ut mot moderna bostadshus. 

Om kollektivtrafiken
Västerås är idag Sveriges sjätte största stad med sina 135 936 invånare 
(31 december 2009) (SCB 2010). Från 2009 fram till 2030 beräknas 
Västerås öka med ca nya 14 000 invånare. (Danielssondosk, 2009). 
Till och från Västerås pendlar ca 20 000 människor varje dag varav de 
flesta pendlar till Västerås. Kollektivtrafiken inom staden består idag 
endast av busslinjer (daglinjer, aroslinjer och lågrafiklinjer). Totalt 
används 54 fordon för ca 6 miljoner resor per år. Den tyngsta linjen 
är Linje 12, som går mellan Vallby och Bjurhovda via Centrum, med 

nästan 1 miljon resor per år. Västerås bedöms idag ha en låg andel 
kollektivtrafikresor i förhållande till stadens storlek. Västerås Stad har 
uttryckt ett tydligt må att öka stadstrafiken med 4 % varje år fram till 
år 2020. (Danielssondosk, 2009)

Hållbar stadsutveckling i Västerås
Västerås stads stadsbyggnadskontor arbetar aktivt med hållbar stadsut-
veckling. Hösten 2008 startade seminarieserien ”Hållbar stadsutveck-
ling” med syftet att politiker och tjänstemän skulle få en gemensam 
syn stadens utveckling, säger Västerås stadsbyggnadsdirektör, Lotta 
Lindstam, till tidningen Arkitekten (nr 5 2008) Arkitektens politiska 
handbok Hållbar stadsutveckling har fungerat som en grund att dis-
kutera utifrån. Varje månad ordar en arbetsgrupp från stadsbyggnad-
skontoret workshops med olika teman där tjänstemän från relaterade 
förvaltningar deltar. Det aktuella temat presentera för byggnadsnämn-
dens politiker med förhoppningen att en intressant diskussion skapas. 
Lindstam menar att projektet ska ses som en lärandeprocess internt 
men där även dialogen med politikerna är viktig då förhoppningen är 
att öka engagemanget bland politikerna. (Arkitekten nr 5, 2009)

Den förra visionen, Mälarstaden är just genomförd, och arbetet med 
en ny vision ska påbörjas under hösten 2010. Även arbetet med den 
nya översiktsplanen beräknas börja hösten 2010, det vill säga efter 
valet.

Översiktsplanen
I översiktsplanen för tätorten (ÖP 54) är hållbarhet det ledande ordet 
som mer konkret innebär att blanda bostäder och verksamheter, att 
stärka grönskans och vattnets roll, att föra in en ny syn på trafiken 
samt att utveckla de tekniska försörjningssystemen. En ny syn på 
trafiken innebär en helhetssyn där bebyggelse och trafikplanering går 
i ett och att där alla trafikanters behov av god miljö, tillgänglighet och 
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trafiksäkerhet ska tillgodoses. (Västerås stad, 2004)
Generellt i Västerås kan sägas att gatunätet är väl utbyggt och har 
tillräcklig kapacitet för den utbyggnad och utveckling som beskrivs 
i översiktsplanen. Flera av de stora lederna är överdimensionerade 
och bedöms kunna smalnas av till stadsgator. Förändringar i gatunätet 
som innebär möjligheter att bygga inåt och samtidigt ge gaturummet 
en vacker och funktionell gestaltning. (Västerås stad)

Västerås har ett väl utvecklat cykelvägnätet som huvudsakligen består 
av separerade cykelvägar. Målpunkter är inte bara arbetsområden och 
centrum utan också fritidsanläggningar, strövområden och handel-
sområdena i stadens utkanter. I översiktsplanen anges att gång- och 
cykelvägnät kan kompletteras av rekreationsstråk där målet inte i 
första hand är att komma fram fort den kortaste vägen utan där up-
plevelsevärdena prioriteras. (Västerås stad, 2004)

För att öka kollektivtrafikens attraktivitet finns ett behov av ett nytt 
resecentrum. Planer finns enligt översiktsplanen på att utveckla ett 
sådant vid Västerås central. (Västerås stad, 2004)

Västerås flygplats, E18, vägnät upplåtet för farligt gods, djuphamnen 
och järnvägen är av strategisk betydelse för staden. Det innebär bland 
annat att hänsyn ska tas till säkerhetsavstånd mm vid planering och 
byggande. (Västerås stad, 2004)
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Inställningen till spårbil i Västerås, två intervjuer
Intresset för spårbil i Västerås är svalt i dagsläget. Ingrid Legrell 
Crona, översiktsplanerare, Stadsbyggnadskontoret, Västerås Stad 
menar att spårbil nästan inte alls har diskuterats. 
-Jag kan inte minnas att jag hört talas om SIKA:s planer för Mälar-
banan eller att Eskilstuna skulle vara intresserade av spårbil. Det är 
möjligt att frågan diskuterats på Stadsledningskontoret, säger hon in 
en intervju i november 2009 och fortsätter: 
-Men om SIKA:s förslag på Mälarbanan och Eskilstunas kommunala 
nät skulle byggas ut vore det oklokt att inte göra någonting alls, menar 
Ingrid. De regionala kontakterna är mycket viktiga för Västerås. Det 
är också någonting som stadsledningskontoret trycker på inför arbetet 
med vår nya översiktsplan. Vi måste ta in mer regionala frågor. 

Vad gäller förbättringar av kollektivtrafik inom staden säger Ingrid 
att man tidigare har pratat om att förbättra kommunikationen mellan 
stationen och högskolan och mellan stationen och flygplatsen. 
-Det är viktiga målpunkter i ett regionalt perspektiv. Mälardalens Hög-
skolan är ju delad i två och finns både i Eskilstuna och i Västerås och då 
bör det ju vara lätta att ta sig däremellan, menar Ingrid Legrell Crona. 
De stora arbetsplatserna är ju förstås viktiga målpunkter. Finnslätten, 
Lasarettet och City. Idag är de flesta arbetsplatserna lokaliserade till 
City och den östra delen av staden. Våra politiker nämner ofta Hack-
sta (sydvästra Västerås) som ett utvecklingsområde. Ganska många 
jobbar där och då borde vi även planera fler bostäder där eftersom vi 
vill ha en blandstad. Sen så tror jag nya IKEA på Erikslund kommer 
bli en magnet. Och om Kokpunkten (planerat äventyrsbad m.m.), på 
Öster Mälarstrand, blir verklighet kommer nog det bli en stor attrak-
tion. Vi ansöker också om att få ett statligt Naturum till Västerås med 
lokalisering vid Mälaren centralt i staden. Det kan också bli ett viktigt 
besöksmål.

När Ingrid tittar på SIKA:s förslag på Mälarbanan konstaterar hon att 
det verkar rimligt att det ska gå så gent som möjligt mellan städerna 
(via hamnen i Västerås).
-Men å andra sidan missar man Erikslund och Rocklunda som kom-
mer utvecklas till stora magneter. Vid hamnområdet finns inte så my-
cket människor.  Att banan ska gå gent via Barkarö och Torshälla tror 
jag kan bli svårt. Det är en känslig miljö med flera riksintresseanspråk 
att ta hänsyn till och jag kan tänka mig att bl.a. Länsstyrelsen har 
synpunkter på en sådan dragning. Det har funnits idéer om att bygga 
en ny väg mellan Västerås och Eskilstuna via Skutterön, med den 
är sedan länge avförd.  I den kommuntäckande översiktsplanen har 
vi ett reservat för ny sträckning av järnvägen mellan Dingtuna och 
Kvicksund. Det reservatet kunde kanske användas till spårbil, avslu-
tar Ingrid Legrell Crona.
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Håkan Johansson är infrastrukturstrateg på Stadsledningskontoret i 
Västerås Stad och svarar i intervju (december 2009) på frågan varför 
intresset för spårbil är svalt i Västerås 
- Man måste ta frågan om alternativa kollektivtrafiksätt mycket 
seriöst. Man tror sig veta en del om spårbil men det är fortfarande 
väldigt oprövat och det kräver en väldigt avancerad styrlogistik och 
signalsystem. Det finns ju även andra alternativ som spårvagn/light 
rail eller förarlösa tunnelbanor.  Vi jämför oss gärna med andra euro-
peiska städer men glömmer att vi har betydligt mycket mindre städer 
och därför inte kan erbjuda samma servicegrad. 

Håkan påpekar att man också måste väga in att näten måste vara 
mycket omfattande för att vi inte ska tappa tillgänglighet i jämförelse 
med buss. Just nu pågår en bussöversyn (SmartKoll) i Västerås.
- Där vi arbetar mycket med att lägga ihop linjer till huvudstråk, 
fortsätter Håkan. Det innebär att om man lägger ihop tre linjer som 
går en gång i halvtimmen får man istället en linje som går var tionde 
minut. Detta har tidigare visat sig fungera bra på andra orter. Man 
får gå lite längre men bussarna går oftare. Det passar de flesta bättre 
sen får man kanske tillhandahålla busslinjer som går slingrigare vägar 
mer sällan också till de som inte klarar att gå den extra sträckan.

Håkan berättar om att man i Lund har man tillsammans med Trivector 
jobbat på ett speciellt sätt där grundtanken har varit ”tänk spår, kör 
buss”. Man har i fyra steg arbetat med att lägga ihop busslinjerna och 
i det fjärde steget ska bussen bytas ut till spårburet fordon. 
- Lokalt finns det många olika val av fordon att välja. Jag tror att SIKA 
är lite fel ute när de föreslår den här regionala lösningen (Mälarban-
an). Fordonen rymmer för få passagerare och klarar inte stora folk-
strömmar. Ska man resa långt tror jag att det upplevs snabbare och 
bekvämare att resa med tåg. Det är också mycket dyrt att bygga upp 
ett nytt system. 

Johansson anser att det är mycket bra att SIKA tar frågan på allvar och 
utreder möjligheten för spårbil. 
- Men att välja transportmedel är till stor det ett politiskt beslut. Hur 
ska framtiden se ut? Just nu satsar vi på bussystemet, som har fördelen 
att det även når de perifera delarna och passar in i stadsmiljön, menar 
Johansson.

Den regionala pendlingen handlar, enligt Håkan Johansson, till stor 
del om kompetensförsörjning till staden. 
- Västerås näringsliv behöver specialister för att hänga med i utveck-
lingen och de bor inte alltid i Västerås. Så funkar globaliseringen. 
Man måste fråga sig varför istället för vad. Vi måste koppla transport-
systemet till vad vi ska ha det till, förklarar han.

-Vi måste också se mycket långt framåt i tiden. Om 30 år kanske vi 
inte längre har en leverantör av spårbilar. Jag tänker på Shanghai med 
nästan 20 miljoner invånare som satsade på ett magnetsvävartåg. Trots 
att de är en av världens största städer kan de ändå inte få ekonomi i 
bygget och har inte byggt färdigt det som det var tänkt. Man måste ha 
respekt för kostnader och inte bara vara en entusiast. 

Johanson berättar att Västerås just nu går in tungt med att sponsra 
citybanan i Stockholm för att förbättra framkomligheten för Mälar-
banan mellan Västerås och Stockholms central. 
- Att förbättra förbindelsen till Stockholm är för oss mycket viktigt. I 
det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att administrativa 
förbättringar är minst lika viktiga som de fysiska eller tekniska. T.ex. 
att Västmanlands Länstrafik (VL) och Stockholms Länstrafik (SL) 
kan samordna priser, betalningssystem mm på ett smidigt sätt. Även 
kontakten med Eskilstuna är mycket viktig.
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I Sverige ser det ju ut så idag att de flesta kommuner har befolkn-
ingsmässigt stagnerat eller minskat. Sen finns det vissa regioner med 
växtvärk. Stockholm med Mälardalen (Västerås inräknat) är en av 
dessa regioner. 

Johansson menar att vi kommer behöva göra satsningar på trafiken. 
-Jag tror att tågen har en dominerad roll. Vi måste också väga in den 
sociala aspekten, menar Håkan. 
-Hur länge orkar man pendla när man ständigt blir försenad och får stå 
och vänta på grund av signalfel.

Håkan tror på spårbilen som en lokal lösning. T ex tror han att det kan 
vara optimalt till universitetsområden eller flygplatser. Om SIKA:s 
planer skulle bli av tror han att det är viktigt att Västerås hakar på. 
Viktiga målpunkter i Västerås är Finnslätten, Lasarettet (där många 
kvinnor arbetar och på oregelbundna tider, spårbil skulle för dem vara 
en optimal lösning), Rocklunda, Mälardalenshögskola och de större 
bostadsområdena, menar Johansson.

- Målpunkterna är självklara men det är farligt att gå ut och visa 
spårdragning initialt. Exakt spårdragning är inte det viktiga, det vik-
tiga är att först noggrant välja rätt teknisk lösning och undersöka hur 
det passar in i stadsmiljön. Vi får inte glömma att Västerås är en av de 
bästa cykelstäderna i Sverige. Cykeln konkurrerar, enligt Håkan, med 
kollektivtrafiken vilket han anser vara mycket positivt.  
- I Västerås har vi väl utbyggda cykelvägar och cykelavstånd till de 
flesta platser. Man cyklar till och med till de externa köpcentren. 
Möjligheten till att gå och cykla är det viktigaste, men sen behöver vi 
givetvis kollektivtrafiken som ett komplement, avslutar Johansson.
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Slutsats av intervjuer
Ingrid Legrell Crona påpekar att de regionala kontakterna är mycket 
viktiga för staden och pekar ut ett flertal målpunkter som är intre- 
ssanta ur ett regionalt perspektiv. Målpunkterna stämmer väl över-
ens med min bedömning och samtliga målpunkterna föreslås därför 
försörjas redan i det inledande skedet, med pilotbanan.

På Stadsledningskontoret har spårbil övervägts med i detta tidiga skede 
avfärdats. Håkan Johansson menar att spårbil kan vara ett alternativ 
lokalt snarare än regionalt. Men påpekar också att val av infrastruk-
tursystem är en mycket kostsam investering och därför ett stort beslut 
som måste tas politiskt. Just nu satsar Västerås på att effektivisara 
busslinjerna. Effektiviserningen innebär dock en möjlighet att byta 
ut bussarna mot spårtrafik på sikt. Bland spårtrafiken finns flera alt-
ernativ där spårbilen kan vara ett. Jag redovisar i mitt förlag en lokal 
lösning, grundad på befintlig vägstruktur. Den lokala lösingen är dock 
möjlig att koppla samman med ett eventuellt regionalt nät. Om så inte 
sker finns fortfarande kopplingen mellan järnväg och spårbil för att 
främja den regionala pendlingen. 
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Spårbilen, som en teknisk lösning, har i tidigare kapitel visats vara 
samhällsekonomisk lönsam och en möjlighet till att uppnå delar av de 
transportpolitiska målen. Men enbart tekniken ger inte alla lösningar. 
För att utforma attraktiva och hållbara städer behövs andra insatser. 
Visst kan spårbilen bidra till bättre miljöer men inte utan medveten 
planering. Eftersom spårbilen innebär ett helt nytt element i staden 
har jag använt mig av Robert Venturi et al’s bok Learning from Las 
Vegas och Deyan Dudjics The 100 Mile City för att komma åt en dis-
kussion kring hur vi ser på stadens omvandling och nya element i 
staden. Jag har också använt mig av litteratur av några av våra mest 
kända planeringsteoretiker, Jane Jacobs, Jan Gehl och Kevin Lynch 
för att hitta riktlinjer för utformning och placering av detta  nya inslag 
i stadslandskapet.

Att handskas med nya element i staden – två synsätt
Spårbilen kommer att innebära ett helt nytt element i staden. Det är 
ofrånkomligt att den upphöjda balkbanan med pelare, hållplatser och 
vagnar kommer att utgöra ett visuellt intrång i staden. Detta faktum 
kan man välja att handskas med på olika sätt. Här behöver staden ta 
ställning och göra en avvägning mellan att acceptera eller anpassa, 
dölja eller framhäva. Två böcker som behandlar ämnet är Learning 
from Las Vegas. Robert Venturi, Denise Scott Brown och Steven Ize-
nour och The 100 Mile City av Deyan Sudjic. Även om böckerna inte 
går att direkt översätta till hur vi ska handskas med spårbilar i medel-
stora svenska städer på 2010-talen ger den ändå oss ett förhållningssätt 
för hur man kan hantera nya, okända, element i urbana miljöer.

Learning from Las Vegas
Learning from Las Vegas (1977) anses vara en tongivare inom den 
postmodernistiska arkitekturteorin och kallas av vissa för ett mani-
fest mot modernismen. Boken är från början en forskningsstudie från 
Yale, vars syfte var att undersöka den nya stadsform som höll på att 
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växa fram vid den här tiden. I boken använder de The Strip i Las Ve-
gas som fallstudie då de ansåg att den var det främsta exemplet på den 
amerikanska kommersiella gatan och för att den skiljer sig radikalt 
från den traditionella europeiska staden så som vi är van att se den.

I sina studier kategoriserar de byggnaders utseende enligt principen 
duck (anka), eller decorated shed (dekorerat skjul). Författarna före-
språkar den sistnämnda som innebär enkla neutrala konstruktioner 
med dekorativa skyltar som uttrycker byggnadens funktion, där for-
men är anpassad till omgivning och följer det traditionella gatumön-
strets linjer. En anka däremot har ofta en mer komplicerad estetik då 
man väljer bort tydlig symbolik och dekoration och istället gör hela 
huset till en stor dekoration. 

Författarna ställer sig kritiska till den sena modernismens formalistis-
ka tendenser där man kommit ifrån det ursprungliga kravet på funktion 
och estetisk renhet. Konsekvensen av den modernistiska arkitekturen 
blir en stadsplanering alltför styrd av storskalighet, vinstmaximering 
och tillgänglighet med bil, menar författarna. De förespråkade istället 
den traditionella europeiska staden, som de menar har många män-
skliga kvalitéer.

Arkitekturen utvecklas genom historien som en process där modernis-
mens megastrukturer är förvanskning av den normala stadsbyggnad-
sprocessen. De tre författarna förespråkar en arkitektur som anpassar 
sig efter sin omgivning och vill se en större tolerans för detaljrikedom, 
komplexitet och motsägelse. Det är inte ”det heroiska och originella” 
som intresserar dem, utan istället riktar de uppmärksamheten mot 
”det fula och ordinära”.  De drar paralleller popkulturen och menar 
att även arkitekturen borde lära sig att bejaka det vardagliga och den 
arkitektur som uppkommit utan arkitekter, dvs det tillkommit utan 
elitära anspråk vad gäller form och funktion.
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The 100 Mile City
The 100 Mile City (1992) är skriven av den engelske arkitekturskribent-
en Deyan Sudjic. Boken behandlar främst fem städer, London, Paris, 
Tokyo, New York och Los Angeles, men även många andra städer 
berörs av de krafter som formar västvärldens städer. Sudjic fokuserar 
mycket stadens perifera stadsmiljöer som består av en blandning av 
industrier och kommunaltekniska anläggningar, lager och omlastning-
splatser, kontor och bostäder, shoppingcentras, fritidsanläggningar, 
trafikleder och impediment, alltihop löst sammanfogad med varandra. 
De här miljöerna följer inte den traditionella stadens mönster och är 
därför svåra att analysera med de metoder vi vanligen använder oss 
av, menar Sudjic. Men i dessa områden är ofta den ekonomiska ak-
tiviteten hög och har därför både stor samhällsekonomisk och social 
betydelse. Vi måste, menar Sudjic, lära oss nya sätt att analysera och 
bedöma livet i den moderna staden. 

Till skillnad från den traditionella centrala staden, som snarast måste 
skyddas från trafik och därmed blir svår att nå, lokaliseras här an-
läggningar och industriområden så nära de storskaliga och vältrafik-
erade vägarna som möjligt. Därmed har de perifera områdena en 
konkurrensmässig fördel ur kommunikationssynpunkt. Dessutom är 
marken billigare där än i centrum varför det också blir billigare att 
bygga och enklare att ordna parkering osv. Dessa externa områden 
längs motorvägar och ringleder skapar tillsammans ett nytt tillgän-
gligt landskap.  Sudjic likar de nya städernas struktur vid en kraftled-
ning som sträcker sig över 100 miles i vardera riktning och sträcker 
sig över städer, byar och landsbygd. Här och där utan förvarning 
dyker köpcentrum upp stora nog att försörja 5 miljoner invånare. En 
förutsättning som gjort att städerna kunnat breda ut sig är transport-
ernas utveckling och då framförallt bilens framfart. Transporterna är 
helt avgörande för att skapa det offentliga livet i dessa städer. Kartan 
ritas om för det är tiden det tar att ta sig till en plats som är avgörande, 

inte det geografiska avståndet. Sudjic är medveten om att den nya sta-
den medför problem. Vad händer om strömmen går, oljan tar slut, om 
kommunikationerna står stilla, frågar sig Sudjic. 

Sudjic hör inte till dem som sörjer de gamla städerna utan vill istäl-
let undersöka och hitta begrepp för den nya staden och för de miljöer 
som utgör stadslandskapet – motorvägar, stora bostadsområden, fly-
gplatser, köpcentrum, bevarade och förstörda gamla byggnader, med 
mera. Även detta kan ses som mångfald. Han menar att flygplatsen 
är det nya torget och museerna har blivit vår tids agoror. I Sudjics 
beskrivning av staden finns inte någon mer eller mindre äkta stad, 
eller någon exakt definition av vad stad är, utan det finns en mängd 
olika uttryck som på olika sätt skapar och återspeglar samtiden. Sudjic 
anser inte att staden förfaller utan att den omformuleras och omstruk-
tureras. Dock saknas det metoder och verktyg för att verkligen förstå 
den nya staden. Istället försöker man forma staden utefter historiska 
uppfattningar.  En risk med detta, menar Sudjic, är att idealiseringen 
av den traditionella staden stigmatiserar och exkluderar våra ”mod-
erna” miljöer som icke-stad (förorten, stadslandskapet, icke-platser, 
mellanrum, edge cities, köpcentrum). Den här stigmatiseringen risk-
erar att drabba människorna som lever och verkar där. Sudjic pekar på 
att det inte går att generalisera kring de glesa ytterområdena, lika lite 
som innerstadsmiljöerna. I båda miljöerna går det att hitta komplex-
itet, mångfald och liv liksom monotoni och enfald.

Städernas förändring beror på en rad olika faktorer såsom speciali-
sering, globaliseringen och IT-utvecklingen. Denna utveckling kan vi 
som individer inte gör något åt, men med rätt stimulans kan de stora 
aktörerna i planeringen av staden, göra små förändringar som bromsa 
städernas utbredning, menar Sudjic. Kommersiella företagsutveck-
lare är varken intresserade av, eller utrustade för, att planera städer, 
men det är precis vad de gör som i många fall, enligt Sudjic. Sudjic 
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antyder att han vill se större statligt ansvar när det gäller planering och 
stadsutveckling. 

Planerare kan inte motarbeta händelsernas riktning utan den enda rim-
liga strategin är att försöka utnyttja dynamiken i utvecklingen och 
försöka få saker i den riktningen vi vill. Att försöka ignorera de ström-
mar som formar staden är klart meningslös menar Sudjic och tillägger 
att vi förbrukat alldeles för mycket resurser på att försöka rekonstru-
era den traditionella europeiska staden som om det vore möjligt bara 
för att man vill. Att acceptera bilden av staden är att acceptera den 
obekväma sanningen om oss själva. Staden är fylld av mänskligt liv 
och där finns även själviskhet och rädsla. Att acceptera stadens mörka 
sidor, som hot och girighet, gör inte staden mindre levande eller stark, 
snarare reflekterar den mänskligheten och dess fulla potential, menar 
Sudjic.

Jämförande diskussion
När man jämför författarnas olika synsätt på den nya staden bör beak-
tas att böckerna är skrivna med tre decenniers mellanrum och att de 
pratar om olika skalor. Venturi el al är nere på utformning av byg-
gnader och Sudjic pratar om globala tendenser i våra storstäder. Sam-
tidigt behandlar de samma frågor fast med olika infallsvinkel varför 
en jämförelse ändå intressant. Författarna bakom båda böckerna är 
eniga det är viktigt att studera urbanismen och att det saknas teorier 
och begrepp för den nya staden. Författarna till Learning from Las Ve-
gas har dock en mer konservativ syn på stadens utveckling än Sudjic. 
Venturi et al håller, åtminstone delvis, fast i den traditionella staden 
och anser att det nya bör anpassas till det gamla. Där har Sudjic en 
friare syn och menar att man inte kan rå på de krafter som driver sta-
dens utveckling utan att arkitekten eller planeraren endast kan försöka 
styra utvecklingen åt rätt håll och att stadens olika sidor bidrar till 
vitalitet och mångfald.

Västerås har till stor del en traditionell europeisk stadskärna även 
om den genomgått en kraftig sanering under förra seklets mitt.  Stad-
skärnan har mycket stora kvalitéer och värden som vi bör värna om. 
Västerås har även områden utanför centrum som påminner en del de 
petrifiera områden Sudjic beskriver. Områden lokaliserade vid mo-
torväg eller ringled och som betstår av en blandning mellan köpcen-
trum, industrier, tekniska anläggningar, lager, kontor osv. Områden 
som ofta anses som ”fula” och ”ostädade” som anses behöva rensas 
upp och snyggas till, vilket dock skulle kunna ge stora ekonomiska 
konsekvenser för näringslivet.

I stadskärnan och i miljöer där det är viktigt att kunna vistas till fots 
i gatumiljö en längre tid kan det vara lämpligt att följa Venturi et al’s 
linje, dvs. att anpassa ny bebyggelse till gammal, att använda sig av 
enkla, rena men dekorerade former som följer en tydlig gatustruktur. 

Hur vi ska förhålla oss till de ”nya” eller perifera stadsdelarna är en 
komplex fråga. Om man här väljer Sudjics synsätt bör vi i dessa om-
råden inte försöka efterlikna den gamla staden utan acceptera hur sta-
den ser ut och arbeta utifrån det. Ofta är detta ekonomiskt starka och 
viktiga industri- eller handelsområden där utvecklingskraften är stark 
och det är lönlöst och inte heller lämpligt att försöka styra områdena att 
se ut som en traditionell stadskärna. Här kan det vara möjligt att tillåta 
lite friare utformning av t.ex. hållplatser även om det är lämpligt att 
ha ett enhetlig och sammanhållet uttryck på hela banans utformning, 
både i stadskärnan och utanför. Att få ut spårbunden kollektivtrafik 
till dessa områden bör innebära en förstärkning av området vilket kan 
innebära en ekonomisk förändring och att områdena utvecklas åt ett 
håll vi inte kan förutse. 
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Transporterna har, som Sudjic beskriver, en mycket central roll i dag 
och verkar bli allt mer avgörande för städernas möjlighet att följa med 
i den globala utvecklingen. De transportpolitiska målen (se rubriken 
”De transportpolitiska målen” i tidigare kapitel) om att alla människor 
ska ha samma möjlighet att förflytta sig oavsett kön, ålder, funktion-
snedsättning, klass, etnicitet etc. kan därför komma att bli en allt vik-
tigare demokratisk fråga i framtiden.

När Sudjic frågar sig ”vad händer när strömmen bryts” kan vi lätt dra 
paralleller till diskussionen kring hållbart stadsbyggande och Aalborg 
deklarationen (se rubriken ”Hållbar utveckling” i tidigare kapitel). 
Där anges att vi ska sträva efter social välfärd med ett minskat trans-
portbehov. Att fotgängare, cyklister och kommunala transporter ska 
prioriteras och att privatbilism ska underordnas målet att underlätta 
tillgängligheten till stadens tjänster och bibehålla stadens ekonomiska 
aktivitet. Diskussionen kring hållbart stadsbyggande tenderar i många 
fall att förorda den traditionella europeiska staden.  Vad vi kan lära oss 
av Sudjic är att även om det traditionella staden har många fördelar 
kan det vara viktigt att se värdet av andra stadsformer och att inte 
nedvärdera det som inte anses vara ”äkta stad”. Däremot bör vi arbeta 
med tillgänglighet för alla och sträva mot hållbara städer där det är 
möjligt att röra sig till fots, på cykel eller med kollektiva färdme-
del. Näringslivets enorma drivkraft bör inte motarbetas utan istället 
användas av stadsplaneraren för att får en mångfaldig, levande och 
hållbar stad.

Utformning - en viktig del i att uppnå målen 
De transportpolitiska målen har i många delar stora likheter med dis-
kussion om hållbart stadsbyggande. Framförallt när det gäller att för-
bättra miljön för gående och cyklister. För att skapa trygga miljöer 
som ger förutsättningar för dessa spelar den fysiska planeringen en 
viktig roll. I det här kapitlet beskriver jag de teorier eller verktyg jag 
använder mig av för att utforma tillgängliga och attraktiva miljöer 
kring spårbilen. 

Trafik för en attraktiv stad
En av de senare skrifterna med allmänna råd om trafikplanering är 
TRAST (Trafik för en attraktiv stad) som är framtagen av Sveriges 
Kommuner och Landsting och Vägverket i samarbete med Banverket 
och Boverket. TRAST utgår till stor del från begreppet hållbart stads-
byggande och syftar till att sätta trafikplaneringen i ett sammanhang. 
TRAST beskriver bland annat vilka faktorer som ger möjlighet till 
rörelse och ger attraktiva miljöer där folk vill vistas. 

Tillgänglighet är den ledande principen. Dvs. att alla, oberoende av 
kön, ålder, funktionshinder, betalningsförmåga eller bakgrund ska 
kunna ta sig dit de vill på egen hand.  Dålig markbeläggning, svår-
korsade gator, för smala trottoarer är exempel på faktorer som kan 
försämra tillgängligheten. Gaturummet ska ses som ett gemensamt 
vardagsrum som ska fyllas av mera mänsklig aktivitet och biltrafiken 
anpassas till människors krav på rörelse och vistelse. 

Rörelse främjas även av att kollektivtrafiknätet har en bra struktur 
som förbinder viktiga målpunkter med varandra och där det är bra 
förbindelse mellan kollektivtrafiken och andra transportsätt. Brist på 
hissar eller cykelparkering, höga trappor och otydlighet kan vara hin-
der för smidiga transportövergångar. Transportsystemet bör tillvarata 
alla transportslags fördelar, så att de medverkar till stadsutvecklingen. 
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I de flesta tätorter innebär det att gång- och cykeltrafiken lyfts fram. I 
de större tätorterna prioriteras kollektivtrafiken. 

Att alla trafikslag kan samsas i samma gatrum är positivt då det up-
plevs tryggare att färdas där fler rör sig. Att färdas samma väg oavsett 
transportslag ökar också orienterbarheten. Det är dock viktigt att det 
är en balans mellan trafikslagen.

TRAST ger mycket allmänna råd, för att gå djupare in på ämnena 
tillgänglighet, attraktivitet, rörelse och trygghet använder jag mig av 
ett urval av några väl kända planeringsteoretiker som Jan Gehl, Jane 
Jacobs och Kevin Lynch.

Hur planerar vi för rörlighet och trygghet?
Jacobs
Enligt den amerikanska författaren och stadsplanerarkritikern Jane Ja-
cobs finns ett tydligt samband mellan trygghet och rörelse. Hon menar 
att det viktigaste för att trivas i en stad är att man kan känna sig trygg 
bland främlingar när man rör sig på gatorna. Trygghet åstadkommer 
man, enligt Jacobs, inte genom fler poliser och övervakningskameror 
utan genom att känna sig sedd av andra människor. Hon anser att det 
är viktigt att fasaderna har fönster ut mot gata och att byggnaderna 
har en varierad användning, t.ex. både bostäder och arbetsplatser för 
att garantera att det finns människor i kvarteret dygnet runt. Den vik-
tigaste faktorn för att känna sig sedd är att människor rör sig på gatan 
under dygnets alla timmar. För att uppnå det krävs givetvis en hög 
densitet på människor, en blandning av verksamheter och att det finns 
aktiviteter. (Jacobs, 1961)

Gehl
En person som studerat människans aktiviteter i staden är den danske 
arkitekten och planeraren Jan Gehl. I sin bok Life Between Buildings 
delar han upp utomhusaktiviteterna i tre olika typer: de nödvändiga, 
de frivilliga och de sociala aktiviteterna. Nödvändiga aktiviteter är 
sådant som man måste göra t.ex. att ta sig till skolan, jobbet eller 
mataffären. De frivilliga aktiviteterna kan vara att ta en promenad, 
åka och bada eller fönstershoppa.  De sociala aktiviteterna är saker 
som att leka, prata, titta på människor etc. De sociala aktiviteterna är 
beroende av att andra människor vistas utomhus samtidigt på samma 
plats. Gehl anser att den här typen av spontana möten bli allt viktigare 
då vi blir allt mer individualistiska och sitter hemma framför datorn. 
Gehl menar också att bilen har lett till att vi inte lika ofta tvingas till 
spontana möten då vi kan ta bilen till våra aktiviteter. Eftersom socia-
la möten inte sker i bilen har gatornas funktion som mötesplats efter-
satts och ofta bytts ut till separata vägar och gångstråk. För att staden 
ska växa som social mötesplats föreslår Gehl en rad åtgärder. Genom 
planering kan man försöka samla människor i stråk eller mötesplatser 
och genom utformningen av dessa kan man antingen främja eller hin-
dra att människor kan mötas, dvs. se och höra varandra. (Gehl 2001) 

Till höger: Figur ur “Life Between 
Buildings” (Gehl 2001, s 64). Egen 
bearbetning.
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Lynch
Om rumslig orientering handlar Kevin Lynch bok The Image of the 
City. Lynch var en amerikansk stadsplanerare som levde och verkade 
under den första halvan av 1900-talet. I sina studier har han låtit män-
niskor rita mentala kartor där de fått använd sig av fem element för 
att visa hur de uppfattar och orienterar sig i staden. De fem elementen 
är:

Stråk – Gator eller andra sträckor där många människor rör sig. Lynch 
menar att stråken bör märka ut sig från övriga gator t.ex. med hjälp av 
markbeläggning, planteringar, ljussättning eller annat. Kontinuiteten 
är viktig för att stråket ska uppfattas som sammanhållet. Däremot bör 
inte vägen uppfattas som monoton när man färdas den utan man bör 
uppleva att man färdas framåt och att vägen leder någonstans.

Knutpunkter – Korsningar, hållplatser eller andra platser där männi-
skor möts

Landmärken – Byggnader eller andra objekt som utmärker sig i land-
skapet och därför används för att orientera sig efter.  Landmärken är 
också viktiga då de ger en känsla av att man har förflyttat sig då man 
kan se om man passerat en plats eller ej.

Gränser – Där någonting uppfattas sluta eller börja, t.ex. entrén till en 
stad eller ett område. När man för sig över gränser uppfattar man att 
man förflyttar sig vilket underlättar orienterbarheten

Områden – Där en enhetlig struktur binder samman ett område. Kon-
tinuitet ger känsla av ett sammanhållet rum. Där det uppstår glapp 
upplevs det ofta som att avståndet är längre och det uppfattas som en 
tråkig miljö att vistas i. (Lynch, 1960)
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Kommentar
Spårbilen kommer att bli ett helt nytt inslag i stadsmiljön vilken kan 
ge den funktionen som ett landmärke att orientera sig efter. Gehls 
kritik mot bilen och det individuella resandet omfattar även spårbilen. 
Viktigt vid utformning kan därför vara att möjliggöra möten vid håll-
platserna. Att placera hållplatserna vid stråk eller knutpunkter bör öka 
användarfrekvensen och därmed också möjligheten till möten. Att 
densiteten av människor ökar är även positivt ur trygghetssynpunkt, 
enligt Jacobs. 

Enigt min tolkning av Gehl, Jacobs och Lynchs teorier finns det likheter 
mellan deras teorier. Några återkommande ord eller teman som kan 
urskiljas i flera av teorierna är tillgänglighet, rörelse, trygghet, aktiv-
iteter/möten och orienterbarhet. I kapitlet Förslag har jag vävt sam-
man de tre teorierna genom dessa ledord och beskriver hur man vid 
utformning av spår och hållplatser kan ta hänsyn till dessa ord eller 
teman i den direkta planeringen av spårbilsutbyggnad. Gehls, Jacobs 
och Lynchs teorier kommer alltså att till stor del att utgöra basen för 
mina generella utformningsprinciper men i en sammanfattande form 
som beskrivs i Förslagskapitlet.
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Hur ska Västerås göra?
Många kommuner är intresserade av att bygga ut lokala nät, däribland 
Stockholm och Eskilstuna. I Västerås är intresset svalt i dagsläget, 
men om både Eskilstuna och Stockholm bygger ut lokala nät och des-
sutom kopplar samman dem i ett höghastighetsnät som även föreslås 
passerar Västerås bör Västerås ta ställning och agera. Som en lägsta 
åtgärd bör Västerås ordna avfarter/stopp på strategiska platser för sta-
den. Än rimligare vore att även Västerås byggde upp ett kommunalt 
nät, inledningsvis en pilotbana, som är ansluten till höghastighetsban-
an. Med pilotbanan kan man få svar på resandeacceptansen i staden, 
gestaltningsfrågor, teknisk förlitlighet, ekonomi och på så vis få en 
bild av hur man ska gå vidare. 

Sträckning
Riksdagen skriver i sitt PM att kommuner som är intresserade av att 
bygga spårbilsnät rekommenderas börja i liten skala, med så kallade 
pilotbanor om 3-20 km. Pilotbanorna bör placeras i stadsmiljö där 
man fångar olika resgrupper över dygnet, banan får gärna fungera 
som matning till tåg. (Lindhag, 2009) 

En strategisk sträckning i Västerås bör innefatta stationer vid de 
större arbetsplatserna (Finnslätten, ABB, Bombardier, lasarettet), 
Mälardalens högskola (som även har en del i Eskilstuna), centrum 
och tågstationen. Den lokala banan förutsätts också vara kopplad 
till höghastighetsbanan för spårbil. Det bör också beaktas att de 
regelbundna arbets- och skolresorna inte längre utgör den största an-
delen av resorna. Idag ser vi nya transportbehov präglade av service, 
inköp och fritid. (Hunhammar/IST 2009, s 4) Vid val av målpunkter 
ska även genusaspekten vägas in.  Kvinnors och mäns resmönster i 
staden bör därför utredas. I huvudsak bör strukturen bestå av slingor 
hellre än linjer. Strukturen ska vara möjlig att bygga vidare ett nät 
på. 

FÖRSLAG
Grundidé
Grundidén för pilotbanans sträckning och är ”målpunkter och män-
niskor”, dvs. jag försöker nå platser som är viktiga ur ett regionalt 
perspektiv och som är viktiga för stadens invånare. Sedan försöker 
vi fånga upp bostadsområden där många människor bor. Intentionen 
är också att pilotbanan kan fungera som början på ett nät där det är 
möjligt för spårbilsnätet att både växa utåt och inåt, dvs. bli finmaski-
gare. I huvudsak används de större lederna för att minimera intrång-
seffekterna. Nackdelen är att hållplatserna i vissa fall kan bli mer svår-
tillgängliga jämfört med om de skulle passera mitt inne i områdena. 
I de fall kan det vara lämpligt att dra spåret inne i området istället. 
Sådana närstudier av spårdragning har inte gjorts i detta arbete utan 
kartor där spårdragning anges måste ses som en mycket grov skiss. 

På följande uppslag redovisas förslag på viktiga målpunkter i Västerås. 
Målpunkterna baseras på samtal med tjänstemän på stadsbyggnadsk-
kontoret och stadsledningskontoret i Västerås stad och på egna erfar-
enheter och bedömningar.

FÖRSLAG



32

Centrum: Att förstärka centrum är en självklarhet då många viktiga 
funktioner (även sociala funktioner) ryms i här.

Centralstationen: Järnvägsstationen är en given målpunkt där man kan 
ta sig med tåg längre sträckor än vad Mälarbanan för spårbil kommer 
erbjuda. Bl.a. norrut mot Sala/Avesta eller mot Fagersta/Ludvika och 
västerut mot Örebro och Göteborg.

Finnslätten: Verksamhetsområdet rymmer många arbetsplatser där 
man har uttryckt ett behov av bättre tillgänglighet till området.

Mälardalens högskola: MDH är en av Sveriges största högskolor med 
ca 13 000 studenter. Högskolan erbjuder främst utbildningar inom 
teknik och naturvetenskap men även lärarutbildning, sjuksköterskeut-
bildning, sjukgymnastutbildning, m.m. (Wikipedia - Mälardalens häg-
skola, 2009) Då MDH har campus både i Västerås och i Eskilstuna är 
det en viktig målpunkt när det gäller den regionala utvecklingen med 
Eskilstuna.

Erikslund: Erikslund är ett externt handelsområde med idag ca 40 bu-
tiker. Under 2011 planeras nya IKEA att invigas som kommer att bli 
Sveriges första så kallade Mega-IKEA vilket kan komma att locka 
besökare från en större region än tidigare. I anslutning till nya IKEA 
kommer även ett antal andra butiker att öppna och Erikslund kommer 
därmed att växa med ca 300 000 kvm. Handelsområdet kommer i och 
med sin storlek och sitt utbud att utgöra en målpunkt för regionen.

Flygplatsen: Stockholm-Västerås flygplats, är en internationell flyg-
plats som främst trafikeras av lågprisflygbolag, men även av charter-
flyg. På flygplatsen finns också Hässlögymnasiet, en gymnasieskola 
med flygutbildningar.

Lasarettet: Förutom funktionen som ett av fem länsdelssjukhus inom 
Landstinget Västmanland är det också en stor arbetsplats med ca 3000 
anställda (Wikipedia - Västerås centrallasarett, 2009) och därför en 
given målpunkt i Västerås.

Rocklunda: Rocklunda är den största sammanhållna sportanläggnin-
gen i Sverige. Här finns inomhusareor för bl.a. bandy, ishockey, fot-
boll, ridning, mässor, utställningar, konserter, konferenser. Utomhus 
finns bl.a. motionsslingor för löpning eller längdskidåkning. 

Lögarängen: Lögarängen fungerar som badplats både sommar- och 
vintertid. Dessutom planeras ett naturum för Västmanland där vilket 
kan komma att bli en attraktion.

Djuphamnen: Västerås har nordens största insjöhamn som för spårbil 
kan utgöra en målpunkt för lättgods.

Gäddeholm: Västerås har sedan 2005 haft visionen att under en 25-år-
speriod utveckla Gäddeholm till en attraktiv och naturanpassad stads-
del för ca 15 000 boende. Fungerade kollektivtrafikförsörjning till 
Gäddeholm kommer att vara viktig.

Björnön: Ön präglas av utomhusaktiviteter och friluftsliv, med löpar-
spår, badplatser, bryggor och pulka-/skidbacke. Området är ett viktigt 
närrekreationsområde för västeråsarna. 

Hacksta: Hacksta är idag i huvudsak ett arbetsområde/verksamhet-
sområde med som av Västerås politiker utpekas som ett utveckling-
sområde då staden behöver utvecklas även väster ut. 

Hälla: Hälla är ett externt köpcenter med oviss framtid då IKEA flyt-
tar från området till Erikslund.
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Några viktiga bostadsområden: 
(Invånarantal 31 december 2006 inom parantes. Källa: Västerås stad) 

Gideonsberg (6238)
Skallberget-Vega (4978)
Malmaberg (4502)
Haga (4970)
Hemdal (inkl Clas) (1569)
Centrala staden (6272)
Pettersberg-Jakobsberg (6355)
Skälby (3043)
Bäckby (7905)
Hamre (inkl Talltorp) (4178)
Viksäng (4615)
Råby (6008)
Hammarby (3850)
Vallby (4882)
Rönnby (3581)
Önsta-Gryta (10 051)
Bjurhovda (4770)

Se karta s 37.

Förutsatt sträckning av Mälarbanan

Mälarbanans sträckning genom Västerås
SIKA:s karta har inte den detaljeringsgraden att den visar exakt hur 
spåret föreslås dras genom staden, men min tolkning är att de väljer en 
gen sträckning förbi tågstationen och djuphamnen. Även Eskilstunas 
kartor som föreslår förbindelse mellan Eskilstuna och Västerås tolkar 
jag på det viset. Fördelen med denna sträckning är att den är gen och 
att det är möjligt att ordna avfarter vid djuphamnen (för lättgods) och 
vid centralstationen som båda är viktiga ur en regional synvinkel. En 
alternativ sträckning skulle kunna vara att låta Mälarbanan fortsätta 
i E18 läge, norr om centrum, för att sedan vika av mot Eskilstuna på 
Johannisbergsvägen.  Den sträckningen är visserligen ca 3 km län-
gre men fördelen är att Mälarbanan då passerar handelsområdet Erik-
slund (nya IKEA) och Rocklunda (ABB Arena mm). I båda fallen är 
det möjligt att ordna avfarter vid Västerås Flygplats och i Barkaröby. 
Mina vidare studier bygger på det första, gena, alternativet även om 
pilotbanans utformning skulle kunna vara den samma oavsett vilket 
av alternativen som väljs för Mälarbanan.
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Pilotbanan
Nedan redovisas förslag på pilotbana för Västerås. Banan utgör en ca 12 km lång slinga i centrala och halvcentrala lägen. Slingan är tänkt vara 
möjlig att bygga vidare på till ett nät.  Några viktiga målpunkter som omfattas av pilotbanan är centrum, centralstationen, lasarettet, Finnslätten och 
Mälardalens högskola. Dessutom omfattas bostadsområdena Gideonsberg, Nordanby, Nordanby gärde, Haga, Malmaberg mfl .Pilotbanan ansluter 
till Mälarbanan på två ställen och till Centralstationen. Spåren dras nästan uteslutande i befintligt vägnät och i huvudsak är de de större vägarna och 
lederna som används för att minska intrångseffekterna. I undantagsfall leds spåren genom områden med syftet att öka tillgängligheten
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Serial vision - pilotbana
Fotoserien visar befintliga förhållanden längs den tänkta pilotbanans 
sträckning. Bilderna läses 1-22 för att färdas medsols längs banan 
med start strax norr om centralstationen och stopp strax söder om den 
samme. Se karta på motstående sida.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13. 14.
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15. 16.

17. 18.

19. 20.

21. 22.
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Vidareutveckling
Vid eventuell vidareutveckling av spårbanan bör en nätstruktur eft-
ersträvas. En möjlighet är att utveckla tre slingor väster om pilotban-
an som bl.a. skulle fånga upp Skallberget, Vega, Rocklunda, Vallby, 
Råby, Erikslund, Hacksta, Skälby, Bäckby, Hammarby, Jakobsberg 
och Pettersberg.

Där Mälarbanan viker av söderut på Johannisbergsvägen skulle spåret 
fortsätta västerut till Hacksta och därefter vika av norrut över järn-
vägsspåret genom Skälby och Bäckby för att sedan passera handel-
sområdet Erikslund och IKEA.  Därefter viker spåren av söderut via 
Skälby, Bäckby och Hacksta och ansluter till Mälarbanan på Johan-
nisbergsvägen.

För att få ett mer finmaskigt nät och nå fler människor bör förbindelse 
i nordsydlig riktning ordnas, förslagsvis i Narvavägens sträckning 
och förbi Pettersberg och Jakobsberg. En länga i nordsydlig rikting 
kan också ordnas på Johannisbergsvägen för att bl.a. nå bostadsom-
rådena Hammarby, Råby och andra sidan av Bäckby. 

Andra viktiga bostadsområden som på sikt bör gå att nå med spårbil 
är Rönnby, Önsta-Gryta och Bjurhovda som har ett stort invånarantal 
och relativt långt till centrum. Ett alternativ är att låta spåret från Pet-
tersberg fotsätta norrut förbi Vallby genom Rönnby och Önsta-Gryta 
i en slinga som ansluter till Pilotbanan vid Stenby.

Det är också möjligt att utveckla en slinga från avfarten vid flygplats-
en som fortsätter mot Hässlögymnasiet, Edströmska gymnasiet och 
sedan vänder vid entrén till Björnön och fortsätter upp mot centrum 
via bl. a Hamre och Öster Mälarstrand och ansluter till Mälarbanan 
vid Ängsgärdet.

Om Gäddeholm vidareutvecklas kan ett stickspår fortsätta söder ut 
mot Gäddeholm från hållplatsen vid Björnöns entré. 

Från pilotbanans norra del, vid Stenby, är det möjligt att utveckla ban-
an norrut för att fånga upp Hökåsen (ca 3000 invånare) och eventuellt 
Tillberga (ca 2600 invånare). 

En snarlik vidareutveckling är möjlig att göra även i det fall man 
väljer att Mälarbanan passerar norr om centrum i E18 läge.
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Utformning
I detta kapitel ger jag förslag på generella utformningsprinciper för 
spårbil. Främst ligger fokus på utformning av hållplatserna då de 
dels är knutpunkter där människor möts men även för att övergån-
garna är direkt avgörande för användbarheten av spårbilen. Till gr-
und för utformningsprinciperna ligger TRAST och de planeringste-
orier jag tidigare nämnt av Gehl, Jacobs och Lynch. Målet är att med 
hjälp av placering och utformning bidra till att de transportpolitiska 
målen uppfylls och en mer hållbar stad. Inledningsvis redovisas en 
tänkbar standard på hur fordon och spår kan tänkas utformas.

Utseende på spår och fordon
Utformningen på banor och spårbilar är i huvudsak baserad på Vectus 
teknologi så som den verifierats och godkänts av järnvägsstyrelsen 
inför testbanan i Uppsala. Spårbilarna färdas ovanpå balkbanan (inte 
hängandes under) ca fem meter upp i luften (fri höjd 5,1 m krävs i 
gatumiljö). Pelarna är ca 50 cm i diameter och kan placeras med upp 
till 24 meters mellanrum. (WSP, Södertälje s 16)

En standardmodell för hållplats kan se ut som bilden på motstående 
sida men kan också anpassas till platsen där det behövs. Längden på 
en normalstation är 31 m mellan växlarna för in- och utfart. I mitt 
förslag föreslår jag en viss modifikation av banans utformning. Då 
jag föreslår dubbelspår för hela pilotbanan i Västerås kan det bli my-
cket trångt i vissa miljöer med dubbla pelare varför jag föreslår att en 
pelarrad bär upp två spår. Detta innebär troligtvis att pelaren kommer 
att behöva grövre diameter än 50 cm. 
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Till vänster: Vectus spårbilar vid utställnig 
på Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm våren 2010.

Möjlig utformning av hållplats för spårbil. Bilden är ett montage.
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 Trygghet:
Hållplatserna bör vara ljusa, transparenta och öppna så att man kan 
se och höra varandra. Det är en stor fördel om bostäder, butiker eller 
andra aktiviteter kan inrymmas i byggnader intill hållplatserna
Fasader bör ha fönster mot gatan och hållplatsen

Aktiviteter/Möten:
Hållplatserna bör placeras i knutpunkter eller i anslutning till stråk där 
många människor rör sig. Trafiken i markplan bör hålla låg hastighet 
kring hållplatserna vilket kan ordnas med t.ex. avsmalnade körfält för 
biltrafiken, annan markbeläggning och upphöjd zon osv. Möten mel-
lan människor kan främjas genom att undvika barriärer eller väggar. 
Här kan man t.ex. arbeta med att undvika nivåskillnader eller åtmin-
stone ha så korta avstånd som möjligt mellan nivåer. Det är alltså 
en fördel om påstigning av spårbilden kan göras så nära markplanet 
som möjligt. Framförallt är det positivt om väntplatsen är i markplan, 
gärna i kombination med busshållsplats.

Orienterbarhet:
Lättorienterade trafikrum ökar tryggheten och gör att man vill vistas 
längre tid på platsen vilket ökar chansen för möten och aktiviteter.
Det är mycket troligt att spårbilsbanan skulle utgöra ett landmärke 
eller ett utmärkande stråk och hållplatserna blir naturligt knutpunkter 
som alla utgör element som gör det enklare att orientera sig i staden. 
Det kan vara positivt att utforma alla hållplatserna på ett enhetligt 
sätt för att tydliggöra att de hänger samman. Samtidigt bör utrymme 
finnas för att göra varje hållplats unik, exempelvis genom  att låta 
lokala konstnärer utsmycka delar av hållplatsen eller att kunna variera 
stationen utformning på annat sätt utifrån hållplatsen karaktär.

Utformingsprinciper
Ur Gehl, Jacobs och Lynchs teorier har jag plockat ut de delar som 
jag anser är relevanta att använda sig av vid placering respektive ut-
formning av hållplatser för spårbil. Detta utgör basen för mina gener-
ella utformningsprinciper och ligger till grund för förslaget. Några te-
man som återkommer i de tidigare beskrivna teorierna (Gehl, Jacobs 
och Lynch) är tillgänglighet, rörelse, trygghet, aktiviteter/möten och 
orienterbarhet. Nedan beskrivs hur man vid utformning av spår och 
hållplatser kan ta hänsyn till dessa teman. Samma teman är också in-
vävda i den sammanfattande ”utformningsfiguren” på nästa sida.

Tillgänglighet:
Hållplatserna ska vara tillgängliga för alla. Förutsättningar för det är 
t.ex. att markbeläggning är bra, att det är lätt att korsa gatan och att 
trottoarerna är rymliga. Även kopplingen till andra transportmedel är 
mycket viktig för tillgängligheten.

Rörelse:
Det bör vara enkelt att byta transportsätt, dvs. övergången mellan 
spårbil till cykel/bil/tåg eller att gå ska göras så smidig som möjligt. 
Övergången kan underlättas genom att det finns gott om cykelplatser 
i närheten av hållplatsen och att hållplats till t.ex. buss finns i direkt 
anslutning, att det finns tillräckligt med hissar, att trapporna inte är för 
höga och att utformningen är tydlig och lättanvänd. Det är positivt om 
alla transportslag samsas i samma trafikutrymme men då är det också 
viktigt att det finns en balans mellan trafikslagen så att inget trans-
portslag tar över och försämrar framkomligheten för övriga. Vanligen 
behöver hastigheten på bilar dämpas för att trafikseparering inte ska 
vara nödvändig. Spårbilen får inte bli till en barriär, varken fysiskt 
(som t ex gör det svårt att korsa gatan) eller visuellt/upplevelsemäs-
sigt.  
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Placering 

- Ögonen på hållplatsen. Att aktiviteter, bostäder 
och butiker finns i närheten är mycket positivt 
för trygghetskänslan. Byggnaderna bör ha fön-
ster och om möjligt även entréer mot hållplats-
en.

- Stråk. Placera hållplatsen i/vid ett stråk där 
många rör sig. Det gör hållplatsen både mer 
tillgänglig och trygg.

- Knutpunkter. Att placera hållplatsen där flera 
transportslag möts och många människor rör 
sig förenklar byten mellan olika transportslag 
och är även positivt ur trygghetssynpunkt.

Utformning

- Se och synas

- Möjligt att mötas

- Balans mellan trafikslag

- Smidiga övergångar mellan trafikslagen

- Orienterbarhet. Tydlighet. 
Enhetligt kontra unikt. Ej trafikseparera.

- Framkomlighet. Bra markbeläggning etc. 
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Hur förhålla sig till omgivningen
I tidigare beskrivna teorier av Sudjic och Venturi et al har förhållandet 
mellan att acceptera eller anpassa diskuterats. Alltså att anpassa nya 
element i staden till det befintliga eller att acceptera en fri utveckling. 
I det här fallet kan det bli praktiskt svårt att anpassa spårens utseende 
till staden då spåren sträcker sig genom vitt skilda miljöer. Spåren 
kommer behöva standardiseras och troligen ha en liknande utformn-
ing runt om i världen. Att spårbilsbanan med stationer och fordon har 
ett enhetligt och sammanhållet uttryck är också eftersträvansvärt av 
andra orsaker såsom orienterbarhet och estetik. Dock kan det vara 
viktigt att ha en viss flexibilitet inom denna standardisering. I känsliga 
miljöer, så som i traditionella stadskärnor, bör man kunna anpassa 
utformningen till platsen. Det kan t.ex. handla om att ge pelare en mer 
påkostad och dekorerad utformning, eller att låta hållplatserna vara i 
material som hör hemma på platsen. Enligt Venturi et al handlar an-
passningen ofta om att använda sig av enkla och rena men dekorerade 
former som följer gatustrukturen. Något som aldrig får komma i kläm 
är dock tillgängligheten, vilket Sudjic påpekar. Hållplatserna måste 
vara tillgängliga för alla och det ska så långt som möjligt vara möjligt 
att röra sig till fots eller på cykel på platsen man ankommer till.

Förslag på utformning av hållplatser, fem exempel
Fem hållplatser längs den föreslagna pilotbanan har valts ut för att 
pröva tillämpningen av utformningsprinciperna. Platserna är medvetet 
utvalda för att ge spridning i karaktärstyp, från stadskärna via bostad-
sområden till industritomter. Varje plats har unika förutsättningar och 
begränsningar som kräver olika lösningar. Hållplatserna som valt ut 
som exempel är City, Mälardalens högskola, Gideonsberg, Finnslät-
ten och Malmaberg. 

Följande fem uppslag visar vardera ett förslag på utformning och 
placering på respektive hållplats. Utformningen beskrivs med text, 
plankarta samt sektioner. Till varje exempel förs också ett resone-
mang hurvida utformningsprinciperna uppnås eller ej och samman-
fattas i en figur där förslagen betygsätts. Betygsättningen är främst 
tänkt att fungera som diskusionsunderlag. Vidare utvärdering hittas i 
nästa kapitel.

Till höger: Kartan visar de fem utvalda stationerna
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City 
Platsbeskrivning:
Traditionell stadskärna där trafiken är begränsad till enbart cyklister, 
kollektivtrafik och enstaka andra transporter. Gående är hänvisade till 
trottoarer. Gaturummet är relativt trångt. 

Placering och utformning: 
Hållplatsen har, trots att utrymmet är begränsat, inte placeras på den 
plats där gaturummet är bredast. Istället har hållplatsen placerats lite 
längre norrut för att hamna i en mindre känslig miljö vid gallerian 
Kvarteret Igor med sin slutna fasad. Spåren placeras mitt i gatan för att 
minimera störning och insyn mot intilliggande butiker och bostäder.  
Det är möjligt att placera hållplats mitt i gatan med gemensam uppgång 
till båda riktningarna eftersom trafiken är begränsad och hastigheten 
låg, Detta kan vara positivt ur bl.a. orienteringssynpunkt. En sådan 
lösning kräver också vissa förändringar på trottoarer och bussfilers 
bredd. Här har jag istället valt att pröva göra en direktkoppling till 
galleria och parkeringshus i kombination med uppgång från trottoar.  
Med den typen av lösning ryms inte stationer för båda färdriktnin-
garna intill varandra utan stationen för spårbilar i nordlig riktnig plac-
eras något längre norr ut där gaturummet har vidgat sig och bildar ett 
torg mot esplanaden och mot biblioteket på motsatt sida. Här finns 
bättre utrymme för en stationsbyggnad med tillhörande cykelparker-
ing, hiss, trapp, och väntrum för buss. Båda hållplatserna är placerade 
mycket nära de befintliga busshållsplatser som har ett strategiskt läge 
då hållplatsen ligger vid en viktig korsning mot bl.a. Stortorget. Nya 
busstationer föreslås inrymmas i spårbilshållplatsernas byggnader. 
Frihöjd 5,1 m för bussar krävs. 

Uppfyllelse av utformningsprinciperna:
I det här centrala läget är det enkelt att placera hållplatsen så ”ögonen 
är på hållplatsen”. Fönster och entréer är placerade ut mot gatan. Det 
mycket centrala läget gör också att det är aktivitet dygnet runt. My-
cket folk är i cirkulation här, främst kring gallerian, där fördelen ur 

trygghetssynpunkt också är att man kan välja mellan två nedgångar. 
Den norra hållplatsen har fördelen att vara placeras vid en torgbildn-
ing där man har god uppsyn. Gatan är ett mycket viktigt stråk där 
många rör sig till fots. Gatan korsas också av andra stråk vilket även 
ger såkallade knutpunkter. Från spårbilsstationen bedöms det vara 
mycket enkelt att nå parkeringshus via gångtunnel. Busshållsplats och 
cykelparkering ryms i samma byggnads som spårbilsstationen. Ett 
problem med gatan idag är att busstrafiken är mycket frekvent vilket 
gör att det kan vara svårt för gående att korsa gatan, särskild då inga 
övergångsställen finns. Även cyklister passerar i höghastighet vilket 
även det försvårar framkomligheten för gående. En förhoppning är att 
spårbilen kan minska behovet för ett flertal bussar att passera den cen-
trala stadskärnan. Då skulle det vara möjligt att ändra karaktär på ga-
tan till mer gågatekaraktär. Med pelare och refug i mitten av gatan är 
det troligt att gatan upplevs som trängre vilket kan sänka hastigheten 
och göra det enklare för gående att passera gatan framföralt när det 
finns en säker stopplats i mitten. Orienterbarheten kan försvåras något 
av att det finns flera uppgångar och av att stationerna är placerade 
relativt långt ifrån varandra. I det här centrala läget kan det vara lämp-
ligt med en sådan typ av särskilt anpassning som tidigare nämnts. Till 
exempel kan det här vara aktuellt att anpassa utformningen på t.ex. 
pelare för att passa in i den centrala stadskärnan. 

PLACERING

Ögonen på    Stråk            Knutpunkter
platsen  

UTFORMNING

Se och           Möjligt att   Balans          Smidiga        Orienter-       Framkom-
synas             mötas          mellan           övergångar   barhet            lighet                                                       
   trafikslagen          

Mycket bra

Godkänt 

Mindre bra
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1

2

Plankarta                  Foton från platsen idag

Sektion A1, södra stationen                         Sektion A2, norra stationen

    6              7            5
                   18 m

    4           7                  12
                         23 m
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Mälardalens högskola 
Platsbeskrivning:
Här passerar en bred trafikled (Cityringen) som kantas av bebyggelse 
i olika skala, villakvarter och flerbostadshus på ena sidan och den mer 
storskaliga högskolan på andra. En kortare sträcka är en trädrad plan-
terad i vägens mitt. Trottoarer och cykelbana finns. Övergångsställen 
finns vid korsningarna, utom korsningen strax väster o högskolan där 
gång- och cykelbana är separerad från biltrafiken och man istället leds 
under vägen genom tunnlar. 

Placering och utformning: 
Spåren kan placeras mitt i vägen, gott om utrymme finns. Station med 
gemensam uppgång till spårbilar i båda riktningarna är möjlig och re-
kommenderas ur orienteringssynpunkt. Hållplatsen placeras då mel-
lan två busstationer. För den här lösningen måste övergången över 
ringleden förbättras. En bredare zon för passage föreslås i sådant fall i 
anslutning till hållplatsen. Eftersom det finns gott om utrymme är det 
möjligt att sänka på- och avstigningshöjden något eftersom motorfor-
don (med krav på frihöjd) inte behöver passera av under spåret.

En alternativ placering är att placera spåren intill högskola i stället 
för mitt i vägen då målpunkten i första hand är högskolan och då 
det kan vara problematiskt att sänka hastigheten och ordna ytterli-
gare övergångsställen på ringleden. En fördel är också att trädraden 
i mitten av vägen då kan bevaras. Här är det möjligt med ingång till 
Högskolan direkt från stationen. Detta förslag förordas och visas här 
som planförslaget.

Uppfyllelse av utformningsprinciperna:
Byggnaderna intill hållplatsen har fönster mot hållplatsen och ak-
tivitet sker åtminstone under den större delen av dygnet med tanken 
på högskolan i kombination med bostäder. Gatan är inte ett stråk 
eller knutpunkt för gående men är mycket vältrafikerad av bilar. Då 
hastigheten är relativt låg (50-70 km/h med flera stopp för trafikljus) 
kan de passerande bilarna ge en viss känsla av trygghet och att vara 
sedd.

Stationen ligger i anslutning till befintliga busshållsplatser för att un-
derlätta övergången mellan spårbil och buss. Plats för att ordna cykel-
parkering i och intill stationen finns. Cykel- och även bilparkering 
finns också inom Högskoleområdet.

Genom att sänka höjden på på- och avstigningsspåret förbättras 
tillgängligheten. Även att ha en direkt ingång till högskolan bedöms 
vara positivt ur tillgänglighetssynpunkt. För passagerare som har sin 
målpunkt söder om Ringleden kan vägen vara en barriär.

PLACERING

Ögonen på    Stråk            Knutpunkter
platsen  

UTFORMNING

Se och           Möjligt att   Balans          Smidiga        Orienter-      Framkom-
synas             mötas           mellan          övergångar   barhet           lighet                                                       
    trafikslagen          

Mycket bra

Godkänt 

Mindre bra
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1
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Plankarta                  Foton från platsen idag

Sektion B

       7,5        3     2       6,5          6,2            6,5        2    3,5

37,2 m
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Gideonsberg
Platsbeskrivning:
Trafikleden är tungt trafikerad och fordonen håller hög hastighet 
(>70km/h). Vägen har gott om utrymme och bebyggelsen ligger långt 
ifrån vägen. Gående och cyklister kan ej korsa vägen utan hänvisas 
till tunnlar för att ta sig till andra sidan. Trafikseparering bedöms vara 
nödändig även fortsättningsvis pga. den tunga trafiken och ledens sta-
tus som farligt godsled

Placering och utformning: 
Här är det möjligt att höja på- och avstigningsspåret över de passerande 
spåren för att kunna använda hållplatsen som passage över vägen som 
ett alternativ till tunnel. Påstigning sker i sådant fall i mitten av vägen 
och ”övergångsställe” finns mellan eventuella parkerade vagnar. Nack-
delen med detta alternativ är att hållplatserna hamnar högre upp och 
blir mer svårtillgängligt från gatuplanet. För att öka tillgångligheten 
till bostadsområdet, som ligger uppe på en höjd väster om spåret, är 
det möjligt att utnyttja spårbilsstationens höjd genom att låt en gång-
bro gå från bostäderna på höjden till den upphöjda stationen. Upp- 
och nergång finns även vid gång- och cykelbanor på vardera sida av 
vägen, i samma läge som de befintliga busshållsplatserna. En alterna-
tiv lösning kan vara att förskjuta på- och avstigningsspår i sidled ut 
från stomnätet så att de placeras mellan gångbana och busshållsplats. 
Hållplatsen kan då hålla lägre höjd men man är hänvisad till gång-
tunnlar får att ta sig till andra sidan vägen och hållplats till spårbil/
buss i motsatt riktning. Här föreslås det första alternativet.

Uppfyllelse av utformningsprinciperna:
Här kan det bli ett problem att bostäder och aktiviteter ligger en bit 
bort från stationerna. Passageraren är inte övervakad på samma sätt 
som i centralare lägen. Cykelleden som passerar är relativt vältrafik-
erad, viket kan ge trygghet precis som Gideonsbergsskolan (strax 
söder om hållplatsen) som ger aktivitet på den tiden av dygnet då 
boende i intilliggande bostadshus inte är hemma.

Det är svårt att ordna balans mellan trafikslagen bland annat på gr-
und av vägens status som farligt godsled. Istället får man satsa på 
att trafikseparera på ett tryggt sätt och att främja övergångar mellan 
trafikslagen. Övergång till både buss och cykel bedöms kunna bli my-
cket smidig .

Att ha på- och avstigning på samma plats i båda riktningarna bedöms 
vara positivt ur orienteringssynpunkt.

PLACERING

Ögonen på    Stråk            Knutpunkter
platsen  

UTFORMNING

Se och           Möjligt att   Balans          Smidiga        Orienter-       Framkom-
synas             mötas          mellan           övergångar   barhet            lighet                                                       
    trafikslagen          

Mycket bra

Godkänt 

Mindre bra
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Plankarta                  Foton från platsen idag

Sektion C

    4     3,5  2 2,5      7,5    1,5     7,5     2,5  2  3,5    4        

40,5 m

7,35
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Uppfyllelse av utformningsprinciperna:
Området är främst befolkat under kontorstid, vilket också är den tid 
då stationerna främst kommer att användas. För den som har anledn-
ing att resa till eller från området på andra tider kan platsen kännas 
otrygg.

Hållplatsen har placerats på en plats där bebyggelsen ligger relativt 
nära vägen och har entréer och öppna fasader mot gatan.
 
Att på- och avstigning sker i markplan är positivt ur tillgänglighetssyn-
punkt och främjar också smidiga byten mellan spårbil och andra trans-
portslag.

Finnslätten
Platsbeskrivning:
Finnslätten är ett större verksamhetsområde där företag som ABB, 
Bombardier med flera håller till.  Hållplatsen föreslås placeras mitt 
i området i anslutning till lokalgatan Lugna gatan. Lugna gatan är 
en bred, tvåfilig väg med stora ytor mellan vägbana och tomtgräns. 
Separerad gång- och cykelbanan finns på ena sidan av vägen, liksom 
busshållsplatser och ett antal övergångsställe.

Placering och utformning: 
Spåren föreslås här placeras på ytan mellan väg och gång- och cykel-
bana. Spåret behöver aldrig korsas av motorfordon, förutsatt att en av 
två utfarter på tomten intill kan stängas av, och därför är det möjligt 
att ha på- och avstigningsspåret i markplan, vilket är positivt i tillgän-
glighetssynpunkt. 

Hållplatsen har placerats i en av det mer centrala och människof-
rekventa delarna av området och där byggnaderna har öppna fasa-
der och entréer mot gatan. Hållplatsen placeras mellan två befintliga 
övergångsställen som kan sägas vara fungerande stråk. Närhet finns 
också till andra kommunikationer. Busshållsplats finns strax söder 
och spårbilshållplatsen. Cykelparkering under tak föreslås intill håll-
platsen, på andra sidan gång och cykelbanan. Intilliggande verksam-
heter har gott om parkeringsplatser för besökare och personal.

PLACERING

Ögonen på    Stråk            Knutpunkter
platsen  

UTFORMNING

Se och           Möjligt att   Balans          Smidiga        Orienter-       Framkom-
synas             mötas          mellan           övergångar   barhet            lighet                                                       
    trafikslagen          

Mycket bra

Godkänt 

Mindre bra
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    5      3                       22                        5               13,5            4            10           4        6      3,5

23 m

Plankarta                  Foton från platsen idag

Sektion D
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Malmaberg 
Platsbeskrivning:
Malmaberg är ett mer småskaligt bostadsområde där hastigheten är 
låg (30-50 km/h). Trots att vägen är en huvudled kan spårbilen här 
innebära vissa intrångseffekter.

Spårens placering och hållplatsens utformning: 
Spåren kan placeras mitt i gatan med gemensam uppgång till båda 
riktnigarna. Frihöjd 5,1 krävs. Trafikmängden och hastighet på vägen 
bedöms vara låg och enkla övergångsställen över vägen bör räcka.
Ett alternativ kan vara att placera båda bilkörfälten på en sida av spår-
bilen och endast låta busstrafik passera på andra sidan. Detta för att 
göra övergången mot trottoar säkrare i en prioriterad riktning och för 
att förbättra övergången mellan buss och spårbil. Detta alternativ vi-
sas i planskissen. Hållplatsen är placerad i närheten av målpunkter 
som vårdgymnasiet och läkarmottagning samt försörjer ett stort antal 
bostäder. 

Uppfyllelse av utformningsprinciperna:
Stationen är synlig från intilliggande villor och flerbostadshus. 
Sjukhus, vårdcentral, skola och kiosk med mera i närheten bidrar till 
att platsen befolkas på fler av dygnets timmar jämfört med ett rent 
bostadsområde, vilket är positivt ur trygghetssynpunkt. 

Gatan kan ses som ett lokalt stråk genom området som ansluter till la-
sarettet och bör vara ett strategiskt läge som är tillgängligt för många.
Hållplatsen ligger i direkt anslutning till buss och gott om utrymmer 
för cykelparkering finns för att underlätta byten mellan de olika kom-
munikationsmedlen. 

För att minska intrångseffekten kan här vara lämpligt att särskilt an-
passa utformningen efter områdets småskaliga karaktär.

PLACERING

Ögonen på    Stråk            Knutpunkter
platsen  

UTFORMNING

Se och           Möjligt att   Balans          Smidiga        Orienter-       Framkom-
synas             mötas          mellan           övergångar   barhet            lighet                                                       
   trafikslagen          

Mycket bra

Godkänt 

Mindre bra
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1

2

Plankarta                  Foton från platsen idag

Sektion E

          8           2     3     3       4,5      3    3,5       4                 12

23 m
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UTVÄRDERING
I det här kapitlet utvärderas huruvida frågeställningen besvarats och 
målen uppnåts. Det övergripande frågeställning löd ”Hur bör en pi-
lotbana för spårbil i Västerås utformas?” och syftar på att utformnin-
gen ska bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. Frågeställ-
ningen har delats upp i två delar där den första delen handlar om hur 
man med hjälp av en strategisk sträckning kan bidra till att målen 
uppnås och den andra delen om hur man med hjälp av en medveten 
utformning bidrar till måluppfyllelse. (Se frågeställningen i sin hel-
het på s. 9 under rubriken “Problemformulering”.)

Måluppfyllelse med hjälp av strategisk sträckning
Pilotbanans sträckning föreslås passera målpunkter som de stora 
arbetsplatserna som är vara viktiga ur ett regionalt perspektiv och 
därför också är kopplade till järnväg eller en regional spårbilsbana. 
För stadens utveckling bedöms de regionala kommunikationerna 
vara av mycket stor vikt. Att få tillgång till kommunikationerna kan 
komma att bli en allt viktigare fråga för demokratin. Regional till-
växt skulle med säkerhet främjas eftersom målpunkterna i Västerås 
blir mer tillgängliga för människor inom ett större område, även för 
människor utan körkort eller tillgång till bil. Här är viktigt att kvin-
nors och mäns målpunkter värderas lika högt. Inför en spårdragning 
bör kvinnors och mäns resemönster i Västerås studeras noggrannare, 
vilket inte har rymts i detta arbete. Generellt kan dock sägas att spår-
bil passar ett mindre homogent resmönster, dvs. resor spridda över 
dygnets alla timmar och med flera stopp på olika ställen i staden, 
vilket idag är ett vanligt resmönster bland främst kvinnor men som 
inte tillgodoses med dagens kollektiva resmedel. 

Pilotbanan föreslås passera bostadsområden av olika karaktär och 
befolkningssammansättning. Eftersom en pilotbana syftar till att 
testa användarvänligheten och acceptansen av spårbil och bäst up-
pfyller sitt syfte om den testas i de centrala och folktäta delarna av 

staden och bör ha en begränsad längd är det i detta skede främst 
viktigt att nå så många som möjligt. Det kan vara svårt att hitta den 
spridning i typ av bostadsområde och befolkningssammansättning 
som önskas i detta skede.  Vid planering av spårbilens vidareutveck-
ling är det av större vikt att studera vilka bostadsområden som har 
störst behov av spårbil. Boende i de perifera delarna förmodas t.ex. 
vara beroende av bil i större utsträckning än de i de som är bosatta i 
de centrala lägena. Eftersom statistiken visar att våra fritidsresor ut-
gör en allt större del av vårt totala resande föreslås vid vidareutbyg-
gnaden att spårbilen ska ta oss till våra fritidsaktiviteter och stadens 
rekreationsområden. 

En effektiv spårdragning har visat sig vara att låta spåren gå i slingor 
istället för i linjer, vilket har eftersträvats i förslaget. Slingorna kan 
efterhand byggas på till ett nät, men inledningsvis rekommenderas 
en kortare pilotbana. I vilken omfattning och takt nätet kan tänkas 
beror på resultatet av pilotbanan och vilket genomslag spårbilen får i 
regionen och landet i övrigt. Ju fler kopplingar nätet har desto större 
blir nyttan av det. 

En strategisk sträckning skulle kunna innebära att vissa av de större 
lederna skulle kunna avlastas. Spårbilen bedöms inte kunna ersätta 
biltrafiken helt men minska den betydligt. Detta ger möjlighet till att 
förbättra framkomligheten för gående och cyklister vilket är en vik-
tig del av de transportpolitiska målen. Sådana effekter är dock svåra 
att förutse i förväg.

I huvudsak föreslås den befintliga vägstrukturen användas. I förslag-
et har främst huvudstråk använts för att minimera intrångseffek-
terna, men i flera fall kan det vara mer lämpligt att dra spårbilen mitt 
igenom området där miljön ofta är mer anpassad att röra sig till fots 
och på cykel. Stora leder är ofta barriärer mellan områden, att plac-
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era hållplatser mitt i ett område kan därför bidra till att fler når den.
Noggranna utredningar om resmönster och befolkningssammansätt-
ningar bör göras innan sträckning fastställs. Företag kan komma att 
bli en viktig del för att kunna bekosta och driva på utvecklingen. 
Dock bör staden ha en stark roll i planeringen för att kunn se till att 
allas behov tillgodoses.

Måluppfyllelse med hjälp av medveten utformning
I arbetet har ett tydligt samband uppmärksammats mellan de trans-
portpolitiska målen och hållbart stadsbyggande. Klassiska planer-
ingsteorier har därför används och legat till grund för utformning-
sprinciper. Utformningsprinciperna kan ses som ett verktyg för att 
utformningen av spår, stationer och miljöer runt om kring ska bidra 
till att uppfylla de transportpolitiska målen. Tillgänglighet, rörelse, 
trygghet, aktiviteter/möten och orienterbarhet har varit viktiga 
ledord.

Utformningsprinciperna har testats på fem olika hållplatser utmed   
pilotbanan. Spårbilen i sig medför inte med garanti att de trans-
portpolitiska målen uppnås, men med eftertanke vid utformningen 
bedöms chanserna öka betydligt. Utformningsprinciperna kan vara 
ett sätt att bli mer medveten om utformningens betydelse.  Exemplen 
visar att man med enkla medel kan åtminstone närma sig målen. 
Val av plats och placering av hållplatsen är av stor betydelse.  Att 
t.ex. placera hållplatsen vid stråk, knutpunkter och i närheten av 
aktiviteter och i anslutning till andra kommunikationsmedel ökar 
förutsättningarna betydligt för att få till trygga och lättillgängliga 
stationer. Utformning av stationer, spår och pelare kommer att 
behöva standardiseras. Förhoppningsvis kommer viss flexibilitet 
och valfrihet rymmas inom standardiseringen för att kunna anpassa 
utformningen till känsliga miljöer. Dock får aldrig frågan om tryg-
ghet och tillgänglighet komma i andra hand om de politiska målen 

ska kunna uppfyllas. Exemplen visar att det är svårt att uppfylla alla 
utformningsprinciperna och att spårbilens tillkomst inte löser alla 
problemen på platsen. Däremot ger principerna vägledning i hur 
stationen utifrån sina förutsättningar kan utformas för att bidra till en 
hållbar stad och till att uppfylla de transportpolitiska målen.

I exemplen har enkla lösningar som bedöms vara möjliga att genom-
föra till rimliga kostnader eftersträvats. Eftersom konstruktionen är 
lätt och flexibel är det möjligt att använda sig av mer fantasifulla 
lösningar där spåren t.ex. går på hustak, genom tunnlar, högt upp i 
luften osv. Även den här typen av flexibilitet är viktigt att möjliggöra 
vid standardisering av spårbilssystemet. Varje plats är unik kräver 
olika lösningar för att kunna uppnå målen.

Något som utformningsprinciperna inte omfattar är den förväntade 
målkonflikten mellan tillgänglighet och intrångseffekter. Resenären 
har ett starkt intresse av av tillgänglighet och trygghet samtidigt som 
detta kan innebära vissa intrångseffekter som drabbar de boende och 
fastighetsägare i närheten av spåren. Även frågan om kostnads-ef-
fektiv standardiserning kontra lokal anpassning och estetiska värden 
kan bli en intressekonflikt. Detta tas till viss del upp i kapitlet “Hur 
förhålla sig till omgivningen” men skulle också tydligare kunna 
lyftas i modellen för utformningsprinciper.
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Att satsa på kommunikationerna är troligtvis en förutsättning för 
Västerås att hänga med i den globala utvecklingen. Om just spårbil 
är vad vi ska satsa på är än så länge oklart. Systemet är fortfarande 
relativt oprövat även om pilotbanor är på gång i flera städer. Ett 
flertal utredningar har visat på samhällsekonomisk lönsamhet och 
ses som en möjlighet att närma oss de transportpolitiska målen. Al-
ternativet spårbil verkar i dagsläget ha för många fördelar för att inte 
pröva. Även om Västerås väljer att inte vara en pionjärstad bör man 
vara uppmärksam på utvecklingen. 

I detta arbete har aktuell kunskap och information om spårbil sam-
lats. Utifrån det har förslag på sträckning och riktlinjer för utformn-
ing tagits fram. Slutsatsen har nåtts att spårbilen i sig, som en tekni-
sk lösning, inte självklart leder till att de transportpolitiska målen 
uppnås, utan att också att en medvetenhet vid placering och utformn-
ing krävs. De utformningsprinciper som tagits fram i detta arbete 
kan vara ett verktyg för att ta fram ett tankesätt som bidrar till att 
utformningen av spårbilsnätet sker på ett sätt som bidrar till hållbart 
stadsbyggande och att de politiska transportmålen nås.  

Västerås stad bör också vara förberedd på att införa spårbil innebär 
ett helt nytt element i staden. Ställningstagande kommer behöva 
göras där man väljer om man vill acceptera det nya inslaget eller 
försöka anpassa det till den befintliga miljön. Spårbilssystemet kom-
mer att standardiseras.  Då olika platser kräver olika utformning är 
det viktigt att vid standardisering ge möjlighet till variation och plat-
sanpassning. Särskilt känsliga behöver pekas ut och utformningen av 
pelare och stationer anpassas så att intrångseffekterna minimeras.

SLUTSATS

SLUTSATS
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