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DEL 3 SPÅRBILAR
I detta kapitel kommer du som läsare att få en introduktion av vad spårbilar 
är, hur de fungerar samt för- och nackdelar med systemen. Historiska och 
aktuella exempel kommer att ges samt hur debatten kring spårbilar går 
idag. Som en fortsättning på de mål, visioner och direktiv gällande hållbar 
utveckling på olika nivåer, som presenterades i förra kapitlet, kommer denna 
del behandla spårtaxi som transportsystem.

BAKGRUND - SPÅRBILAR SOM 
TRANSPORTSYSTEM

Spårbilar, spårtaxi, podcar, PRT (Personal Rapid Transit) eller PAT (Personal 
Automated Transport), som de också kallas, är ett förarlöst automatfordon 
i ett nätverk av balkbanor eller räls. De kan liknas vid kabinbanor, med 
farkoster stora som bilar, eller som små tunnelbanetåg, principen är liknande 
– ett fordon, med plats för 1-5 personer, beställs av passageraren som hämtar 
upp denna vid en station och transporterar passageraren till önskad station. 

Även om Walt Disney aldrig förmådde förverkliga sin idé om spårbilar i 
Disneyworld har tankarna kring dessa inte dött och Disney var långt ifrån 
den ende som lekt med tanken om system som dessa. Idén om spårbilar har 
funnits länge och i USA under 1950-talet konstruerades det tidiga varianter 
av dessa. Frågan blev återigen aktuell under 1970-talets oljekris men när oljan 
återigen blev billigare stannade utvecklingen upp. Visioner har alltså funnits 
länge, men det politiska klimatet och de tekniska lösningarna har gjort att 
utvecklingen bromsats. I Morgantown, West Virginia, USA, finns sedan 1975 
ett väl fungerande system och i Tyskland har det satsats på spårtaxi i bl.a. 
Hagen och Dortmund.

Exempelbild spårbil. Bildkälla: http://www.guardian.co.uk/technology/2007/oct/11/
guardianweeklytechnologysection.news1

Advanced Transit Association (ATRA) i USA definierade 1989 ett 
spårbilssystem utifrån ett serviceperspektiv så här:

- direktresa från start till mål utan byten och utan stopp vid mellanliggande 
stationer

- små fordon, tillgängliga för individuell resa eller i självvalt ressällskap
- efterfrågestyrd (anropsstyrd) service istället för tidtabellsbunden trafik
- helautomatiska förarlösa fordon, tillgängliga dygnet runt
- banan är exklusiv för spårbilarna
- smala, lätta och vanligen upphöjda balkbanor, som också kan gå i 

markplan eller under mark
- fordonen kan utnyttja hela bannätet och alla stationer i ett 

sammanhängande spårbilsnät (SIKA 2008:5, s.16)
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Eftersom det finns flera typer av system för spårbilar som utvecklas av olika 
företag kan systemen och vagnarna se ut på olika sätt. Beroende på i vilken 
miljö de är tänkta att fungera kan det vara lämpligt att se till de förutsättningar 
som respektive plats har (flygplats, tätbebyggt område, stad, osv.) samt vilken 
kapacitet som krävs. När man pratar om spårbilar menar man vanligtvis de 
fordon som endast är menade att köra i balksystemdrift, men det finns även 
hybridsvarianter, s.k. dual-mode-typer som fungerar som vanliga bilar som 
kan kopplas på ett spårbilssystem. 

Det hade naturligtvis varit enklare och effektivare om en standard för dessa 
system skulle sättas så att parallella utvecklingar inte sker vilket på sikt skulle 
innebära stora problem att samordna de olika systemen. En sådan utveckling 
är dock i dagsläget orealistisk eftersom det först måste utvecklas tillräckligt 
många och attraktiva modeller för att deras respektive tillverkare i framtiden 
ska kunna konkurrera om ett eventuellt upphandlingsavtal. Nedan redovisas 
några av de modeller som i dagsläget finns under utveckling eller i drift. Dessa 
exempel kommer från den förstudie som Nacka-Värmdö gjorde under 2006. 

SYSTEMEXEMPEL

Vectus PRT

  

Bilden visar det sydkoreanska stålföretaget Poscos utveckling av spårbilar, 
framtaget av ett europeiskt dotterbolag. Fordonen (vagnarna) är passiva och 
inbromsning- och acceleration sker med linjärmotrer i banan. Vectus PRT körs 
i dagsläget på en testbana i Uppsala för att verifieras och säkerhetscertifieras 
av den svenska Järnvägsstyrelsen. Styrsystemet i Vectus PRT är svenskt och 
Skanska står för bygget av bana och stationer. Utvecklingen finansieras helt 
av Posco. Detta system har visats i den spårbilsutställning på Tekniska Museet 
i Stockholm under sommaren och även för EU-delegater i Åre. 
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ULTra

Urban Light Transport, ULTra, har utvecklats av ATS Ltd med 
forskningsunderlag vid Bristol University. Fordonen styrs med gummihjul, 
drivna av batterimatade elmotorer. Systemet körs idag på Heathrows flygplats 
för transport mellan terminaler. 

SkyWeb express

Systemet är utvecklat av Taxi2000 Ltd i Minneapolis och baseras på forskning 
vid University of Minnesota. Endast kabinen sticker upp ovanför banan 
eftersom resten, dvs. linjärmotorn i vagnen, är dolt inuti balken. Ett fordon 
rymmer tre passagerare sittandes i bredd. 
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RUF

Rapid Urban Flexible, RUF, är s.k. dual-mode bilar (de kan köras både 
som en vanlig bil på vägen och kopplas in i ett balksystem) är utvecklade i 
Köpenhamn. Det finns för närvarande en kort testana och en vagnprototyp vid 
Danmarks Tekniska Högskola.

Spårbilar i Morgantown, Virginia, USA. Foto: Brian M Powell Bildkälla: http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Morgantown_PRT_-_Beechurst_Station.jpg

INTERNATIONELLA SATSNINGAR

Intresset för spårbilar har i och med de senaste årens stora fokus på 
klimatfrågan åter blivit ett aktuellt ämne och många menar nu att systemen 
skulle kunna fungera som ett realistiskt, hållbart komplement till dagens 
bilberoende transportsystem. I Heathrow, England, byggs för närvarande ett 
spårtaxisystem som ska invigas under hösten 2009 och i Masdar eco-city, 
Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, pågår en projektering som syftar till att 
försörja den nya ekologiskt hållbara staden endast med transportsystem som 
drivs på förnybar energi, bl.a. spårbilar. 
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NATIONELLA SATSNINGAR

Spårbilar finns i dagsläget inte som utbyggt system någonstans i Sverige 
och det är därför på förhand svårt att utvärdera systemets för- och nackdelar 
på ett rättvist sätt under svenska förhållanden. I Uppsala finns det dock en 
testbana som företaget Vectus (ett sydkoreanskt stålföretag) testkör. Nätverket 
KOMPASS (Kommuner Som Prövar Att Satsa på Spårbilar) består i dagsläget 
av 11 kommuner som genomfört förstudier om hur ett spårbilssystem i 
respektive kommun skulle kunna fungera. I och med EU-ordförandeskapet 
har Banverket i samarbete med Vectus byggt upp en spårbilsstation som under 
juni 2009 gått att besöka på Tekniska museet i Stockholm. Denna kommer att 
turnera runt i landet och ställas ut på ett flertal ställen för att senare återvända 
till Tekniska museet under hösten. 

UTREDNINGAR OCH VISIONER

De statliga utredningar som gjorts om spårbilar, främst i SIKAs rapporter, 
lyfter fram dessa som ett mycket intressant alternativ. I rapporten ”Utvärdering 
av spårbilsystem, 2008:5” som gjordes som en uppföljning av rapporten ”Ett 
generellt transportsystem” (SIKA 2006:1) fastslås följande:

- Spårbilar innebär ett nytt trafikslag som kan tillfredsställa högt ställda 
transportpolitiska mål.

- SIKA bedömer att en utveckling av spårbilsteknik kan medverka 
till en samhällsekonomisk nytta i form av bl.a. bättre trafiksäkerhet 
(färre antal dödade och skadade i trafiken), kortare restider, minskad 
energianvändning i trafiksektorn, lägre utsläpp av klimatgaser och 
luftföroreningar, ökad tillgänglighet och rörlighet.

- SIKA menar att spårbilssystem förtjänar möjligheter till 
fortsatt utveckling för att kunna analyseras parallellt med andra 
transportlösningar. (SIKA 2008:5, s.7-8)

Modell över Masdar Eco-City, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Bilden är tagen i 
samband med utställningen ”Framtidens arkitektur är grön” på Louisiana Konstmuseum i 
Danmark i oktober 2009.
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Näringsdepartementet utför i skrivande stund en kunskapssammanställning 
och en bedömning av det befintliga läget i landet för ett spårbilssystem. 
Den 31 augusti ska uppdraget, som Kjell Dahlström (f.d. generaldirektör för 
SIKA) utför, redovisas till Näringsdepartementet och därefter kommer mer 
detaljerade ingenjörsmässiga och kostnadsmässiga beräkningar att utföras. 
Uppdraget kommer förmodligen att resultera i att en kommun, av det flertalet 
som visat intresse för en utbyggnad av spårbilar, kommer att få statliga 
ekonomiska anslag för en projektering av ett spårbilssystem.

RUFS 2010 nämner spårbilar som ett intressant alternativ. Ett av målen 
i den regionala utvecklingsplanen är att vidareutveckla en flerkärnig och 
tät region. Genom att stärka tillgängligheten i transportsystemen ska fler 
människor obehindrat kunna resa mellan den centrala stadskärnan och de 
yttre stadskärnorna. Det krävs, enligt RUFS, en effektivare lokal trafikering 
stadskärnorna emellan och detta skulle kunna uppnås genom en satsning på 
spårtaxi. (RTK 2008a, s. 125-126)

FÖRSTUDIE NACKA-VÄRMDÖ

Bland de kommuner som genomfört förstudier gällande en eventuell framtida 
utbyggnad av spårtaxisystem finns Nacka och Värmdö. Förstudien gjordes av 
IST, Institute for Sustainable Transportation, Transek samt Logistikcentrum 
på uppdrag av Värmdö kommun och presenterades i oktober 2006. Eftersom 
Nacka/Värmdös förutsättningar på många sätt liknar Tyresös (kranskommuner 
i Stockholm med hög pendlingsfrekvens, liknande bebyggelsesstruktur och 
med samma avstånd till Stockholm stad), är det intressant att titta på vad 
förstudien säger och dra paralleller till denna. 

Förstudien slår fast att den stora utmaningen när det gäller transportsystemen 
är att hitta fungerande och attraktiva alternativ till vardagsbilismen eftersom 
dagens linjeburna kollektivtrafik inte är konkurrenskraftigt nog. En satsning 
på ett spårbilssystem skulle alltså, enligt förstudien, innebära detta samt 
reducera antalet skadade och dödade i trafiken, sänka koldioxidutsläppen och 
minska oljeberoendet som en följd av att färre människor väljer att åka bil. 

Förstudien har ett kranskommunperspektiv och fokuserar på att det just är i 
dessa ytterområden som bilresan startar. Den lyfter även fram att det är ett 
problem att det, trots satsningar på infartsparkeringar och kollektivtrafik, är 
svårt att locka över folk från att köra/åka bil. Har man väl satt sig i bilen 
lockar inte infartsparkeringen längre. Lösningen är alltså en spårbilsdragning 
mellan Nacka och Värmdö med anslutning till Slussen. Enligt förstudien 
skulle restiderna med spårbilar i tätorter halveras jämfört med buss eller 
spårvagn. De främsta problemen med transportsystem med större kapacitet, 
t.ex. spårväg, är enligt förstudien den låga medelhastigheten (dörr-till-dörr 
drygt 15km/h) samt de vänte- och bytestider som uppstår vid knutpunkter. 
(Värmdö Kommun 2006, s.28) Även busstrafikens driftkostnader anses vara 
ett problem, bl.a. eftersom två tredjedelar av busstrafikens driftkostnader 
utgörs av löner (vilka stiger 3% per år). (Värmdö kommun 2006, s.10-30)

Den sammanlagda längden för ett spårbilsnät för Nacka och Värmdö uppgår 
i förstudien till 86 km och antalet stationer till 85 st. Av dessa är 17 km 
höghastighetsspår som löper mellan Sickla och Södra Gustavsberg. Det 
föreslagna spårbilsnätet för Gustavsberg (tätort på Värmdö) utgörs av totalt 
13,5 km bana och 24 stationer med ca 200-400 meters mellanrum, dvs. samma 
avstånd som busshållplatser vanligtvis har. De tre föreslagna slingorna som 
gjorts täcker in viktiga samhällsfunktioner såsom kommun- och landstingshus, 
sjukhem och seniorboende, vårdcentral, bibliotek, kyrka och idrottsplatser 
samt bostadsområden bestående av enfamiljs- och flerbostadshus. Navet i 
systemet är Gustavsbergs centrum och åkriktningen i systemet är anpassat 
efter detta. Det ska gå snabbt att ta sig till centrum och vidare därifrån. 
(Värmdö kommun 2006, s. 40-42)

Enligt förstudien antas att ett spårbilsnät kan attrahera ca 25 % av allt 
resande. Detta utgår dock inte från någon prognosmodell utan är endast ett 
schablonvärde som baseras på tidigare erfarenheter från andra svenska och 
internationella spårbilsstudier. Enligt detta värde skulle det under år 2015 
kunna genomföras ca 6400 resor med spårbilar om det föreslagna spårbilsnätet 
realiseras i början av 2010-talet. (Värmdö kommun 2006, s. 59)
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KAPACITET OCH NYTTJANDEGRAD

Ett spårbilsnät kan liknas vid ett telefonnät. Ett system med bara två abonnenter 
innebär att endast dessa två kan ringa varandra på samma sätt som att ett 
spårbilsnät bestående av två stationer innebär en resa mellan just dessa två. 
Ju mer det byggs ut, desto fler kan nyttja nätet och innebär att en stor mängd 
olika kombinationer med resor kan göras vilket i sin tur innebär större nytta 
med systemet. Utifrån SIKA:s rapport 2006:1, Ett generellt transportsystem, 
redovisar Nacka-Värmdö på följande sätt hur nyttjandegraden med ett nät 
stiger exponentiellt mot den totala storleken på nätet. 

Figuren visar sambandet mellan resefterfrågan på spårbilar i relation till 
banlängden. Efterfrågan på resor med spårbil per kilometer bana växer med 50 
% när banlängden ökar från 9 till 28 km. Genom nätverksegenskaperna som 
ett spårbilssystem har innebär detta uppenbara stordriftsfördelar. (Värmdö 
kommun, 2006 s.50)

Göran Tegnér jämför i rapporten ”Alternativa trafiksystem för Ostsektorn” 
(Transek PM 2007-01-22) olika trafikslag (pendeltåg, tunnelbana, 
snabbspårväg, automatbana, spårbil samt bussystem med hög kapacitet) 
och deras kapacitet gällande turtäthet och antal resande, dvs. platskapacitet. 
Fördelar med spårbilssystem lyfts fram gällande möjlighet att bygga bana och 
stationer i liten skala eftersom enheterna, dvs. spårbilarna, är små. Det skulle 
även, enligt Tegnér, vara lättare att passa in systemet i befintlig bebyggelse 
som en följd av detta. (Tegnér 2007a, s. 11). 

Kapaciteten avgör hur många resenärer som kan transporteras under en given 
tidsenhet, exempelvis en timme. Dessa beräkningar görs vanligtvis utifrån 
både kapacitet gällande sittplatser och ståplatser vilket ger system som t.ex. 
tunnelbana och spårvägar höga tal, men Tegnér menar att framtida generationer 
av resenärer kommer att ha högre betalningsvilja eftersom kravet på komfort 
och bekvämlighet är högre. Detta skulle innebära att en sittplats är ”mer värd” 
än en ståplats, vilket ligger till grund för beräkningarna gällande kapaciteten. 
Studien fokuserar alltså endast på sittplatskapacitet som kapacitetsmått. 
(Tegnér 2007a, s. 12). 

Vidare redovisas tre indikatorer gällande ”konsumentnyttan”, dvs. 
tillgängligheten som kollektivtrafiksystemet skapar. I detta fall handlar det 
om turtäthet, hållplatsavstånd och färdhastigheter. Det är, enligt studien, också 
viktigt att ta väntetid, gångavstånd och gångtid samt åktid i beaktande när man 
beräknar ”konsumentnytta” och kapacitet. Det intressanta är alltså att se till 
resenärens totala restid, alltså från dörr-till-dörr med respektive trafiksystem. 
(Tegnér 2007a, s. 10-15)

Studien diskuterar det förväntade framtida resmönstret för Ostsektorn (dvs. 
östra delen av Stockholmsregionen) och hur det kommer att förändras. 2001 
gjordes ca 21500 resor från Ostsektorn (enligt RUFS 2001) och detta resande 
beräknas öka med 60 % ut från Ostsektorn fram till år 2030 och med 54 % i 
riktning in mot sektorn. (Tegnér 2007, s.18) Rent generellt så kommer resorna 
in mot innerstaden, relativt sett, att krympa och det inomkommunala resandet 
samt det regionala tvärresandet att öka. Detta ställer högre krav på transporter 
och står inför en utmaning eftersom kollektivtrafikandelen förväntas sjunka. 
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(Tegnér 2007a, s.16-20)

Gällande fordonskapacitet ser denna ut på följande sätt för respektive 
trafikslag:

Källa: (Tegnér 2007a, s.21)

Denna jämförelse tar dock inte hänsyn till turtäthet hos respektive transportsätt. 
Ett pendeltåg eller en tunnelbana, dvs. system som erbjuder många sittplatser/
fordon (vagn) har en betydligt lägre turtäthet än spårbilar. I det räkneexempel 
som görs i Transek-studien används ett nyckeltal om 9000 passagerare under 
maxtimmen. Detta värde innebär alltså det förväntade antal passagerare 
som beräknas resa i Ostsektorn år 2030. Förusatt detta värde har följande 
jämförelse gjorts:

 
Källa: (Tegnér 2007a, s.25) 

Diagrammet visar hur de olika trafikslagen skiljer sig åt beroende på turtäthet. 
Det framgår att kapaciteten i ett spårbilssystem blir högre ju högre turtätheten 
är och vice versa. I detta exempel har man räknat på 2 sekunders turtäthet 
och sittplatskapacitet om 4 passagerare per vagn. Sittplatskapaciteten per 
timme, räknat på dubbelspår, blir då 14400 och för enkelspår 7200. För att nå 
målet om 9000 passagerare per timme (maxtimme) skulle en turtäthet om 3 
sekunder krävas, vilket enligt rapporten är fullt möjligt. (Tegnér 2007a, s.26)

Systemkapacitet

Vad det gäller kapaciteten för ett spårbilssystem i fallstudien Tyresö skulle 
denna kunna se ut på följande sätt:

En spårbil i det föreslagna nätet för Tyresö har 4 sittplatser. I dagsläget beräknas 
fordonen gå med 3 sekunders mellanrum, vilket innebär 20 spårbilar per minut. 
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Enligt Tegnér skulle dock denna siffra kunna reduceras till 2 sekunder eller 
mindre i framtiden. Räknat per timme blir detta 4 (antal resande i spårbilen) 
*20 (antal spårbilar per minut) *60 (minuter per timme) = 4800 passagerare 
per timme. Det ska dock understrykas att detta räkneexempel baseras på 
att spårbilarna är fullsatta, vilket de kan förväntas vara under dygnets mest 
kritiska timmar gällande arbets- och skolpendling. Använder vi oss istället av 
en lägre reskvot, t.ex. 1,5 ser beräkningen ut på följande sätt:

1,5 (antal resande i spårbilen) * 20 (antal spårbilar per minut) * 60 (antal 
minuter per timme) =1800 passagerare / timme

I Tyresö förvärvsarbetar ca 20 000 personer. Av dessa arbetar endast 5600 i 
kommunen och resten pendlar således utanför kommunens gräns. Nästan 10 000 
personer arbetar i Stockholms stad. Ungefär 3750 personer pendlar dagligen 
till Tyresö från andra kommuner i arbetssyfte. (Översiktsplan för Tyresö 
Kommun 2008-04-17, s.10) Det finns ingen statistik för hur många personer 
som pendlar ut från kommunen (alla färdsätt räknat) per timme, men den mest 
kritiska timmen är enligt den trafikräkning som genomfördes av kommunen 
under 2008 mellan 0700-0800. En exempelsträcka som enligt Översiktsplanen 
pekas ut som hårt belastad är Tyresövägen mellan Öringestrandväg och 
Bagarsvängen (120m lång sträcka). Enligt trafikräkningen, 2008-09-02, 
färdades 1144 bilar med en medelhastighet av 47km/h här mellan kl. 0700-
0800. (Tyresö Kommun 2008, Trafikräkning)

Stationskapacitet

Enligt beräkningar och simuleringar av WSP Analys & Strategi brukar man 
räkna på ca 14 sekunder för av- och/eller påstigning vid spårbilsstation. Detta 
innefattar dörröppning, avstigning, påstigning och dörrstängning. Beroende 
på samåkningsgrad består passagerarantalet i en spårbil av 1,5-4 passagerare. 

(Källa: Tégner 2007b)

SAMHÄLLSEKONOMISK BEDÖMNING

Frågan gällande kostnaden för ett framtida spårbilssystem är alltså omstridd, 
vilket vi kunnat se i den debatt som råder kring frågan. Det är helt enkelt 
mycket svårt att på förhand ge exakta siffror för stora samhälleliga satsningar 
likt denna och denna problematik genomsyrar ofta debatten. Självklart är det 
av mycket hög vikt att realistiska, opartiska och rättvisa kalkyler gällande 
ekonomisk lönsamhet eller olönsamhet görs. Det ska dock understrykas 
att det, när det kommer till den faktiska samhällsekonomiska vinsten, på 
förhand är mycket svårt att sätta ett pris i form av förlust eller vinst på ett 
flertal aspekter. Vad kostar t.ex. trängseln som biltrafiken medför i form av 
förkortad arbetstid? Hur högt värderas de ökade hälsovinsterna för dem som 
väljer att cykla till arbetet istället för att åka bil? Vad kostar miljöförstöring, 
eller snarare miljösanering, som en konsekvens av ökade utsläpp? Vad får ett 
transportsystem som gynnar vissa sociala grupper mer än andra lov att kosta? 
Alla sådana aspekter måste vägas in när det handlar om att uppskatta och 
värdera ett systems lönsamhet. 

Kollektivtrafiken subventioneras i dagsläget eftersom den bedöms ge upphov 
till en samhällsekonomisk nytta trots att den innebär företagsekonomisk 
lönsamhet. Detta arbete har inte som syfte att värdera hur stor samhälls- eller 
företagsekonomisk lönsamhet ett spårtaxisystem kan ge upphov till. Detta 
överlåter jag till ekonomer och andra som är bättre lämpade än mig. Jag ser 
på frågan utifrån ett planerarperspektiv. Jag kommer dock övergripande att 
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redovisa vad rapporter och undersökningar som gjorts i frågan kommit fram 
till och diskutera kring detta.

På uppdrag av Vinnova, Banverket, Vägverket och SIKA har WSP Analys 
och Strategi gjort en företagsekonomisk analys gällande spårtaxi inom ramen 
för existerande regelverk samt en ekonomisk jämförelse mellan buss, spårväg 
och spårtaxi. Rapporten presenterades i sin slutliga form vid ett seminarium 
i Göteborg den 14 oktober 2008 och har mottagit synpunkter från flera olika 
håll. Synpunkterna har inarbetats i slutrapporten och beställarna av rapporten 
tar inte ställning till de resultat och åsikter som rapportens författare kommit 
fram till. (WSP, 2009, s.7)

Rapporten fastslår att dagens kollektivtrafik inte är tillräckligt attraktiv. 
Andelen människor som reser kollektivt i Stockholms län har minskat från 
22 procent till 20 procent de senaste åtta åren. Samtidigt råder ett politiskt 
och samhälleligt klimat, framförallt grundat på frågan gällande minskning 
av koldioxidutsläpp, där en stark strävan finns att öka andelen resande i 
kollektivtrafiken. Detta har alltså legat till grund för att hitta ett alternativt, 
kompletterande transportsystem som attraherar fler resande till kollektiva 
transportmedel. Enligt rapporten skulle ett bussnät bli 44 procent dyrare i 
jämförelse med ett i samma omfattning föreslaget spårtaxinät i en medelstor 
stad (i Sverige). Vidare beräknas att kollektivresandet, med ett spårtaxinät, 
i det närmaste skulle fördubblas och genom detta ge en lägre driftkostnad 
per resa (11kr/resa) jämfört med buss (14kr/resa) och spårväg (16kr/resa). 
Spårtaxi skulle alltså bli det mest kostnadseffektiva alternativet eftersom 
systemet ger det lägsta driftunderskottet. Detta [driftunderskottet] definieras 
i rapporten som skillnaden mellan driftkostnader och biljettintäkter. (WSP 
2009, s. 8-9)

Gällande investeringskostnader de olika transportsystemen emellan är buss det 
billigaste alternativet och spårväg det dyraste. Oavsett uppskattningsmodell, 
dvs. räknat på olika ytterligheter (låg, medel respektive hög) är buss alltid 
billigast, spårtaxi näst billigast och spårväg dyrast. Per bankilometer räknat 
är spårväg 70 procent dyrare än spårtaxi med enkelspår räknat och 13 procent 
dyrare om man ser till dubbelspår i båda fallen. I Nacka-Värmdös förstudie 

redovisas medelvärde för fem internationella studier och där uppgår kostnaden 
per bankilometer till 56-96 Mkr med ett medelvärde om 65 Mkr (enkelspår). 
(WSP 2009, s.9 samt Värmdö kommun 2006, s.77)  
Förutom kostnader gällande driftkostnad/resa och kapitalkostnader, dvs. 
investeringskostnader, redovisar rapporten uppskattade kostnader för 
driftunderskott/resa. Eftersom kollektivtrafik förutsätts vara olönsam, ur 
ett företagsekonomiskt perspektiv, är ett underskott en förutsedd faktor. 
Räknat på medelhöga kapitalkostnader uppgår underskottet till 5 kronor för 
buss, 7 kronor för spårväg och 2 kronor för spårtaxi. Spårtaxi är således det 
minst olönsamma alternativet. Eftersom kapitalkostnaderna är inkluderade 
är dock den totala kostnaden känslig för antalet resor. I ett scenario där 
transportsystemen har samma antal resor blir den totala kostnaden 16 kronor 
för buss, 107 kronor för spårväg och 71 kronor för spårtaxi. Utgår man från 
att resor med spårtaxi fördubblas, vilket rapporten utmålar som ett realistiskt 
scenario, sjunker totalkostnaden till 37 kronor för spårtaxi. Rapporten redovisar 
vidare att en analys gällande 59 svenska städer visar att biljettintäkterna från 
spårtaxi är högre än driftskostnaderna för majoriteten av städerna, medan det 
omvända gäller för buss. Medelvärdet för kostnaden för alla städer, exklusive 
Göteborg, skulle ge ett positivt täckningsbidrag för spårtaxi på 2 kronor/resa. 
Det ska dock tilläggas att detta är baserat på ett lågt kostnadsalternativ. (WSP 
2009, s.10)

Rapportens slutsats av de fyra fallstudier som genomförts i Kiruna, 
Linköping, Södertälje och Kungens kurva menar följande: Jämfört med buss 
skulle kollektivtrafikresorna med spårtaxi bli fem gånger fler i Linköping och 
Kungens kurva. Den totala ökningen resor gjorda med kollektivtrafiken skulle 
öka 3,5 gånger. I Södertälje skulle kollektivtrafikandelen, enligt rapporten, öka 
från 14 till 18 procent. Detta baserat på ett spårtaxinät för hela tätorten. Studien 
menar samtidigt att de totala årskostnaderna totalt sett skulle öka, varierande 
med stadens och trafiknätets storlek. I samtliga fall skulle biljettintäkter 
överstiga driftkostnader och i Södertälje skulle de totala årskostnaderna bli 
lägre för spårtaxi än för buss. Rapporten menar även att förutsättningarna för 
finansieringsformerna för ett spårtaxisystem är bra då detta [spårtaxisystemet] 
kännetecknas av bl.a. hög samhällsekonomisk effektivitet, stora intäktsflöden 
samt låga administrations- och systemkostnader. (WSP 2009, s.11)
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I rapporten ges även en beskrivning på hur en kommun som är intresserad av 
att genomföra spårtaxi bör gå tillväga:

1. Avgränsa ett tänkbart trafikeringsområde inom vilket 
exploateringsgraden är huvudsakligen flerfamiljshus, arbetsplatser, 
handelsområden och knutpunkter med passerande kollektivtrafikstråk

2. Genomför en förstudie för ett tänkbart spårtaxinät, innehållande 
resstandard, resprognoser, kostnader, samhällsekonomi, jämförelser 
med dagens kollektivtrafik och etappvis utbyggnad

3. Om intresset kvarstår efter förstudien är nästa steg en förprojektering 
som svarar på frågor om genomförbarhet och ekonomi.

4. Samråd med invånare, fastighetsägare, arbetsgivare och 
trafikhuvudman.

5. Förhandla om medfinansering med exploatörer, fastighetsägare, 
Banverk, regering och EU:s regionalfonder.

6. Bjud tillsammans med trafikhuvudmannen in tänkbara leverantörer 
att offerera återstående finansiering, installation och drift av första 
etappen mot en fast årsavgift.

7. Begär säkerhetsgodkännande av relevant myndighet och finansiella 
garantier från leverantörskonsortiet.

8. Eventuellt avtal med leverantörskonsortium bör villkora betalningar 
med fungerande drift och specificerad tillgänglighet under hela 
avtalsperioden.

9. Senare utbyggnad ska kunna upphandlas i konkurrens baserat på 
specifikationer från den förste leverentören.

10. Inarbeta spårtaxiprojektet i den relevanta kommunala 
planeringsprocessen och fastställ vid behov erforderliga detaljplaner.” 
(WSP 2009, s.13)

ANPASSNING TILL DEN BEFINTLIGA 
BEBYGGELSEMILJÖN OCH 
LANDSKAPSBILDEN

Ett spårbilssystem innebär att ett nytt element fogas in i den befintliga 
bebyggelsemiljön och landskapsbilden och innebär därför ett visuellt intrång. 
Ett visuellt intrång kan innebära både positiva och negativa konsekvenser. I 
TRAST går att läsa följande: ”Trafik är ett uttryck för mänskliga aktiviteter. 
Ibland beskrivs trafiksystemet som stadens blodomlopp. Fungerar inte 
trafiken så fungerar inte staden. Trafiken och trafiksystemet får dock inte ta 
över. Risken är då stor att trafiksystemet förbrukar stadens goda sidor och att 
en attraktiv och hållbar stadsutveckling försvåras.” (SKL 2007b, s.166) 

Ett gaturum rymmer ofta flera funktioner och innebär att det används 
för transport, möten, rekreation och kommers. För att svara på frågan hur 
ett system av spårbilar skulle påverka den befintliga miljön krävs att en 
gaturumsbeskrivning görs. Denna ska beskriva karaktär, nättillhörighet, 
hastighet och egenskaper för den befintliga miljön och för hur det nya 
systemet påverkar denna. Viktigt är att se till både trafikens och stadslivets 
behov eftersom dessa konkurrerar om samma yta. (SKL 2007b, s.173)

Gaturumsbeskrivning enligt TRAST (SKL 2007b, s.173)
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Enligt den studie som gjorts i Gävle gällande ett eventuellt införande av 
spårtaxi menas att det framförallt är stationer, banbalk och vagnar i rörelse 
ovanpå banbalken som innebär störst visuellt intrång. Konsekvenserna i form 
av bullerstörningarna, dvs. vagnarnas ljudnivå samt de barriäreffekter som 
systemen kan tänkas skapas bedömas vara små. Studien i Gävle lyfter fram att 
det är av stor vikt att systemen bör utformas efter ett enhetligt arkitektoniskt 
gestaltningsprogram med ett tidlöst intryck. Det bör vidare vara anpassat till 
stadens eller kommunens egna stadsmiljökvalitéer och karaktär. För att minska 
det visuella intrånget bör vikt läggas vid detaljutformning samt materialval. 
(Värmdö kommun 2006, s.47)

En studie har även gjorts för Kungens Kurva, bl.a. för att undersöka det visuella 
intrånget och de barriäreffekter som kan tänkas uppkomma av ett spårbilsnät. 
28 personer, frekventa besökare i Kungens Kurva, deltog i studien och fick 
svara på frågor om betalningsvilja samt attityd till och acceptans för spårbilar. 
I denna studie framkom det att dessa personer inte såg det visuella intrånget 
som ett problem, snarare tvärtom. Slutsatserna i studien, enligt Nacka-
Värmdös förstudie, var att ett spårbilssystem ger betydligt mindre intrång än 
traditionella trafiksystem avseende buller och barriäreffekter. Den positiva 
synen på införandet av ett spårbilsnät gällde framförallt för områden som 
ansågs som nybyggda eller med ett modernt uttryck, dvs. förorter, områden för 
externa köpcenter och flygplatser m.m.. I områden med äldre stil, t.ex. Gamla 
Stan, sågs intrånget som något negativt eftersom det riskerade att påverka den 
traditionella stadsbilden för mycket. (Värmdö Kommun 2006, s. 49)

Illustrationerna är hämtade från stadsbildsstudien i Gävle gällande hur ett spårbilssystem 
kan integreras i stadsmiljön. Källa: Värmdö Kommun 2006, s.57

Diskussion

Som planeringsarkitekt är det för mig mycket viktigt att införandet av ett nytt 
system gör så lite inverkan på den befintliga stads- och landskapsbilden som 
möjligt. Uppenbara risker är flera. En av dessa är att ”fel” standard sätts, dvs. 
ett system som inte är attraktivt eller tar hänsyn till den befintliga miljön, 
vilket skulle betyda en återvändsgränd i frågan. Det finns en stor risk att en 
försiktigt positiv attityd snabbt svänger till den motsatta om en första satsning 
görs fel. Det krävs att tydliga gestaltningsprogram görs och att en diskussion 
förs kring innehållet för att skapa attraktiva system. För att kunna utnyttja de 
stordriftsfördelar som lyfts upp av bl.a. SIKA krävs att en enhetlig standard 
sätts för en hel region, på sikt kanske även för hela landet. Även här uppstår 
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Bilder från den testbana i Uppsala som Vectus PRT driver.

Stationsutformning

Spårbil i rörelse Stationsinteriör
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flera frågetecken gällande ansvarsfrågan. Vem vågar bära ansvaret för denna 
utformning? Ett flertal aspekter är viktiga att ta hänsyn till när det handlar om 
införandet av ett nytt system. 

Det är nog mycket svårt att på förhand säga hur människor kommer att 
uppfatta ett utbyggt system av spårbilar, vad det gäller visuellt intrång och 
barriäreffekter i stads- och landskapsmiljön. Enligt studien i Kungen Kurva 
var människor positivt inställda, men det framgår inte om dessa personer fått 
se bilder och modelleringar över hur ett framtida nät kan komma att se ut. 
Problemet, när det kommer till att mäta och undersöka folks attityder i detta 
fall, är att det knappt finns några referensramar att utgå från. Hade det redan 
funnits utbyggda system i Sverige, som många kände till, vore det mycket 
lättare att ta ställning för eller mot dessa. 

Eftersom acceptansen för eller mot systemen rimligtvis också borde kunna 
sammankopplas med den faktiska användningen av systemen går inte heller 
detta att göra på förhand. Människor som aldrig kör eller åker bil har med 
största sannolikhet en sämre acceptans för bilar och de konsekvenser de 
medför (vägyta, buller, avgaser, trängsel osv.) än människor som faktiskt 
kör bil. De som kommer att använda ett eventuellt, framtida spårbilsnät 
kommer förmodligen att se färre negativa konsekvenser av systemen än de 
som inte nyttjar dessa, eftersom dessa då ser vinsterna med det och gör en 
sammanvägning som antingen är negativ eller positiv, dvs. man är för eller 
emot. Jag strävar i mitt arbete efter att hitta lösningar som gör minsta möjliga 
intrång i bebyggelse- och landskapsbilden. Flera av de lösningar jag sett, bl.a. 
de som jag redovisat ovan (exempel från Värmdös förstudie) anser jag vara 
för otympliga och kan närmast liknas vid berg-och-dalbanor. Jag tror att det 
är mycket viktigt att försöka hitta enkla och smidiga system som tar minsta 
möjliga mark- och luftutrymme i anspråk. 

I TRAST redovisas en modell för gaturumsanalys som jag anser intressant att 
använda vid införandet av ett spårbilssystem. Tyvärr behandlar inte denna det 
faktum att spårbilarna inte konkurrerar om samma yta som andra trafikslag, 
utan är separerade från dessa. Det innebär att gaturumsanalysen tenderar att 
bli ett något trubbigt instrument och behöver kompletteras. Spårbilar påverkar 

inte gatulivet i den bemärkelsen att den konkurrerar om samma yta som 
fotgängare eller bilister använder utan snarare om gatubildens helhetskaraktär. 
Genom att detta i beaktning kan följande punkter ses som mycket relevanta 
att se till:

- Skala: Ett alltför överdimensionerat system riskerar att ”äta upp” 
omgivningen och slå ut detaljer som tidigare varit positiva inslag i 
miljön. Eftersom systemen av balkbanor är relativt höga, ca 5-6 
meter är det viktigt att de samtidigt görs så smala och diskreta som 
möjligt. Ett system som, förutom sin höjd, även har t.ex. breda 
betongfundament (likt motorvägar eller broar) tar alltför stor plats och 
kan ses som negativt. SLOAP, Space-left-over-after-planning, dvs. 
onödig och ”död” yta som en följd av exploatering, bör i varje fall 
undvikas. Det finns många exempel på hur det under t.ex. broar skapas 
tomma och oanvändbara stadsrum. Det är av största vikt att förstå att 
skala uppfattas olika eftersom det handlar om kontextuell och relativ 
tolkning. Att systemet av balkbanor och hållplatser tar upp yta kan 
inte undvikas, men frågan är hur det kan göras på bästa möjliga sätt. 
Hur systemen bäst bör anpassas till den omgivning de är tänkta att 
integrera med bör illustreras tydligt i ett gestaltningsprogram samt 
diskuteras i respektive fall. 

- Utformning och formspråk: Systemet bör ta hänsyn till det 
platsspecifika arkitektoniska formspråket, dvs. utformning av 
bebyggelse och andra element, t.ex. busskurer, lyktstolpar, 
gatubelsyning osv. Eftersom stationerna också innebär ett införande 
av ett nytt bebyggelseelement bör dessa ta hänsyn till de befintliga 
busstationerna och om det är möjligt integreras med dessa. Att tillföra 
ett nytt element i en befintlig bebyggelse- och landskapsmiljö är inte 
oproblematiskt och som vid annan nyexploatering bör hänsyn tas 
till områdets karaktär (historisk, arkitektonisk, landskapsbild, osv.). 
Här kan dock ett antal relevanta frågor ur ett arkitekturhistoriskt 
perspektiv ställas. Vilka element har tolkningsföreträde? Bör ett nytt 
system innebära ett eget formspråk för att markera sin egen ”födelse” 
eller bör systemet helt anpassas till det befintliga rummet med risk för 
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att bli pastisch? I Gävle-studien nämns begreppet ”tidlös arkitektur”. 
Detta anser jag vara en omöjlig uppgift, för vem anser vad som är 
just tidlöst? Det är enligt mig viktigare att hitta ett formspråk och en 
utformning av modern karaktär och hög kvalitet. Frågor som dessa 
bör diskuteras och i största möjliga grad få demokratisk förankring när 
det kommer till faktiskt införande av systemen.

- Vegetation, material- och detaljutformning: Genom att använda 
material som samstämmer med befintligt använda kan ett mer 
enhetligt uttryck uppnås. Även vegetation kan användas för att bekläda 
systemen, t.ex. genom klätterväxter eller genom utsmyckningar med 
ornament.

I del 5, dvs. i planförslaget, kommer skisser och illustrationer visa hur ett 
spårbilsnät kan integreras med landskaps- och bebyggelsemiljön i Tyresö 
kommun.

HINDER VID INFÖRANDET AV ETT NYTT 
TRANSPORTSYSTEM

I TRAST pekas ett antal faktorer ut som kan innebära motstånd och 
hinder när det kommer till att skapa ett trafiksystem utifrån en önskad 
stadsutvecklingsprincip. Dessa bör om möjligt redas ut så snart som möjligt i 
arbetet så att de inte omkullkastar hela projektet. Följande punkter redovisas:

Vision och målbild: En tydlig målbild krävs eftersom avsaknaden av en sådan 
gör projektet osäkert och skapar osäkerhet och utrymme för motstridigheter.

Tajming: Det är viktigt att frågan måste komma ”rätt i tiden”. Har liknande 
projekts prövats nyligen med ett dåligt resultat eller har personer i ledande 
ställning nyligen bytts ut? 

Processens logistik: Projektet måste bedrivas parallellt och i samklang med 
andra skeenden och processer som arbetet innefattar. En tydlig helhetsbild 

krävs alltså, som innebär att projektet inte fragmenteras eller skapar en egen 
företeelse som är svår att dra nytta av.

Oklarhet i finansieringen: Tydliga finansiärer krävs. En ostabil och icke 
långsiktig lösning riskerar att omkullkasta hela projektet. Vem betalar och hur 
fördelas pengarna? 

Personliga egenskaper: Stabila och framgångsrika projektgrupper kräver 
människor som kan leda dessa och driva projektet framåt. 

Nyckelpersoner: Om projektet är beroende av en eller ett fåtal eldsjälars 
engagemang riskerar det att gå i stöpet om dessa personer slutar. Dessa 
personers styrka kan också innebära projektets sårbarhet. Om dessa personer 
lokaliseras i början av ett projekt kan detta undvikas. 

Formella hinder: Problem kan uppstå när en fråga engagerar flera delar 
av en organisation som skulle egentligen skulle behöva en egen, gemensam 
organisation. Det kan innebära att det kan vara svårt att lämna över makt och 
inflytande till en mer övergripande konstellation. 
 Traditionen gör motstånd: I en traditionell organisation kan nya idéer och 
sätt att arbeta innebära krockar. Arbetssätt har blivit rutiner vilket innebär ett 
motstånd och ovilja för förändring. Detta kan skapa osäkerhet.

Strukturella mönster: Vid en förändring ändras befintliga mönster för att ge 
utrymme för nya. Dessa kan vara svåra att ta till sig vilket skapar en ovilja till 
förändring. 

Konkret tillämpning: Hur omvandlas visionen till en konkret, praktisk 
lösning? Detta kräver stor lyhördhet gentemot den verklighet som visionen 
ska anpassas och introduceras till. Förändringen kommer inte att ge avsedd 
effekt om inte detta sker. 

Långsiktighet: För att åstadkomma varaktighet i förändringen krävs att denna 
stegvis förs in i organisationens rutiner. Risken är annars att förändringen, 
som var tänkt som långsiktig, endast blir tillfällig och kort.
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Idéer på modet: För att inte riskera att nya, tilltalande idéer endast blir en 
modefluga gäller det att dessa förankras och görs långsiktiga. Det för dagen 
gällande synsättet kan bara användas som plattform för själva förändringen 
eftersom olika planeringsperioders synsätt förändras över tid.  (SKL 2007a, 
s.8-9).

DEBATT OCH KRITIK

Trots att spårbilar är ett system som bl.a. SIKA anser vara mycket intressant 
att arbeta vidare med när det kommer till att hitta lösningar på dagens 
trafiksituation har systemet också sina brister, vilket återspeglas i den kritik 
som framförs. Sedan spårbilar åter kommit på tal som ett realistiskt, om 
än framtida, transportsystem har det under de senaste åren debatterats och 
bloggats mycket i frågan. Som tidigare nämnt har klimatfrågan fått väldigt 
mycket fokus vilket väckt intresset för bl.a. alternativa transportsätt. Debatten 
kring spårbilar förs på parallella plan. Dels diskuteras mer övergripande, 
generella frågeställningar gällande spårbilars vara eller inte vara, dvs. utifrån 
utgångspunkten om att vi behöver satsa på ett nytt transportsystem. Den andra 
sidan av diskussionen rör sakfrågor gällande kostnader, teknik, människors 
inställning till systemen, trygghet och säkerhet samt ingrepp i stadsmiljön. 
Det ska dock understrykas att alla debattartiklar mer eller mindre uttrycker 
samma grundsyn på det övergripande problemet med dagens trafiksituation, 
dvs. att något måste göras. 

I artikeln ”Framtidens kollektivtrafik kan gå i luften” (Sundström 2007) i 
Dagens Nyheter beskrivs hur framtidens transporter kan komma att se ut ur 
ett spårbilsperspektiv. Enligt artikeln har SL gjort utredningar gällande en 
eventuell utbyggnad av spårtaxi i Stockholmsregionen men inte funnit det 
tillräckligt intressant, framförallt eftersom de menar att kapaciteten inte räcker 
till. SL menar att tunnelbana ofta är ett bättre alternativ. Ulf Larsson, Vectus 
(det företag som i dagsläget provkör spårbilar på en testbana i Uppsala), menar 
dock att spårbilar ska ses som ett komplement till befintliga transportsystem, 
och inte ett alternativ. En tunnelbanelinje skulle i så fall kompletteras med ett 
nät av spårbilar för att öka tillgängligheten till stationerna. (Sundström 2007)

Det är lätt att föreställa sig att spårbilar, eftersom systemet allmänt anses vara 
ett ”miljöalternativ” till dagens (bilbaserade) transportsystem, snabbt blir 
något som miljövänner och politiker med inriktning på miljöfrågor propagerar 
för. Karin Svensson Smith, riksdagsledamot för miljöpartiet, tar tvärtemot 
detta, i artikeln ”Spårbilar fel spår” i Dagens Samhälle den 28e januari 2009, 
avstånd mot idén med spårbilar och framför en rad argument mot dessa. 
Hon menar i artikeln att spårbilar inte kan ses som kollektivtrafik och att 
planerna med en utbyggnad av spårbilsystem är orealistiska. Svensson-Smith 
menar att systemen är för dyra, för osäkra, har för låg kapacitet samt förstör 
stadsbilden genom de betong- och stålkonstruktioner som utgör systemet av 
banor. Istället borde kommunerna, enligt Svensson-Smith, satsa på befintlig 
infrastruktur genom ökade satsningar på trådbussar, spårvagnar och elbilar. 
(Svensson-Smith 2009) 

Som en replik på detta skrev en rad politiker inom miljöpartiet i Stockholms 
län en försvarande debattartikel för spårbilen, ”Avfärda inte spårbilarna” 
2009-02-05) där de pekar på kostnaden som en presumtiv styrka (men även 
här betonas osäkerheten) och hänvisar till en rapport av Göran Tegnér, WSP, 
där den totala kostnaden uppgår till hälften av vad busstrafik kostar. De 
menar också att spårbilen, tvärtemot vad Karin Svensson-Smith säger, visst är 
kollektivtrafik eftersom kollektivtrafik, enligt statens definition, är ”i förväg 
organiserade, regelbundet tillgängliga transporter som erbjuds allmänheten 
eller en särskild personkrets enligt givna regler”. (Svensson-Smith, 2009)

Artikeln i Dagens Samhälle gav upphov till en utdragen debatt där förespråkare 
och motståndare till spårbilar fick uttrycka sina respektive argument. Kritiken 
som framförs, och som knyter an till de tidigare nämnda argument som Karin 
Svensson-Smith framförde, dvs. gällande kostnaden, osäkerheten samt den 
negativa inverkan på stadsbilden, kan sammanfattas i det faktum att ingen 
med säkerhet kan säga hur utfallet kommer att bli eftersom inga system finns 
i dagsläget i Sverige. Detta faktum är något som används av såväl för- och 
motsidan. Vad det gäller investerings- och marginalkostnaden, och i slutändan 
de samhällsekonomiska vinsterna eller förlusterna finns i dagsläget flera olika 
uppfattningar och kalkyler. Jag kommer att återkomma till detta senare.
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Christer Ljungberg, VD och Per Gunnar Andersson vid företaget Trivector, 
gav i artikeln ”Spårtaxi kommer inte att rädda världen!”, följande utlåtande i 
ovan nämnda debattföljetong i Dagens Samhälle:

”Vi har mycket svårt att tro att vi kommer att få se några storskaliga 
spårtaxilösningar de närmaste årtiondena. För oss är spårtaxi det sämsta av 
två världar: spårtrafikens inflexibilitet och höga anläggningskostnader, parat 
med bilens låga kapacitet. ” (Andersson & Ljungberg 2009)

Fortsättningsvis menar de att det ofta är personer utan planerarbakgrund, 
främst ekonomer och simulerare som starkast driver idén om spårbilar. Istället 
gäller det att fokusera på trafikfrågan i sin helhet och se till de sociala aspekter 
som den utgör. Trygghet och stadsmiljöfrågor glöms enligt Ljungberg och 
Andersson bort i diskussionen, och dessa aspekter har enligt de båda en 
betydande inverkan på ett systems framgång. Även här tas osäkerhetsaspekten 
upp: 

”När det gäller frågan om vad det kostar är svaret att ingen vet, det finns ju 
inga system byggda. Att automatiska system per automatik är billiga är inte 
heller säkert.” (Andersson & Ljungberg 2009)

Bengt Gustafsson, VD Beamways, som i artikeln ”Inse att det är bilister vi ska 
attrahera” (Gustafsson 2009) håller med om att osäkerheten är en faktor som 
vi måste ta hänsyn till, skriver dock att detta inte är specifikt för spårbilar utan 
tvärtom alltid gäller vid nya satsningar. Huvudsaken är att besluten grundas 
på kvalificerade gissningar och att experiment utförs som gör att utvecklingen 
kan drivas vidare. Enligt Gustafsson visar de kvalificerade gissningarna 
att en satsning på spårbilar innebär en mer effektiv hantering av resurser 
och menar att energiförbrukning per personkilometer är lägre än för både 
buss, spårvagn och tunnelbana. Gustafsson menar vidare att det även, vid 
ekonomiska kalkyler gällande befintliga spårsystem, såsom spårväg, finns en 
stor osäkerhet och att kostnaden för spårväg varierat från 30 till 300 miljoner 
per kilometer. Tillstånds- och beslutsprocessen är den mest tidskrävande och 
det är därför, enligt Gustafsson, hög tid att komma igång med spårtaxi. 

Peter Hagerrot, miljöjournalist, kritiserar i sin debattartikel ”Ni säljer Luftslott” 
(Hagerrot 2009) förespråkarna för spårtaxi och menar att ansvarsfrågan är 
mycket oklar och komplicerad. Hagerrot menar att utfallet kan komma att 
liknas vid 1960-talets rivningsvåg i Stockholm, där de politiker som drev 
igenom projektet inte behövde stå till svars för resultatet. Ett öppet och kritiskt 
seminarium i Södertälje (som legat i framkant i spårbilsfrågan) där politiker 
och experter ur båda läger representerar sin syn på frågan vore på sin plats, 
enligt författaren. (Hagerrot 2009). 

Hagerrot tar även upp exempel från USA där oenighet i spårbilsfrågan i 
kombination med för höga kostnader för de enskilda projekten försenat 
lösningar som hade kunnat innebära minskad biltrafik. Istället innebar utfallet 
av detta, enligt Hagerrot, det motsatta, dvs. en ökad biltrafik som ett resultat 
av att inga enhetliga satsningar kunde genomdrivas. Författaren lyfter också 
regleringsfrågan gällande det markutrymme som skulle frigöras om spårtaxi 
blev verklighet. Enligt denne skulle det t.o.m. kunna bli så att utrymmet för 
bilismen kan öka. (Hagerrot 2009)

Göran Tegnér, trafikekonom och konsult på WSP Analys och Strategi, som 
är mycket positiv till satsningar på spårbilar, bemöter miljöjournalisten Peter 
Hagerrots kritik i artikeln ”Luftslott är inte så dumma” (Tegnér 2009). Där 
pekar han på det faktum att det i Södertälje, trots mycket bra kollektiva 
förbindelser, är svårt att locka över folk till just dessa. Enligt Tegnér finns det 
därför bland Södertäljes politiker en vilja att hitta en annan lösning, i form av 
spårbilar, för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. 

Tegnér lyfter fram frigörandet av markutrymme som något positivt. Enligt 
Tegnér skulle Södertälje kunna frigöra uppskattningsvis 19% av markytan 
vilken skulle kunna beredas för fotgängare, cyklister och parkmark. Författaren 
gör fortsättningsvis en jämförelse mellan kostnaderna för några trafiksatsningar 
och menar att man kan jämföra en planerad satsning på spårbilar med 
kostnaden för tunnelbana till Nacka som skulle uppgå till ca en miljard per 
kilometer och Tvärbanan i Stockholm som i dagsläget kostar en halv miljard 
per kilometer. Tegnér skriver: ”För samma kostnad som spårvägen kan man få 
sju gånger så lång spårtaxibana för samma som tunnelbanan fjorton gånger så 
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lång spårtaxibana – apropå detta med ekonomisk resurshushållning.” (Tegnér 
2009).   

Dessa artiklar är endast ett axplock av den debatt som pågått på Dagens 
Samhälles webb vars syfte är att belysa hur den allmänna debatten kring 
spårbilar går idag. Genomgående i debattartiklarna debatteras följande 
aspekter gällande dagens och framtidens transportsystem i allmänhet och 
spårbilar i synnerhet:

- kostnader
- miljöpåverkan och resurseffektivitet
- förmågan att attrahera bilister
- visuell inverkan på den befintliga bebyggelsen och landskapsbilden
- ett nytt systems effektivitetsgrad gällande hastighet och tillgänglighet
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SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt att förutse vad som kommer 
att hända i framtiden och vilka satsningar som kommer att bli de bästa 
och mest lönsamma. Stockholmsregionen växer och RUFS 2010 pekar ut 
infrastrukturfrågan som en av de mer kritiska eftersom regionen riskerar 
att tudelas. Tvärkommunala och inomkommunala förbindelser med 
kollektivtrafik är ofta dåliga och inte kan erbjuda samma komfort och standard 
som en resa med bil. Att fortsätta satsa på konventionell kollektivtrafik är 
nödvändigt, men denna satsning behöver också kompletteras med ett system 
som är mer flexibelt, har högre komfort och erbjuder snabbare resor. Spårbilar 
lyfts fram som ett mycket intressant alternativ på flera olika nivåer och av 
flera olika aktörer vilket går att läsa i de rapporter jag behandlade i del 2. 
Genom att fokusera på miljöfrågor och de klimatförändringar vi står inför, är 
det hög tid att hitta effektiva lösningar. Detta är också min tes för detta arbete, 
eftersom en av utgångspunkter var att arbeta fram ett planförslag för just ett 
spårbilssystem.

Samtidigt lyfts en hel del kritik fram. Peter Hagerrots kritiska frågeställning 
i artikeln ”Ni säljer luftslott!” är befogad eftersom ansvarsfrågan är mycket 
viktig och måste utredas. Andra frågor som kanske är av ännu större vikt 
uppstår spontant: Vem betalar? Vilka oförutsedda problem kommer att 
uppkomma? Även om många, både politiker och tjänstemän, är positiva till 
frågan i sak så är just finansieringsfrågan kanske den mest väsentliga. Bör 
initiativet komma från statlig nivå, från stöd genom EU eller från regional, i 
form av landstinget? De frågor och osäkerheter som pekats ut i de debattartiklar 
jag redovisat stämmer till stor del överens med de punkter som redovisas i 
TRAST (Hinder vid införandet av ett nytt transportsystem). 

Kommuner kan aktivt driva frågan i form av förstudier eller genom att ansluta 
sig till t.ex. nätverket KOMPASS (Kommuner Som Prövar Att Satsa på 
Spårbilar), men om inga statliga eller regionala medel tilldelas så är risken att 
frågan stannar just här, som förstudie i en kommunal bokhylla. 
Eftersom det i dagsläget inte finns några fungerande system i drift i Sverige 
är det mycket svårt att på förhand säga hur många olyckor som kommer 

att inträffa i ett framtida spårbilssystem. I Morgontown, USA, som nämnts 
tidigare, finns sedan 1975 ett fungerande system av spårbilar. I detta har 
inga allvarligare olyckor inträffat och då kan systemet ses som ett relativt 
gammalt och omodernt sådant. Eftersom driften i ett system av spårbilar sköts 
automatiskt, dvs. av datorer så kan variabeln ”den mänskliga faktorn” helt 
strykas som olycksorsak om vi bortser från medvetet sabotage. 

Utvecklingen, vad det gäller alla transportsystem, går mot mer automatik och 
mer datorstyrning. Idag finns det i t.ex. personbilar, system som automatiskt 
tar över driften av bilen om föraren somnar till och bilen närmar sig vägrenen 
eller den andra körbanan. I Köpenhamn har en förarlös tunnelbana införts och 
autopilot som drift i flygplan och tåg är något vi vant oss vid. Lösningar som 
dessa visar att det helt enkelt ofta är mycket säkrare och effektivare att låta 
en dator, utan känslor, trötthet och med koncentrationsstörningar sköta driften 
av transporter. Samtidigt är tanken inte helt bekväm för de flesta. ”Vad gör 
man om någonting händer?” är en helt legitim fråga att ställa. Vad händer om 
någon kastar sten mot den vagn jag sitter i eller om slagsmål uppstår? Vem ska 
man kontakta om någon får en hjärtinfarkt eller om passageraren mitt emot 
uppför sig obehagligt? 

Det har varit mycket svårt att hitta litteratur kring detta eftersom det helt enkelt 
forskats för lite kring ämnet. Fler studier är ett måste innan ett system sätts 
i drift och tekniska lösningar för att garantera säkerheten för passagerarna 
måste utvecklas och presenteras. Vad är priset vi får betala för att känna oss 
säkra? Kan och bör vi acceptera en frekventare övervakning, bl.a. genom 
kameror, för att system likt dessa ska kunna fungera och attrahera människor? 
Problemet är mycket intressant, inte bara i frågan gällande spårbilar, utan 
utformningen av det samhälle vi kommer att leva i framöver. 

När det kommer till spårbilar är det dock intressant att se till vad uppoffringen 
av den egna integriteten bör vägas emot. Idag upplever många, främst kvinnor, 
en otrygghet i att resa ensamma nattetid och planerar därför sin resa utefter 
största möjliga trygghetsupplevelse. Det kan handla om att bli skjutsad, köra 
själv, ta taxi eller ta sällskap hem. Ett problem gällande detta är att en alternativ, 
”tryggare” (om det nu faktiskt är tryggare att resa såhär är svårt att svara 



45

DEL 3
på) resa också kostar mer. Många bussar är i dagsläget kameraövervakade 
men här finns även den upplevda tryggheten i att någon faktiskt kör fordonet 
och kan stanna om något händer. Även tunnelbanan är kameraövervakad 
men innebär detta endast en föreställd trygghet? Vad händer om någon blir 
utsatt för våld eller trakasserier i en vagn och detta förbigår tågets förare? 
Kan föraren överhuvudtaget ingripa och stoppa våldet under färd och om inte, 
kommer medpassagerare att göra detta? Med spårbilar kan vagnarna göras 
exklusiva för resor och skulle då innebära att en person som vill åka hem sent 
på kvällen bokar en egen vagn för resan utan risk för presumtivt obehagliga 
möten.   

Även frågan kring drift och säkerhet samt systemens utformning är osäker 
och därmed mycket intressant. Hur bör övervakningen av ett system skötas? 
Vad är vi beredda att offra i personlig integritet för att införa ett automatiskt 
spårbilssystem? Vad händer om omfattande vandalisering med stenkastning 
eller överfall och rån mot resenärer inträffar? Om det krävs att dessa system 
är rigoröst övervakade, genom t.ex. kameror eller mikrofoner, är detta ett pris 
vi är villiga att betala? Återigen krävs det här mer utförliga studier i frågan 
och kvalitativa och kvantitativa undersökningar gällande människors attityd 
till och frågor kring spårbilar bör göras.

Systemens utformning och anpassning till landskapet och bebyggelsemiljön 
är också en mycket viktig fråga. Många kan nog hålla med om att motorvägar, 
stora trafiknoder och korsningar ofta upplevs som ett störande element samtidigt 
som en järnvägsräls eller en gammal tågstation kan utgöra ett vackert element 
i landskapsbilden. Hur stort det visuella intrånget blir och hur systemet bör 
anpassas till de rådande förutsättningarna kan alltså te sig väldigt olika. Vem 
bestämmer hur systemen ska se ut? Befintliga metoder för gaturumsanalyser 
behöver kompletteras och ta hänsyn till hur ett spårbilssystem påverkar 
landskaps- och bebyggelsemiljön.  

Utifrån den litteratur och den debatt jag tagit del av blir det mycket tydligt 
att det, på samhällelig nivå, uppkommer en mängd frågeställningar när ny 
teknik ska införas i samhället. Det krävs alltså fler studier och mer forskning 
kring ämnet utifrån en mängd perspektiv för att reda ut de frågetecken som 

finns idag. En svaghet i systemet, liksom alla nya system, är just att de är nya 
och således obeprövade. Satsningar görs dock runt om i världen och bland de 
mest intressanta finns Masdar Eco-city i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. 
Det faktum att ett mycket oljerikt land för närvarande bygger en ny stad med 
ambitionen att vara fri från fossila bränslen säger förhoppningsvis mycket om 
den framtida utvecklingen. 


