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Denna del i arbetet har som syfte att ge läsaren en större förståelse för hur 
förutsättningarna ser ut inom Tyresö kommun. Jag kommer i kapitlet att 
redovisa statistik och prognoser för kommunen samt beskriva och redovisa 
förutsättningar gällande bebyggelsestruktur, områdeskaraktär, naturområden 
osv. samt de förutsättningar och ambitioner gällande  arbetet med hållbar 
utveckling som kommunen bedriver. I denna del kommer även de intervjuer jag 
gjort med tjänstemän och politiker i kommunen att redovisas och diskuteras. 
Kapitlet fungerar som underlag för det planförslag som redovisas i del 5. 

OMRÅDESBESKRIVNING

Tyresö är en kommun i Stockholms län med drygt 42300 invånare (SCB 
2008) och ligger ca 2 mil sydost om centrala Stockholm. Kommunen har 
en landgräns till Stockholm i nordväst, Haninge i söder och Nacka i norr. 
Tyresö är till stora delar omgivet av vatten och ansluter till Värmdö i öster 
och nordost genom havet samt till Huddinge i väster genom Drevviken. 
Eftersom Tyresö till ytan är en stor kommun med 7100 hektar (landareal) 
är det stor skillnad på hur lång tid det tar att ta sig till och från kommunen 
med olika transportsätt. Från Tyresö centrum tar det t.ex. 19 minuter med 
buss till Gullmarsplan, den närmaste centrala kommunikationsnoden med 
vidare förbindelser via tunnelbana, tvärbana och buss. Från Tyresö Brevik 
(slutstation på Brevikshalvön, Östra Tyresö) tar det 48 minuter att ta sig till 
Gullmarsplan. (SL reseplanerare, http://www.sl.se) 

Tyresö kommun, kommunkartan

I Tyresö kommuns översiktsplan delas kommunen in i fyra delområden. Dessa 
är: Trollbäcken, sydvästra delen; Bollmora, kommunens centrumdel och 
kommunikationsnod där det mesta av handeln och bostäderna i kommunen 
finns; Tyresö strand, beläget i kommunens östra del (Gamla Tyresö) och som 
vuxit och fått ett nytt kommundelscentra samt Östra Tyresö, kommunens 
mest outvecklade del (även denna del hör till Gamla Tyresö) men som 
står under stort byggtryck eftersom det här sker många omvandlingar av 
fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Detta arbete kommer att beröra 
samtliga av dessa områden.

Befolkningsmängd för respektive kommundel:

Trollbäcken: 13000
Bollmora: 21500
Tyresö Strand: 3200
Östra Tyresö: 2800

TYRESÖ KOMMUN
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Kommunindelning enligt Tyresö kommun, källa Översiktsplan Tyresö kommun, 2008-04-17, 
s.9

Tyresö är en expansiv kommun och har vuxit mycket de senaste åren. 
Kommunen är en populär kommun att bo i, vilket tydligt avspeglas i de 
fastighetspriser som råder här. Eftersom stora delar av Brevikshalvön 
(Östra Tyresö) fortfarande är oexploaterade eller till stor del utgörs av 
fritidshusbebyggelse sker det stora förändringar, då trycket för bygglov 
i kommunen är stort. Dessa förändringar på Östra Tyresö, som till stor del 
består av omvandling av fritidshus till permanentboende samt nyprojektering 
av bostäder och service innebär att kommunens infrastruktur, i form av vägar 
och avlopp, står under mycket hög belastning under vissa delar av dygnet.

I Tyresö förvärvsarbetar ca 20 000 personer. Av dessa arbetar endast 5600 i 
kommunen och resten, 14 400 personer, 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. 

(Tyresö kommun 2008a, s.10) 

Enligt SL, som årligen genomför trafikmätningar, var antalet bussresenärer i 
Tyresö en vintervardag 35 000. Totalt andel utnyttjade sittplatser för Tyresö 
uppgick samma år till 40 % och medelreslängden till 10,2 kilometer/resenär. 
(SL 2008, s. 8, 18, 21)

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING

De områden som kommer att behandlas i detta arbete gällande ett förslag 
för utdragning av spårbilar är följande: Öringe, Rotvik, Tyresö Strand, 
Gimmersta, Raksta/Solberga, Östra Tyresö, Krusboda, Fårdala, Farmarstigen, 
Granängsringen och Granbacken, kommundelscentrat Tyresö centrum, 
Lindalen samt Trollbäcken. I dessa områden finns ett flertal målpunkter för 
resor utifrån flera olika perspektiv vad det gäller bostadsområden med hög 
pendlingsfrekvens och ett relativt stort befolkningsunderlag, arbetsplatser samt 
rekreationsområden (Tyresö slott, Alby friluftsområde, Kumla Herrgård) osv. 
Områdenas bebyggelse är relativt enhetlig inom områdena men karaktären 
varierar områdena emellan (tät radhusbebyggelse, gles villabebyggelse, 
flerfamiljshus med centrumkaraktär samt naturområden).

Sammanlagt bor i dagsläget drygt 40500 personer, dvs. i direkt eller indirekt 
anslutning till en tänkt spårbilsdragning. Med indirekt menas att det i 
Östra Tyresö, Brevikshalvön och i Raksta/Solberga, på grund av bristande 
befolkningsunderlag i dagsläget inte går att motivera en väl utbyggd 
kollektivtrafik (SL vill inte trafikera de smala och branta vägarna) och att dessa 
fortsättningsvis kräver bil som transportmedel till närmaste kollektivtrafik-/
spårbilsnod. 
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OMRÅDESKARAKTÄR / INVENTERING
 
Inventeringen och områdesbeskrivningen utgår från de nyckelord för 
platsanalys som beskrivits i del arbetets första del, under stycket ”inventering 
och platsanalys” (s.10). Syftet med denna inventering är att ge en förståelse 
för hur kommunen är sammansatt och vilka delar som är bäst lämpade för en 
spårbilsdragning. Syftet är också att ge läsaren en inblick i kommunen och de 
delområden som den utgörs av. 

Utifrån nyckelorden, som täcker ett brett spektra av aspekter och i flera fall 
tenderar att syfta till liknande företeelser, har jag sammanfattat dessa till 
följande: 

o Bebyggelsestruktur och platsanvändning

o Platsers naturliga förutsättningar

o Landskapsrum

o Tätortsbild och karaktär

o Infrastruktur – vägar, gång- och cykelvägar

o Kommunikationer och kollektiva färdmedel

o Barriärer

o Kritiska vägsträckor

o Knutpunkter

o Viktiga besökspunkter

o Gaturum och allmänna platser

Dessa punkter behandlas alltså löpande och övergripande i mitt 
inventeringsarbete och redovisas inte under särskilda stycken.

Jag har inte tagit fasta på enskilda platser, förutom i den detaljstudie jag 
gjort för Tyresö strand och som senare redovisas i planförslaget. Eftersom 
detta arbete syftar till att göra ett övergripande, konceptuellt planförslag för 
kommunen har tiden helt enkelt inte funnits för att göra en mer omfattande 
och detaljerad studie. 

Bilderna syftar till att ge läsaren en övergripande förståelse för hur de olika 
kommundelarna ser ut och vilken bebyggelsekaraktär de har.
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Bollmora / Tyresö centrum 

Tyresö centrum sett från syd-öst, i förgrunden Nyboda skola. Bildkälla: Tyresö kommun

Ca 21500 personer bor i eller i anslutning till kommundelscentrat Tyresö 
centrum. Bostadskaraktären varierar, från flerbostadshus i tre våningar och 
högre (upp till åtta våningar bl.a. i områdena Sikvägen och Granängsringen). 
Ett flertal områden med radhus, punkthus och grupphusbebyggelse ligger även 
i anslutning till centrum. Tyresö centrum utgör även det kommersiella och 
administrativa navet i kommunen och här finns de flesta butiker, restauranger 
och service i kommunen. 

Förutom de 60-tal butiker, kyrka, folktandvård, vårdcentral, skolor och 
sportanläggningar som finns i centrumområdet utgör Tyresö centrum 
kommunikationsnoden för transport till och från kommunen. De flesta bussar, 
förutom de snabbturer (bl.a. linje 815 till Gullmarsplan och Stockholm Central) 
som passerar bl.a. Tyresö kyrka och Öringe under arbetstimmar och därmed 
inte kör förbi Tyresö centrum, utgår från eller passerar här. Översiktsplanen 
pekar ut Bollmoravägen (som löper genom Tyresö centrum) som en av de 
vägar med högst trafik i kombination med flest fastigheter i kommunen och 
dessa är därför också utsatta för störande buller. 

Även Tyresövägen, som sträcker sig ut mot Östra Tyresö är hårt trafikerad 
och utsatt för buller, läs mer om detta under avsnittet ”Trafiksituationen i 
kommunen”. Kommundelen Bollmora innefattar även områden av varierad 
storlek bestående av grupp- och småhusbebyggelse, såsom Öringe, Fårdala 
och Krusboda. (Tyresö Kommun 2008a, s.60-65)

Granängsringen, beläget sydöst om Tyresö centrum. Bildkälla: Tyresö kommun

Under 2006 ställdes ett programförslag ut för utveckling och förnyelse 
av Tyresö centrum. Tanken är att det inom några år ska skapas 600 nya 
lägenheter, fler butiker, en förbättring av vägnätet, torg, en stadspark samt 
en ny evenemangs- och simhall. Eftersom inga färdigställda bygghandlingar 
finns för hur Tyresö centrum kommer att se ut efter förnyelsen är det svårt att 
på förhand säga hur ett framtida spårbilsnät skulle kunna integreras i just denna 
bebyggelsemiljö. Enligt kommunens översiktsplan kommer flera vägar att få 
reducerad hastighet; nya cykelparkeringar kommer att anläggas; byggandet 
av en ny trafikplats med av- och påkörning från Tyresövägen kommer att 
genomföras; gång- och cykelbanor kommer att breddas och förbättras vilket 
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ska innebära bättre säkerhet och tillgänglighet och nya rondeller kommer att 
anläggas. (Tyresö Kommun 2008a, s.60-65)

Delar av bostadsområdet Öringe, uppfört under slutet av 1970-talet. Bilden visar 
radhusbebyggelse i Östra Öringe, ritat av Ralph Erskine. Förutom radhus består bebyggelsen 
av villor samt vissa flerbostadshus. I bildens nedre del syns Tyresövägen. Bildkälla: Tyresö 
kommun

Bostadsområdet Sikvägen, uppfört i anslutning till Tyresö centrum som en del av 
miljonprogrammet.
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Delar av området Krusboda, uppfört under senare delen av 1970-talet. Bebyggelsen består 
främst av radhus samt en del villor. Bildkälla: Tyresö kommun

Trollbäcken

Flygfoto över Trollbäcken som visar den tydliga småhuskaraktären (villamatta) och det 
organiska vägnätet. Bildkälla: Tyresö kommun

Kommundelen, med en befolkning om 13000 personer, består idag framförallt 
av låga småhus och grupphusbebyggelse. Mellan åren 1998 och 2006 ökade 
befolkningen med 3 % och kommer, enligt översiktsplanen, att fortsätta i 
samma måttliga takt. Kommundelscentrat Alléplan (Trollbäckens centrum) 
består av flerbostadshus, kommersiell service i form av flera livsmedels 
och specialbutiker samt ett flertal småindustrier. I kommundelen finns fyra 
grundskolor och ett tiotal förskolor. Idrottsplatsen Trollbäckens IP och 
Fornuddsparken attraherar många människor för sport, motion och rekreation. 
Genom Trollbäcken löper Gudöbroleden som förbinder Tyresö med Haninge 
kommun. Denna väg är hårt belastad och fastigheterna utmed vägen utsatta 
för buller. (Tyresö kommun 2008a, s.54)

Endast en marginell förtätning kommer att ske de kommande åren. 
Kommundelen är, enligt översiktsplanen, redan tätbebyggd och saknar större 
grönområden. I översiktsplanen uppskattas att ca 100 bostäder kommer att 
kunna byggas de närmaste 15 åren samt vissa mindre förtätningar. En stor del 
av Trollbäckens bostadsbestånd utgörs alltså av villor. Detta innebär i regel 
fler bilar/hushåll och därmed också ett högre användande av bil. Det är därför 
viktigt att hitta alternativ som möjliggör för människor att snabbt och effektivt 
kunna förflytta sig inom och utanför kommunen. Bussarna som kör genom 
Trollbäcken kör ofta omvägar och tvingas anpassa sig till de vägar och gator 
som ligger i direkt anslutning till människors tomtyta och därmed den yta där 
barn ofta leker och umgås. Eftersom det ur säkerhets- och trygghetsaspekt är 
viktigt att ingen tung och snabb trafik kör här är ofta gatorna begränsade till 
30 km/h. Detta innebär, räknat med alla stopp för de många korsningar med 
fyrvägsstopp (dvs. att alla fordon tvingas stanna helt vid korsningen) samt 
stopp för hållplatser ger bussarna en mycket låg medelhastighet. Trafiknätet 
i kommundelen bygger på den struktur av sportstugor som uppfördes under 
1930-talet vilket innebär krokiga, smala vägar utan gångbana. Trots att 
medelhastigheten är låg upplever många boende trafiksituationen som otrygg. 
(Tyresö kommun 2008a, s. 54-58)

Befolkningsunderlaget i Trollbäcken är alltså tämligen högt vilket skulle kunna 
motivera en utbyggnad av ett spårbilsnät. Problemet är, som på flera andra 
ställen i kommunen, glesheten. Anledningen till att områdena idag saknar 
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goda kommunikationer handlar om bristen på resande och därmed finns inga 
ekonomiska incitament för att upprätthålla en god, frekvent kollektivtrafik. 
Skälsätra (se bild) pekas ut som ett av de områden där bristen på kollektivtrafik 
är tydlig. Eftersom bussarna går sällan och hushållen ofta har tillgång till bil 
parkerad på den egna tomten kan man utgå från att användandet av bil är 
högre i dessa delar än i andra med bättre kollektivtrafikförbindelser. 

Tyresö Strand

Tyresö Strand, flygfoto. Tyresövägen sträcker sig från bildens övre vänster, till nedre högra 
del. Bildkälla: Tyresö kommun

Området har vuxit mycket de senaste 15 åren och utvecklats från ett glest 
fritidshusområde till ett modernt villaområde med inslag av flerbostadshus. 
Områdets centrala delar, dvs. Strandtorget med omnejd, utgör nu ett nytt 
kommundelscentra och bebyggelsen här är tätare och högre än i övriga 
delar av Strandområdet. Det innehåller såväl skolor och bibliotek som 
livsmedelsbutiker och restauranger. Idag bor det ca 3200 personer i Tyresö 
Strand men befolkningen ökar successivt och förväntas öka framöver. Mellan 
1998 och 2004 var befolkningsökningen 57 % och denna ökning kommer 

alltså att fortsätta i samma takt. I direkt anslutning till områdets centrala delar 
kommer inom några år ett flertal nya bostäder att byggas, bl.a. i form av ett s.k. 
55+ boende. Totalt kommer ny bebyggelse på Strandängarna, i Varvsområdet, 
Trädgårdsstaden, Prästgårdsvägen och vid Maria Sofias väg – Lagergrens väg 
ge ca 600 nya bostäder. (Tyresö Kommun 2008a, s.66)

Strandtorget, nytt kommundelscentra i Tyresö Strand. Torget består av bostäder samt handel 
och service.  

Även Strandängarna (se karta) kommer inom några år att bebyggas 
med 200 nya lägenheter i form av flerbostadshus. Denna del av Tyresö 
Strand ligger relativt avskild från huvudvägar och saknar i dagsläget goda 
kommunikationer. En framtida utbyggnad av detta område kommer troligen 
att innebär att turtätheten ökar och att linjesträckningen med buss 816 
förlängs. Dock innebär en resa med buss 816 att byte måste ske vid Tyresö 
Centrum för vidare resa mot Gullmarsplan. Det är således viktigt att området 
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får bra kommunikationer för att inte befästa det som bilberoende. I dagsläget 
finns det i detaljplanerna krav på två parkeringsplatser vilka i de flesta fall 
också utnyttjas. Att som familj med två arbetande föräldrar och med barn 
bo i ett område utan goda kommunikationer förutsätter för många hushåll 
två bilar. Hur kommer området att förändras på sikt när det är fullt utbyggt? 
Kommer ”bilmentaliteten” att leva kvar eller förändras successivt? Området 
är på många sätt mycket intressant för en tänkt spårbilslinje. 

Östra Tyresö

Trinntorp, Östra Tyresö. I bildens övre, högra hörn syns båtbryggan som trafikeras av 
Waxholmsbolaget. Bildkälla: Tyresö kommun

Majoriteten av kommunens fritidshusbebyggelse finns i de östra delarna 
av Tyresö. Brevikshalvön, Raksta, Solberga och Bergholm består till stor 
del av fritidshusbebyggelse eller fritidshusbebyggelse som omvandlats till 
permanentboende (denna typ utgör 65% av bostadsbeståndet). Översiktsplanen 
fastslår att andelen permanentboende successivt kommer att öka och 
folkmängden sett till andelen åretruntboende förväntas öka från 2800 (2007) 
till omkring 4000 år 2015. Eftersom denna omvandling av kommundelen 

skett det senaste decenniet har infrastrukturen i många fall inte anpassats och 
vägarna i Östra Tyresö är ofta krokiga, smala och saknar gång- och cykelvägar. 
Detta innebär att trafiksäkerheten är bristande och gör att många cyklande 
och promenerande trafikanter känner sig otrygga. Som framtida områden för 
närservice pekas Trinntorp (se flygfoto nedan) ut. I dagsläget finns här affär, 
restaurang samt båtbrygga för Waxholmstrafiken, en målpunkt för turister och 
kommuninvånare. (Tyresö Kommun 2008a, s.66)

TRAFIKSITUATIONEN I KOMMUNEN

Översiktsplanen pekar ut flera områden som i dagsläget är sårbara och tidvis står 
under hård belastning. De mest kritiska tidpunkterna under dygnet är morgon 
och eftermiddag, som en följd av arbetspendling och skjuts till skola/dagis, 
vilket resulterar i köer på Bollmoravägen, Tyresövägen och Gudöbroleden. 
Kommunens snabbast växande bostadsområden i Tyresö Strand och Östra 
Tyresö bidrar till att trafiken på Tyresövägen ökar och medför problem i takt 
med den pågående utbyggnaden. (Tyresö kommun 2008a, s.19-21)

I den trafikanalys som gjorts för Tyresös centrala delar pekas särskilt 
Bollmoravägen (som går genom Tyresö centrum) ut som en problemsträcka. 
Eftersom det inte finns någon regional förbindelse mellan Haninge och Östra 
Tyresö tvingas trafikrörelser mellan dessa punkter att nyttja Bollmoravägen. 
Som en följd av detta får vägen en belastande och negativ blandning av regional 
och lokal trafik. Bristerna i det övergripande vägnätet medför att trafiken på 
denna väg är omfattande och en minskning av trafiken erfordras för att kunna 
utveckla Tyresös centrala delar. Analysen menar att det är mycket viktigt att 
det fortsatta byggandet av bostäder i anslutning till Tyresö centrum tar som 
utgångspunkt att trafiken stundtals är m ycket omfattande. Vidare föreslås ett 
antal nya trafiklösningar för att komma tillrätta med trafiken i området. Dessa 
innebär alla nya vägdragningar samt att Bollmoravägen görs om till stadsgata 
vilket innebär ej prioriterad genomfartstrafik. (WSP 2007, s.3-7)

Trafiknätsanalysen som gjordes i samband med arbetet med översiktsplanen 
lyfter fram problem som buller, avgaser, trängsel och olyckor som en följd av 
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trafiken. Under hösten 2008 utförde Tyresö Kommun en trafikräkning för ett 
flertal vägar inom kommunen. Räkningen bekräftar det som redan är definierat 
i översiktsplanen, dvs. att ovan nämnda vägar under framförallt morgnar och 
eftermiddagar, dvs. i samband med transporter till skola och arbete, belastas 
av höga trafikmängder. (Tyresö kommun 2008a, s.19)

Enligt översiktsplanen har personbilsinnehavet fördubblats mellan åren 
1980 och 2005 samtidigt som den vuxna befolkningen ökat med 25 %. 
Befolkningsmängden är i dagsläget lite drygt 42300 och förväntas till år 2015 
ha stigit till 45300 invånare. Antalet ungdomar i åldern 16-18 år i kommunen 
beräknas att minska från dagens 2100 till 1700 till år 2015.� Detta kommer 
sannolikt att påverka det faktum att andelen bilar, proportionerligt såväl som i 
faktiskt antal, kan förväntas öka ytterligare eftersom ungdomar som grupp har 
ett mycket lägre bilinnehav per person än vuxna individer. (Tyresö kommun 
2008a, s.17)

I översiktsplanen redovisas eller diskuteras inte detta faktum, istället går det i 
kapitlet ”Miljömål i Tyresö” under delmål 1, ”Begränsad klimatpåverkan”, att 
läsa följande: ”För att lyckas med att minska utsläppen i enlighet med målen 
så krävs mer investeringar i kollektiva trafikmedel som genererar minimalt 

med koldioxid per transporterad personkilometer”. (Tyresö kommun 2008, 
s.17) Tillsammans med strävan om att minimera koldioxidutsläppen från 
fossila bränslen samt att andelen förnyelsebar energi ska maximeras utgör 
detta mål, om en ökad satsning på kollektivtrafik, de kommunala målen för 
att begränsa klimatpåverkan i kommunen och uppnå en ekologisk hållbar 
utveckling. (Tyresö kommun 2008a, s.17)

Ett annat problem som uppkommer som en följd av transporter är försurning. 
Även detta behandlar översiktsplanen som redovisar kommunens arbete för 
att uppnå målet om att endast naturlig försurning ska förekomma. Framsteg 
har gjorts, framförallt genom kalkning som bidragit till att skogsmark och 
sjöar nu är mindre försurade än 1995 (då den senaste inventeringen gjordes), 
men ännu återstår problem vid de stora trafiklederna. Räknat från 1995 års 
nivåer ska de sammanlagda utsläppen i transportsektorn i länet minska med 

Förenklad kommuninventering med fokus på skola, arbetsplatser och besökspunkter. Svart 
streckad linje innebär belastade vägavsnitt.
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70 %. (Tyresö kommun 2008a, s.17)

I Miljöbedömningen för översiktsplanen (antagandehandling februari 2008) 
utvärderas och behandlas de regionala och kommunala miljömål (Agenda 
21) som satts upp för kommunen gällande ett hållbart transportsystem. De 
kommunala miljömålen fastslår följande:

”Koldioxidutsläppen från fossila bränslen ska minimeras.”

samt:

”Kommunen ska verka för ökad användning av miljöanpassade 
transportmedel.” 

(Tyresö kommun 2008b, s.25)

Miljöbedömningen menar att den förväntade trafikökningen, som ett resultat 
av utbyggnad av bostadsområden och ökad befolkningstillväxt, kommer 
att medföra en mängd negativa konsekvenser framförallt längs de större 
vägarna. Dessa är: Gudöbroleden, Tyresövägen samt Bollmoravägen. 
Miljöbedömningen efterlyser en långsiktig planering där satsningar på gång- 
och cykelvägnät, kollektivtrafiken samt att en åtgärdsplan med skyddsåtgärder 
mot buller ska tas fram. Detta för att säkerställa att de nationella och 
kommunala miljömålen uppnås. (Tyresö kommun 2008b, s.23) 

Som en följd av utbyggnad i de biltäta områdena Tyresö Strand och Östra Tyresö 
beräknas Tyresös huvudsakliga matarled, Tyresövägen, få en trafikökning 
med 35-60%. Detta innebär, enligt Miljöbedömningen, ”betydande tillskott av 
luftföroreningar vilket kan ha negativa konsekvenser för människa och miljö”. 
(Tyresö kommun 2008b s.26) De åtgärder som föreslås för att uppnå de mål 
som kommunen satt upp innebär förbättrade möjligheter för kollektivtrafiken, 
bättre gång- och cykelvägnät samt fler infartsparkeringar. Det framgår dock 
varken i översiktsplanen eller i miljöbedömningen hur kommunen konkret 
ska arbeta med målet om att verka för ökad användning av miljöanpassade 
transportmedel. (Tyresö kommun 2008b, s.26)

Bollmoravägen riktning västerut. 

Skogsängsvägen, Trollbäcken, riktning västerut. 
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Eftersom befolkningsunderlaget i kommundelen Bollmora är stort, då de 
flesta av kommunens invånare bor här, är också behovet av väl fungerande 
kommunikationer stort. I dagsläget utgörs de kollektiva färdmedlen för vidare 
transport in mot stan och till andra kommuner av buss. Dessa kan anses ha 
hög turtäthet och en bussresa från Tyresö centrum till Gullmarsplan tar idag 
ca 22 minuter. Att ta sig från just Tyresö centrum till Gullmarsplan är alltså 
relativt enkelt, men eftersom många som väljer denna resa bor i andra delar av 
kommunen eller bortom centrumområdet innebär resor ibland byten. 

Bussarna förutsätts ha hög täckningsfrekvens (försöker att fånga upp så 
många områden som möjligt) vilket innebär att man som resenär ofta tvingas 
åka en omväg (genom Lindalen) för att ta sig till önskad destination. Följande 
exempel illustrerar skillnaden i en resa från Tyresö Strand till Gullmarsplan 
(se karta) samt från Krusboda till Tyresö Strand. Som underlag för dessa 
exempel har SL:s internetbaserade reseplanerare använts (http://www.sl.se, 
2009-08-18). :

Exempel 1: Resa från Tyresö Strand till Gullmarsplan

Buss 875 avgår från hållplats Lagergrens väg (närmaste station vid 
Strandtorget, Tyresö Strand) kl. 08.00 och ankommer Tyresö centrum kl. 
08.12. Bussen avgår mot Gullmarsplan (slutstation) och ankommer där kl. 
08.34. Den sammanlagda restiden från Lagergrens väg är alltså 34 minuter. 

Buss 815, en direktlinje från Tyresö Brevik mot Gullmarsplan/Stockholm 
Central som endast trafikeras morgnar in mot stan och eftermiddagar från 
stan mot Tyresö (en s.k. arbetspendlingslinje), avgår från hållplats Lagergrens 
väg kl. 08.00 och ankommer till Gullmarsplan kl. 08.26. Den sammanlagda 
restiden från Lagergrens väg är alltså 26 minuter. Omvägen genom Tyresö 
centrum och Lindalen innebär alltså en 8 minuter längre resa. 

För att ta sig från Krusboda torg till Tyresö strand (se karta) ser resan ut på 
följande sätt:Busshållplats, Tyresö centrum



58

DEL 4
Exempel 2: Resa från Krusboda till Tyresö Strand (inom kommunen)

Buss 873 avgår från Krusboda torg 11:31 och ankommer vid Tyresö centrum 
11:38. Vid Tyresö centrum sker byte till buss 875 mot Tyresö kyrka som avgår 
från Tyresö centrum kl. 11:47 och ankommer vid Lagergrens väg 12:00. Den 
sammanlagda restiden är då 29 minuter. Med cykel tar samma sträcka ca 15 
minuter att avverka. 

Trots att avståndet, fågelvägen mätt, mellan Krusboda och Tyresö Strand 
är avsevärt mycket kortare och det faktum att båda hållplatser ligger inom 
kommunen tar resan längre tid än med direktbuss från Tyresö Strand till 
Gullmarsplan. Att ta sig från kommundelscentrat Trollbäcken centrum 
(Alléplan) genom Tyresö centrum (bussbyte) till Tyresö Strand tar också 
betydligt längre tid än att ta sig till Gullmarsplan från någon av dessa platser. 
En genomsnittlig resa från Trollbäcken centrum till Tyresö strand tar mellan 
32 och 41 minuter, beroende på väntetid i Tyresö centrum. En genomsnittlig 
resa från Trollbäckens centrum till Gullmarsplan med buss 807 tar 17 minuter. 

Ett ännu tydligare exempel illustreras nedan. Att ta sig från den del av Tyresö 
Strand som i dagsläget saknar goda kommunikationer Fornudden (beläget i 
Trollbäcken) ser ut på följande sätt:

Exempel 3: Resa från Tyresö Strand till Fornudden (inom kommunen)

Buss 816 avgår från Tyresö Strand kl. 14.17 och ankommer till Tyresö 
centrum 14.27. Buss 840 avgår från Tyresö Centrum kl. 14.36 och anländer 
vid Trollbäckens centrum (Alléplan) kl. 14.43. Buss 822 mot Fornudden 
avgår från Trollbäckens centrum kl. 15.09 och ankommer vid Fornudden 
(Fornuddsvägen) kl. 15.19. Resan tar i detta fall 1 timme och 2 minuter och 
det ska tilläggas att detta är ett ”snabbt” exempel. I många fall tar denna resa 
en och en halv timme att göra.

Exemplen ovan visar tydligt att det ofta går snabbare att ta sig från Tyresö 
till en central kommunikationsnod, i detta fall Gullmarsplan, än att resa inom 
kommunen. Det ska dock tilläggas att nattförbindelserna från Stockholm till 

Tyresö är sämre bussförbindelser dagtid. En resa nattetid kan ta avsevärt längre 
tid. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, 
lyfter likt de politiker och tjänstemän jag talat med, fram tvärförbindelserna 
inom regionen som ett problem. Kommunikationerna i Södertörn är bristande 
och medför ofta långa restider. Enligt RUFS 2010 riskerar Stockholmsregionen 
att tudelas och för att förhindra detta bör kollektivtrafiken göras så pass attraktiv 
att den tar marknadsandelar från bilen. (RTK 2008, Regional Utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2010, s.103) 

Hur människor väljer att transportera sig till och från kommunen beror, 
förutom turtäthet och närhet till hållplatser mycket på hur boendesituationen 
och bilinnehavet i det specifika området och hushållet ser ut. Andelen bilar per 
hushåll är lägre för boende i centrumnära delar med flerbostadshuskaraktär 
än för boende i enfamiljshus i exempelvis Trollbäcken, Tyresö Strand och 
i Östra Tyresö. Det borde då vara rimligt att anta att personer/hushåll med 
längre avstånd till närmsta busstation, sämre turtäthet för bussar och med 
tillgång till minst en bil använder bilen i större utsträckning. Turtäthet och 
sträckning och därmed restiden för bussar varierar, som vi sett i exemplen 
ovan, relativt mycket. Det kan rimligen antas att fler människor väljer att 
förflytta sig inom kommunen med cykel under sommarhalvåret än under 
vinterhalvåret då kommunens kommunala cykelnät är väl utbrett och 
lättframkomligt. Cykelnätet i kommunen, är som tidigare nämnt, väl utbyggt 
och lättframkomligt. Många kommuninvånare som studerar och arbetar inom 
kommunen transporterar sig, åtminstone under sommarhalvåret, med cykel.   

Att ta sig från en destination till en annan, inom kommunen, kan ofta vara 
tidsödande och innebär ofta minst ett byte och att resa med buss (liksom med 
de flesta andra kollektiva färdmedel idag) att resenären måste anpassa sig till 
när bussarna går och inte tvärtom. Beroende på hur man väljer att räkna kan 
mycket stora variationer uppkomma i restider för buss. Låt oss säga att vi 
vill åka från punkt A till punkt B med en gång. Enligt busstidtabellen visar 
det sig att nästa buss inte avgår förrän om 20 minuter, vilket alltså innebär 
20 minuters extra väntan förutom eventuella väntetider mellan byten. Bör vi 
räkna med denna tid när vi ser till den totala restiden? Troligen gör de flesta 
inte det, men det är ändå värt att hålla i minnet att det är resenären som måste 
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anpassa sig till avgångstiderna när vi reser med konventionella kollektiva 
färdmedel. Hur stor vinst skulle då ett system innebära som anpassar sig efter 
resenärens önskemål, vad det gäller tidpunkt för resan? Det är nog mycket 
svårt att göra exakta uppskattningar kring detta men klart är att alternativ som 
kan konkurrera med bilens flexibilitet är av hög prioritet. 

Gång- och cykelvägar

Kommunen har överlag ett väl utbyggt gång- och cykelnät, med vissa 
undantag. Östra Tyresö (beskrivet ovan) och Raksta/Solberga har i dagsläget 
mycket dåliga eller inga cykelvägar. I övrigt är det enkelt att ta sig mellan olika 
destinationer i kommunen och tvärförbindelserna med cykel är ofta mycket 
bättre än med bil. Ett spårbilssystem kräver, förutom infartsparkeringar 
vid lämpliga ställen, att detta knyts samman med det befintliga gång- och 
cykelvägnätet för att underlätta för resenärer att ta sig till och från stationen.  

SAMMANFATTNING INVENTERING

Befolkningsunderlaget i de centrumnära delarna är relativt högt vilket bör 
ses som en god förutsättning för en tänkt spårbilssträckning. Det är viktigt att 
ett framtida spårbilsnät i en första etapp täcker in de områden i kommunen 
som har störst behov av väl fungerande och snabba kommunikationer. Det 
finns dock en dubbel problematik gällande frågan eftersom det är önskvärt 
att ett så stort befolkningsunderlag som möjligt bör finnas vid införandet 
av ett nytt transportsystem, samtidigt som det är de områden med sämre 
befolkningsunderlag som i dagsläget lider av störst brist av kollektiva 
kommunikationer. 

Eftersom Bollmora med Tyresö centrum som kommundelscentra och central 
nod för kommunikationer utgör navet för pendling inom samt till- och från 
kommunen är det viktigt att ett framtida spårbilsnät har god täckning här. 
De exempel gällande restider till, från och inom kommunen visar att den 
idag är tudelad som en följd av dåliga kollektiva kommunikationer och långa 
avstånd.  

Bollmoras södra delar, dvs. Granängsringen, Farmarstigen, Njupkärr 
m.fl. (se karta) kan också anses vara väl lämpade för en spårbilsdragning. 
Befolkningsunderlaget är stort men området trafikeras idag endast av en s.k. 
”blåbuss” (direktbuss till Gullmarsplan som avgår var tjugonde minut från 
Tyresö centrum). Även här skulle det befintliga vägnätet kunna användas 
eftersom den största delen av bebyggelsen är koncentrerad kring detta.

Flera delområden i kommunen har i dagsläget problem med otillräckliga 
kollektiva kommunikationer samt långa avstånd till kommundelscentra vilket 
i många fall förutsätter bilinnehav. Cykel- och gångbanor saknas eller är 
undermåliga i vissa delar av kommunen. 

Områden som Öringe, Fårdala och Krusboda har idag relativt goda 
kommunikationer (dagtid) med direktbussar (dvs. utan byten) till Gullmarsplan. 
Bilinnehavet i dessa områden är ändå relativt högt och eftersom bl.a. 
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Öringe ligger i anslutning till Tyresövägen i riktning mot Östra Tyresö 
blir trafiksituationen ofta mycket ansträngd här vilket starkt motiverar en 
spårbilsutdragning här. Avståndet till busshållplatsen i Öringe, Fårdala, 
Krusboda osv. är upp till 300 meter, vilket också kan ses som acceptabelt för 
en spårbilsstation.

I Trollbäcken är situationen mer komplex. Största delen består av 
villabebyggelse och vägarna är smala och svårframkomliga med buss. 
I dagsläget anser SL det inte vara lönsamt nog att köra bussar i delar av 
Trollbäcken, t.ex. Skälsätra. Flera delar av Trollbäcken störs också i dagsläget 
av buller som en följd av genomfartstrafik i kommunen. Det är mycket 
intressant att försöka hitta en lösning med spårbilar som skulle ge denna del 
av kommunen bättre kommunikationer. Kan ett system integreras i den täta 
småhusbebyggelsen och i så fall på vilket sätt?

Eftersom de sammanhängande bostadsenklaverna, t.ex. de centrumnära 
bostadsområdena, Öringe, Fårdala, Krusboda och Strand är enhetligt planerade 
utefter transportleder (med uppsamlingsparkeringar, busshållplatser osv.) 
vore det lämpligt att i största utsträckning använda dessa för ett framtida 
spårbilsnät. Det skulle då innebära att man kan integrera spårbilsstationer 
med befintliga busstationer som i dagsläget har en god täckning. Det går dock 
även, där det behövs, att föreslå alternativa sträckningar som inte går längs 
bilvägen eftersom ett spårbilssystem inte kräver samma anspråkstagande 
av mark som en väg gör. I Trollbäcken och på Östra Tyresö ser situationen 
annorlunda ut. Här är bebyggelsen mer utspridd och i många fall är vägnätet 
inte anpassat för bussar vilket innebär ännu sämre bussförbindelser. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att alla delområden inom kommunen på 
ett eller annat sätt är i behov av bättre kommunikationer som inte förutsätter 
bilinnehav. Tyresö är planerat utifrån 1960-talets principer om att leda trafiken 
in till centrum via en huvudled, vilket har inneburit överbelastning av denna 
väg (Bollmoravägen). För att komma tillrätta med detta krävs att större grepp 
tas och andra lösningar hittas än att bredda befintliga vägar. 

Ett system av spårbilar skulle innebära att kommunikationerna till, från samt 
inom kommunen radikalt skulle förbättras genom att se till hela kommunens 
behov av goda förbindelser.  

På nästa sida visas slutresultatet för inventerinen där huvuddragen i 
kommunens struktur framgår. 
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DET POLITISKA LÄGET I KOMMUNEN 
– INTERVJUER MED POLITIKER OCH 
TJÄNSTEMÄN

Jag har under mitt arbete intervjuat två politiker och två tjänstemän på 
Tekniska kontoret respektive Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i 
kommunen. Eftersom intervjumaterialet inte ska fungera som primärmaterial 
i min uppsats har jag valt att begränsa antalet intervjupersoner och frågor för 
att dessa ska ge en generell bild av hur det politiska och tjänstemannamässiga 
läget i kommunen ser ut idag och ge upphov till en diskussion kring detta. 
Av de politiker jag har intervjuat har den ena, Marie Åkesdotter, Miljöpartiet, 
genom sitt parti lagt ett flertal motioner gällande viljan av att se en 
spårbilsutredning för Tyresö kommun. Berit Assarsson, Moderaterna, har i 
egenskap av ordförande för Kommunstyrelsen avslagit dessa motioner. Marie 
Åkesdotter, Miljöpartiet representerar alltså ”försidan” gällande en eventuell 
spårbilsutredning och Berit Assarsson ”mot”. 

Eftersom tjänstemännen på kommunen agerar utifrån de politiska direktiv som 
sätts upp i Kommunfullmäktige har inte något gjorts i frågan i kommunen. Åke 
Skoglund, chef för Tekniska Kontoret och en av de tjänstemän jag intervjuat, 
har dock på egen hand drivit frågan och försökt få till stånd en förstudie. 
Tekniska Kontoret är en av de kommunala enheter som vid en eventuell 
spårbilsutdragning skulle arbeta mycket med frågan och det är därför för mig 
väldigt intressant att se varför Åke Skoglund drivit frågan och varför inget 
hänt. Jag har även intervjuat Sara Kopparberg, Planavdelningen. Som chef 
för denna sitter hon i också i en position som, vid en eventuell utredning och 
projektering, skulle vara mycket involverad i frågan.

De frågor jag ställt till Berit Assarsson och Marie Åkesdotter är följande:

o Vad ligger till grund för er (miljöpartiets) åsikt att det vore 
lämpligt att genomföra en förstudie gällande spårbilar i Tyresö 

kommun?

o Vad ser ni som de största vinsterna med en spårbilsutdragning?

o Vilka är de största problemen i kommunen idag gällande trafik- 
och transportfrågor enligt er?

o Vad ser ni (miljöpartiet) som andra möjliga alternativ, förutom 
en spårbilsutdragning, som en lösning på Tyresös trafiksituation 
och hur ställer ni er till dessa alternativ?

Förutom dessa frågor har jag även ställt frågan hur respektive kontor, dvs. 
Planavdelningen och Tekniska kontoret, ser på en eventuell spårbilsutdragning 
i Tyresö. Det ska tilläggas att det i vissa fall skett en viss modifiering av 
frågorna för att lämna utrymme för att kommentera en annan intervjupersons 
svar. Även mindre kompletterande frågor har ställts under intervjuförloppet 
som en följd av hur intervjun har utvecklats. Huvudfrågorna har dock varit 
desamma under hela intervjuerna. 

Berit Assarsson (m)

o Vad ligger till grund för er (moderaternas) åsikt att det 
inte vore lämpligt att genomföra en förstudie gällande 
spårbilar på tyresö kommun?

Som det ser ut i dagsläget handlar det om att kostnaden är det största 
hindret. Moderaterna har tittat på en del forskning och rapporter men 
kom fram till att det är finansieringsfrågan som brister. Kommunen 
kan inte göra det själv. Varje liten kommun kan inte hålla på med 
sådana här frågor, utan dessa måste lösas på regional eller statlig 
nivå. Starka finansiärer måste finnas för att ett projekt ska vara 
realistiskt att genomföra. Sträckor med mycket folk där det är tätt t.ex. 
att ta sig från tågstation till stadskärna, hög kapacitet. Där skulle det 
gå att få det lönsamt. Det handlar om enorma investeringar som är för 
stora för en kommun som Tyresö. Om Moderaterna trodde att det var 
någonting så skulle man kunna skaka fram pengar för en studie. Som 
enskild kommun är det mycket svårt. Tanken är intressant, men kanske 
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inte just här i Tyresö man skulle börja. Var i regionen bör man börja, 
inte här i Tyresö enligt Moderaterna. 

o Vad ser ni som de största förlusterna, problemen eller 
hindren med en spårbilsutdragning?

Förr eller senare kommer vi att få se sådana här lösningar, här och 
där. Vi kan inte fortsätta med bensindrivna bussar och bilar hur länge 
som helst. Elbilar är ett intressant alternativ, även mindre bilar för 
att reducera trängsel och avgaser. Om det gäller att transportera oss 
som personer behövs ingen jättefarkost. Det skulle spara utrymme och 
miljö. Man kan se en kombination där man ser spårbilar här och där 
också som komplement. 

o Vilka är de största problemen i kommunen idag gällande 
trafik- och transportfrågor enligt er?

Trafiksituationen på Tyresövägen från Strandallén i riktning Tyresö 
Centrum. Undersökningar och studier har gjorts gällande en utbyggnad 
av vägen till en trefilig väg som används i motsatta riktningar. För 
närvarande är den mest aktuella lösningen en utbyggnad av vägen. 
Det skulle krävas externa parter för att möjliggöra en utbyggnad 
av ett spårbilsnät. En regional aktör krävs. Moderaterna har tittat 
på var det skulle vara mest intressant. En kommunal spårväg över 
Trollbäcken till Tyresö centrum kunde också vara intressant. 

Mellan Alléplan och korset till Tyresövägen. Framförallt morgnar. 
Det blir även kö vid Bollmoravägen. Det är där de största problemen 
finns i dagsläget. Om man klockar handlar det om max fem minuter. 
Folk upplever att de sitter i kö men det handlar inte om särskilt lång 
stund, därför finns inte tillräckliga motiv för att bygga ut Tyresövägen. 
Det finns utrymme för att bygga ut på Tyresövägen men läget är inte 

sådant än att det behövs än, men eventuellt på sikt. Det finns andra 
delar där man sitter i kö mycket längre och andra delar med stora 
problem. 

o Vad ser ni (moderaterna) som andra möjliga alternativ, 
förutom en spårbilsutdragning, som en lösning på Tyresös 
trafiksituation och hur ställer ni er till dessa alternativ?

Infartsparkeringar, men problemet är Trollbäcken där det inte finns 
någon mark. Över mandatperioder har förhandlingar förts med 
Stockholm Stad för att släppa till mark till just infartsparkeringar. Det 
ligger på Stockholm stads mark och där kostar det pengar när det är 
gratis att parkera på tyresö. 

o Är kollektivtrafiken tillräckligt attraktiv i Tyresö?

Tyresö är en av de kommuner som är bäst försedda med kollektivtrafik 
med bussar som fungerar bra. På grund av bussarna finns det inte 
så många problem här som i de kommuner som har pendeltåg har. 
Tvärförbindelserna är sämre dock vilket märks i restiderna mellan 
olika platser inom kommunen. Lösningar på hur områden som saknar 
incitament för att införa bättre kollektivtrafik, t.ex. Skälsätra, skulle 
eventuellt kunna få mindre bussar. SL och Moderaterna diskuterar 
detta men än har ingen lösning nåtts.  

o Kollektivtrafikandelen i Stockholm har minskat, från 22 
till 20% de senaste åren, trenden går alltså åt motsatt håll 
vad det gäller ambitionerna, hur attraherar man dessa?

Frågan är varför det är så. Det är bekvämt att sitta i sin egen bil och 
lyssna på radio. En av anledningarna är att människor har fler och 
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fler saker att sysselsätta sig med. Man åker inte fram- och tillbaka 
från bostaden till kontoret. Bilen är en bekvämlighetsfaktor som är 
väldigt flexibel. Kollektivtrafiken är inte tillräckligt snabb. 

o Är det för billigt att köra bil?

Det är inte särskilt billigt att åka bil. Folk är för utspridda. Det är 
dåliga tvärförbindelser mellan södertörnskommunerna. Buss innebär 
också stora kostnader, i form av lönekostnader. Vi kommer att få se 
nya lösningar på dagens problem, spårbilar kommer förmodligen att 
genomföras, men om det kommer att genomföras på Tyresö och i så 
fall när går inte att svara på. Det skulle vara kul! 

Alla är överens om att de transporter vi har idag inte är långsiktigt 
hållbara. En kommun med 42000 invånare har inte råd att vara 
föregångare. Man kan vara föregångare genom att ha en sträcka och 
göra den känd, men det måste drivas på nationell eller regional nivå. 

Gemensamt miljöprogram för att minska utsläpp och en bit i det är 
att se till att det finns där man kan ha laddningsstationer och biogas. 
Kommunen skulle kunna gå in och bekosta detta. 

o Skulle läget förändras om det fanns flera finansieringformer 
som gjorde att kommunen själv inte behövde bekosta 
projektet själv?

Det finns andra delar av länet som har större behov av den här typen 
av transporter. Men man måste hålla sig framme. Det är spännande 
att se om regeringen har några idéer. 

Marie Åkesdotter (mp)

o Vad ligger till grund för er (miljöpartiets) åsikt att det vore 
lämpligt att genomföra en förstudie gällande spårbilar på 
tyresö kommun?

Flera orsaker: Vi måste hitta nya lösningar, spårbilar kan vara ett 
alternativ. Det är inte det enda. Det kan vara ett alternativ. Anledningen 
till det är att man måste ta så mycket ny mark i anspråk. Tittar man 
på östra Tyresö är det en två mil lång sträcka och en väldigt belastad 
väg, och det byggs mer och mer. Vi håller på och detaljplanelägger 
fler och fler områden. Vi kan inte stoppa huvudet i sanden och titta på 
nya lösningar. Enligt moderaterna så räcker vägen till, men inte enligt 
invånarna.

Man kan använda den befintliga vägen i stor utsträckning och bygga 
balkarna längs vägen (för ett spårbilssystem). Det är inte säkert att 
det är ett alternativ med spårbilar, men därför bör man undersöka 
det. Man behöver titta på resmönster. Det är avstånd till skolan och 
föräldrar kör sina barn i stor utsträckning. Många bilar passerar 
Tyresö skola eftersom många föräldrar skjutsar. Det vore då bra att 
barnen kunde resa själva med spårbilar. 

Oljan håller på att ta slut, vi måste titta på alternativa resurser. Vi kan 
inte bygga nya vägar, men vi kan titta på om vi kan bredda vägen och 
titta på ett kollektivtrafikkörfält. Man planerar in minst två bilar per 
varje hushåll på Brevik. Så såg den senaste planen ut som jag tittade 
på. Det görs för att ”det är så folk lever”. Politiker måste ta ansvar 
och planera hållbart och inte bara tänka att det är så ”folk lever”. 
Miljöpartiet har påpekat detta i flera år. Trots att det är nära till 
kollektivtrafik ska många ha parkeringsplatser. Vi kan inte fortsätta 
leva så som vi gör i dagsläget.
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Människor tycker tydligen inte att kollektivtrafiken är tillräckligt 
attraktiv eller så finns den inte ens i vissa delar vilket gör att folk åker 
bil. Vi måste bygga ut ett attraktivt kollektivtrafiknät. Spårbilar skulle 
kunna vara ett sånt alternativ eftersom det inte är tidtabellsbundet och 
man kan åka dit man vill. Vi måste utveckla mer, men på femtiotalet 
kom tunnelbanan som många var kritiska mot men i dagsläget är det 
svårt att tänka sig en vardag utan tunnelbana.

Friheten man får med bil kostar mycket i ofrihet. Man måste jobba 
mer för att få ihop de pengar som det kostar att köpa och driva bil. 
Det innebär frihet, det kan man inte neka till. Bilen innebär självklart 
många fördelar, det är just det som är problemet. Folk tycker att det är 
värt det. Men det är även en statussymbol för många. Det är bekvämt, 
men det är inte bekvämt att sitta i bilkö, det är det inte. I storstaden så 
har man stora möjligheter att anlägga bra kollektivtrafik, till skillnad 
från på landet. Då borde man också göra det.

Vissa bussresor ställs in på grund av trafiksituationen. Kollektivtrafiken 
får lida som en följd av att det är för många bilar som reser. Då får vi 
börja använda trängselavgifterna som styrmedel. Det är alldeles för 
billigt att resa in till stan idag, det kostar bara 60 kronor i dagsläget. 

Det är kul att se att det är människor som uppskattar 
trängselavgifterna för att de reser kollektivt. Det satsas i dagsläget 
för lite på kollektivtrafiken, den borde utvecklas, men det är också en 
landstingsfråga. Jag skulle vilja se mindre men fler bussar. De stora 
bussarna lönar sig inte när det inte är mycket folk som reser. Spårbilen 
kan absolut vara ett alternativ eftersom det är driften i busstrafik 
som är den stora utgiften. Bättre tvärförbindelser behövs absolut i 
regionen. Det är svårt i dagsläget att ta sig från tex Trollbäcken till 
Öringe, alltså de inomkommunala förbindelserna. 

Sport är stort i Tyresö och det är många som skjutsar sina barn. 
Många ungdomar väljer att åka in till stan och studera där eftersom 
de tycker att förbindelserna till Tyresö gymnasium är för dåliga. 
Det går snabbare att åka in till stan. Ungdomar använder detta som 
argument. Man slipper byten i centrum. Det skulle ju kunna bli så 
att fler ungdomar väljer att stanna kvar och plugga i tyresö om det 
fanns inomkommunala förbindelser, som tex spårbilar, som de kunde 
transportera sig med.

o Vad ser ni som de största vinsterna med att utreda en 
spårbilsdragning?

Miljöpartiet vill titta mer på det för att kunna säga om det är ett bra 
eller dåligt alternativ. Det måste ske en spårbilsutredning för att kunna 
svara på den frågan. Vi [Miljöpartiet] har tittat på ett ringförslag som 
innebär en lösning för hela Stockholm som innebär att man binder 
ihop länet bättre. Det handlar om att knyta ihop kärnorna eftersom 
kommunikationerna är dåliga. 

o Moderaterna menar ju att en sån här typ av investering 
är alldeles för stor för att kommunen själv skulle kunna 
bekosta den och att det därför inte är motiverat att i 
dagsläget utreda möjligheterna i kommunen. Satsningarna 
måste istället komma uppifrån, på statlig eller regional 
nivå, menar Berit Assarsson. Hur ser ni på den här 
problematiken?

Det här är helt fel tänkt. Vi skulle inte behöva några lobbyinggrupper 
om verkligheten såg ut så här. Det handlar om att Moderaterna inte är 
så intresserade. Berit Assarsson menade under ett kommunstyrelsemöte 
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att Tekniska kontoret tagit sig vatten över huvudet eftersom de var så 
positiva till motionen. En ovilja och ett ointresse för frågan styr. Det 
handlar om att ligga väl framme och visa sitt intresse om man ska 
kunna få några medel för det. I Södertälje har man t.ex. kommit ganska 
långt fram och Miljöpartiet har lagt en motion i Landstinget om att 
bygga ut ett spårbilssystem någonstans som de borgerliga partierna 
biföll. Kommuner som visar ointresse kommer inte att kunna få något. 
Kommunen kommer ju själv inte att behöva betala hela utbyggnaden 
utan det måste ju ske på landstings- eller statlig nivå. Det handlar om 
en utredning som inte skulle kosta så mycket pengar för en förstudie 
och skulle vara en bra investering. 

Tyresö kommun är heller inte med i KOMPASS vilket också visar 
på ett bristande intresse. Man behöver inte ha en förstudie att vara 
med i KOMPASS. Bilen symboliserar en livsstil. Moderaterna driver 
en utveckling som går mot fortsatta satsningar på motorvägar och 
motarbetar därför en spårbilsutveckling. 

o Vilka är de största problemen i kommunen idag gällande 
trafik- och transportfrågor enligt er?

Östra Tyresö och Strandängarna där man planerar över 200 bostäder 
innebär att Tyresövägen kommer att bli än mer belastad i framtiden. 
Även tvärförbindelserna kommuner emellan är dåliga och behöver 
förbättras. Kollektivtrafikfrågan utifrån ett trafikantperspektiv har 
varit väldigt åsidosatt vilket också är ett problem. 

Buller och utsläpp och föroreningar. Bilen ger inte upphov till endast 
ett problem utan flera. Flera boende i anslutning till Tyresövägen har 
fått en försämrad boendemiljö och kan t.ex. inte använda balkongen/
uteplatsen längre som en följd av den ökande biltrafiken. 

o Vad ser ni (miljöpartiet) som andra möjliga alternativ, 
förutom en spårbilsutdragning, som en lösning på Tyresös 
trafiksituation och hur ställer ni er till dessa alternativ?

Det finns ett förslag gällande ett tredje körfält på Tyresövägen. Det 
viktiga är att trafiken inte ökar. Ett tredje körfält ska vara exklusivt 
för kollektivtrafik. Miljöpartiet vill försöka begränsa trafiken överlag. 
Frågan är inte tillräckligt diskuterad men först och främst är det 
alltså kollektivtrafiken som måste utvecklas så att de slipper sitta i kö.

MP tror inte på tunnelbana eftersom en sådan satsning skulle bli 
alldeles för dyr. Spårbilar ger mycket för pengarna och en sån satsning 
skulle alltså vara mer motiverad. Infartsparkeringar har byggts och 
finns t.ex. vid Tyresö Slott och vid Strandtorget och andra ställen. 
Infartsparkeringar är bra under förutsättningen att kollektivtrafiken 
är bra. 

Mindre bussar skulle kunna vara en lösning. Det finns inte en lösning 
utan man måste se problemet utifrån olika perspektiv. Vill vi fortsätta 
transportera oss på det sätt vi gör idag räcker inte en lösning utan 
flera måste till. Spara på resandet genom att man arbetar annorlunda.

Bilpooler skulle kunna startas men även i denna fråga har ointresse 
visats. Alla behöver inte äga en egen bil utan tillsammans med andra 
hyra bilar. Detta skulle också innebära att mindre mark tas i anspråk. 
Det skulle ske utifrån ett kommunalt initiativ. 

Bättre cykelvägar inom och utanför kommunen. Cykelnätet måste 
förbättras. Miljöpartiet har lagt en cykelmotion med förslag att 
göra i kommunen, t.ex. lånecyklar. Det tyckte inte Moderaterna var 
intressant. 
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Subventionerade SL-kort är ett sätt att få över fler människor till 
kollektivtrafiken. 

Miljöbilar är bra men innebär också problem om man lutar sig 
tillbaka på detta som en lösning. Det finns mycket att utveckla gällande 
bilar men man ska komma ihåg att det inte finns några miljövänliga 
bilar. Fler bilar, oavsett om de är mindre och använder sig av andra 
drivmedel än bensin, drar energi. Marken är också dyr och är det 
verkligen en rimlig prioritering att använda denna för en fortsatt 
vägutbyggnad? Vi måste förändra vårt levnadssätt för att komma 
tillrätta med problemen. Politiker har ett väldigt stort ansvar för att 
titta på helhetslösningar för framtiden. Ett annat problem med att 
subventionera miljöbilsköp gör att människor som inte tänkt skaffa 
bil gör det ändå. Det krävs att fler unga människor med visioner 
engagerar sig i politiken för att bryta invanda mönster.

Det handlar också om beteende- och attitydförändringar. Vi, som 
kommunm, måste ju förhålla oss till en regional nivå där man ska 
jobba med denna problematik. Vi måste kunna erbjuda bättre lösningar 
eftersom det är en folkhälsafråga. Folk som sitter och kör bil har ofta 
sämre hälsa än de som cyklar. 

Åke Skoglund, Tekniska kontoret

o Hur ser tekniska kontoret på en eventuell spårbilsutdragning 
på tyresö?

Tekniska kontoret är positivt till detta och vill undersöka frågan 
ytterligare. 

o Vilka är de främsta för- och nackdelarna, med en 
spårbilsutdragning, utifrån ert perspektiv? 

Det krävs ny mark, vilket krävs att man förstår när man ska planera 
för något. För att kunna säkerställa en yta för det ena eller det andra. 
Fortsättningsvis måste man sätta undan yta för detta, hade varit bra 
om man hade gjort detta tidigare också. Trollbäcken är ett problem, 
där finns inga stora ytor. Tyresö är dock rätt grönt, så där finns det 
ytor att ta av. 

o Är det önskvärt att ta så lite mark i anspråk som möjligt? 
T.ex. i anslutning till Tyresövägen? 

Spårbil är ett bra alternativ utifrån synpunkten om ianspråkstagande 
av mark. Vi har ett mycket fint gångvägnät i Tyresö och det skulle 
också gå att utnyttja. 

Man kan inte tro att man kan få folk att åka kollektivt om det tar så 
lång tid att ta sig inom kommunen. Oavsett vilket alternativ man väljer 
ska man kunna färdas snabbt. Det ska inte ta så mycket längre tid med 
buss än med bil. Då slutar det med att ingen åker buss.
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o Ur planerings- och miljösynpunkt, var finns idag de största 

problemen i Tyresö, dvs. vilka områden är mest drabbade 
och har störst insatsbehov?

Bollmoravägen är för hårt belastad. Man har från början planerat 
utifrån en struktur som innebär att det inte finns någon kringled. 
Alla bilar leds in mot centrum, på 60-talet ville man detta men det 
passar inte bra idag. Vill man utveckla centrum med fler bostäder 
och handel så slutar det med en infarkt. Detta åtgärdar man nu med 
nya infarter mot Tyresö Centrum från Tyresövägen. Även Skrubba 
Malmväg kommer att byggas om. De som kommer ifrån Krusboda/
Myggdalsvägen kan svänga höger direkt och ut mot Tyresövägen och 
behöver inte åka igenom Tyresö centrum vilket många gör i dagsläget. 
Detta är en förutsättning för vidare exploatering av Tyresö centrum. 

Tyresövägen är också ett stort problem. Morgon och kväll, framförallt 
morgon eftersom skolorna börjar samma tid. Åker man kvart över 
sju tar det en kvart och åker man halv åtta tar det trekvart. Klockan 
åtta börjar skolan och många föräldrar skjutsar barnen i mycket 
större utsträckning än förut. Sexårsverksamheten har inneburit en ny 
skjutskultur. Man vill inte släppa ut sin sexåring på gatan, på grund 
av trafiksäkerheten.Har man väl börjat med denna så är det svårt att 
sluta med det mönstret. Alla nya skolor som byggs får en ”drive-in” 
i McDonald’s-stuk. Resulterar i en infarkt på Tyresövägen. Detta har 
lett till en diskussion och planering av ett tredje körfält. 

Planer som görs för östra tyresö innebär att man inte får stycka 
så mycket, som man gjort i strand där man styckat mycket. Finns 
många grunder för detta, men en är att vägen inte kommer att klara 
en förtätning. Det kommer att bli jobbigt nog när man bygger om. 
Det blir något bredare väg som anpassas så att bussen kan gå bättre. 
Gång och cykelbana där det finns möjligheter. SL kräver en bredare 
standard än vad det projekteras för, de kräver 7 meter och kommunen 

planerar för 6,5. Kommunen har byggt en bit på Nytorpsvägen, denna 
kan ses som standard för hur det kommer att bli. Det skulle vara 
orimligt att bygga 7-metersvägar ute på t.ex. Brakmarsvägen.

Det blir en väldigt lång väg från yttre brevik till Tyresö centrum som 
är enkelfilig och den kommer inte att tåla några större exploateringar 
ute på halvön eller på raksta. I raksta är det ju nästan fullexploaterat, 
tätt. Där har kommunen tänkt att dra ut buss om dom får SL med sig. 
Det kommer att innebära en förbättring för de boende där, eftersom 
de förutom buss får belysning.

Både på Brevik och i Raksta kommer det att behövas förskolor och 
andra skolor eftersom många barn växer upp där idag. Skolan är full 
idag, förskolan alltså. Det är väldigt dålig planberedskap för detta. 
Fram till 80-talet var tanken att Brevik skulle bestå av mestadels 
fritidshusboende. 

o Vilka organisatoriska och lagmässiga hinder finns som 
skulle kunna hindra en spårbilsutdragning?

Planfrågorna med alla boende eftersom de skulle påverkas av 
försämrad utsikt, intrång osv. NIMBY-effekten (Not In My Back 
Yard) råder. Det skulle vara det absolut största motståndet. Ingen 
politisk färg skulle förmodligen vara emot att få ett väl fungerande 
transportsystem, dvs. om någon betalar för ett sådant. 

Problemet är att det inte finns någon politisk förankring i dagsläget. 
Majoriteten (allianspartier) vill inte se detta. Jag har föreslagit en 
förstudie och bett om pengar, 500 000, men beviljades inte detta. Det 
är pengar som styr. Det är tråkigt gällande hållbar utveckling och att 
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se framåt. Plan- och bygglagen motverkar till viss del detta. Ur ett 
demokratiskt perspektiv är det bra men boende i intresseområden kan 
förlänga byggnationer i åratal. Det är mycket svårt att få till större 
projekt utan att vissa parter sätter käppar i hjulet. De boende måste 
vara med att bekosta och de vill därför påverka beslutet mycket. Det 
kan handla om trottoarer, gatubelysning, utformning av armaturer 
osv. vilket gör att projekt försenas mycket. Det uppstår en problematik 
i att de som bor i området i dagsläget har rätt att bestämma för hur 
det ska se ut i framtiden. 

Kostnaden för ett spårbilssystem avskräcker för en kommunal 
satsning. Tittar man på trängselskattepengarna så kan man ta en del 
av denna och satsa på ett nytt system. Att kommunen kan driva en sån 
här satsning själv är ganska utsiktslös. Det krävs dock att kommunen 
ligger i framkant och att det finns planberedskap. Gör man en 
förstudie så kan man visa på att det går att utveckla ett spårbilssystem 
i kommunen och kan hitta finansieringslösningar.

o Vad ser ni (tekniska kontoret) som andra möjliga alternativ, 
förutom en spårbilsutdragning, som en lösning på Tyresös 
trafiksituation och hur ställer ni er till dessa alternativ?

Det som återstår är buss. Då måste man bli bättre på att komma ut 
i områdena. Man kan inte säga som SL att ”exploatera där det finns 
en busshållplats”. Skälsätra i Trollbäcken har fått en föreslagen 
bussträckning och genomarbetat hur man ska kunna få fram buss 
dit. Raksta har heller inte överhuvudtaget buss. Det finns inga 
regionala nät. Det måste kunna finnas småbussar som går lokalt inom 
kommunen som på ett annat sätt knyter an områden och komplettera 
det befintliga bussnätet. Enligt SL är det dubbelt så dyrt med en liten 
buss som en stor buss. Ska man kunna konkurrera med bilen så måste 
man hitta nya sätt att resonera på. Det går inte att 18-24 meters bussar 
åker runt i områden som är relativt glesa. I Skälsätra har det också 

funnits en njugg inställning till framtiden. Oavsett politisk dominans 
i kommunen. Det har diskuterats sedan länge tillbaka att anlägga 
gångbana i området, vilken i dagsläget skulle kunna användas för en 
spårbilsdragning. Ledde till bildandet av ett eget parti, ett lokalparti 
som påverkade socialdemokraterna, som styrde då, vilka fick lägga 
sig platt i frågan. 

Det finns förslag för en gångbanedragning men är gjord på 70-talet. 
Idag får boende i området betala ungefär 50% av anläggningen. 
Skulle kommunen bygga gångbana och genomfartsgata så betalar 
kommunen. Breviksvägen och brakmarsvägen ska inte kosta för de 
boende. 
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Sara Kopparberg, planenheten

o Hur ser planavdelningen på en eventuell förstudie gällande 
en spårbilsutdragning på tyresö? 

Planavdelningen är positiv till att undersöka frågan ytterligare. 
Det pågår nya samtal men den politiska inriktningen i kommunen 
har inneburit ett motstånd. Inte heller SL har varit intresserade av 
att ta tag i spårbilsfrågan. Tyresö är bland politikerna en väldigt 
bilfokuserad kommun. Tjänstemännen har varit mer drivande i frågan 
och uppmärksamheten kring klimatfrågan har dock lyft detta problem. 
Debatten har väckts men det tar tid att ändra attityder.

o Vilka är de främsta för- och nackdelarna, med en 
spårbilsutdragning, utifrån ert perspektiv? 

Fördelarna är flera. Det handlar om att attrahera sådana som 
i dagsläget inte åker buss, minska utsläpp och buller och göra 
kommunen mindre bilberoende. Kollektivtrafiken är i dagsläget inte 
tillräckligt attraktiv och innebär att många istället väljer bilen. Ett 
Spårbilssystem skulle även kunna skapa en flexibilitet i resandet som 
inte innebär tidtabellsbundenhet. Färre bilar och automatiserade 
system skulle innebära en förbättrad trafiksäkerhet. Minskade 
klimateffekter som en följd av minskade utsläpp är också något som 
ses som positivt.

Nackdelarna är att spårbilssystemet skulle kunna utsättas för störning 
och skadegörelse. Det kan även innebära att bostäder får oönskad 
insyn. Det finns inga beprövade system eller standard i Sverige idag 
vilket gör det svårt att säga exakt hur det kommer att bli.

o Vilka är de största problemen i kommunen idag gällande 
trafik- och miljöfrågor? (trängsel, buller, utsläpp, 
vägstandard osv.)

De inomkommunala kommunikationerna är i många fall dåliga. 
Områden som Tyresö Strand, Skälsätra m.fl. som inte har väl 
fungerande kollektiva kommunikationer gör kommunen väldigt 
bilberoende. Strukturen på hela Östra Tyresö är komplicerad när 
det kommer till fortsatt exploatering och omvandling av fritidshus 
till permanentboende. Vägarna är slingriga och smala och ju fler 
människor som flyttar in, desto fler åker bil. Eftersom det bara finns 
en väg i dagsläget utsätts den hårt för belastning. Även Gudöbroleden 
och runt Alléplan är områden som idag är hårt belastade. 

o Vilka organisatoriska och lagmässiga hinder finns som 
skulle kunna hindra en spårbilsutdragning?

Frågan är väldigt osäker i dagsläget och kommer ta tid. Det krävs 
att den drivs på landstingsnivå. Ett problem är också att SL inte alls 
är nytänkande när det kommer till den här frågan. Fanns intresset på 
landstingsnivå skulle intresset öka bland kommuner. En stor del av 
skepsisen beror dock på osäkerheten gällande finansieringen. 

o Vad ser ni (planavdelningen) som andra möjliga alternativ, 
förutom en spårbilsutdragning, som en lösning på Tyresös 
trafiksituation och hur ställer ni er till dessa alternativ?

Ambitionen är att få fler att åka kollektivt, alltså kunna erbjuda 
attraktiva alternativ. En breddning av Tyresövägen och införandet av 
ett tredje körfält har diskuterats. 

Infartsparkeringar är en annan lösning. Man kan även tänka sig 
en ökad satsning på alternativa drivmedel även när det kommer till 
kollektivtrafik, t.ex. eldrivna bussar. 
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Intervjuer – sammanfattning och diskussion

Det har varit mycket intressant att se hur attityden till frågan om spårbilar 
ser ut på både politisk nivå och bland tjänstemän. Det finns tydliga, föga 
förvånande skillnader politikerna emellan, men denna var trots allt mindre än 
vad jag förväntade mig. Överlag finns en utbredd optimism och nyfikenhet 
vad det gäller att titta närmare på de konsekvenser som en spårbilsdragning 
skulle innebära, dvs. genom att genomföra en förstudie. Anledningen till 
detta grundar sig förmodligen i förståelsen kring problematiken i att vara en 
bilberoende kommun, något som alla intervjupersoner tar upp. Klimatfrågan 
har fått stort genomslag och viljan att sänka koldioxidutsläpp genom minskad 
bilanvändning eller omställning till mer miljövänliga drivmedel syns i alla 
läger. 

Skillnaden moderater och miljöpartister emellan kan dock inte bli mer tydlig 
när det kommer till medel för att nå målen. Båda är överens om att lösningar 
krävs, men där Berit Assarsson (m) förespråkar satsningar på alternativa 
drivmedel och mindre fordon, handlar det hos Marie Åkesdotter (mp) om 
att attitydförändringar och större satsningar. Eftersom jag från början visste 
att Miljöpartiet lagt motioner för att få till stånd en förstudie om spårbilar 
och att Moderaterna avslagit dessa var många svar givna, men det var ändå 
mycket intressant att höra tankarna kring detta. Retoriken i svaren, från båda 
intervjupersonerna, överensstämde också till stor del med den som förs på 
nationell nivå. 

Den borgerliga alliansen gav i dagarna klartecken för en ny genomfartsled 
i Stockholm, Förbifart Stockholm, en satsning som bl.a. Miljöpartiet har 
varit starkt emot. Marie Åkesdotter nämnde tunnelbanan, vilket är ett mycket 
relevant exempel. Det är väldigt svårt att se en fungerande infrastruktur i 
Stockholm utan just tunnelbanan, en kontroversiell fråga när det begav sig. 
Befinner vi oss ni i en tid där liknande satsningar med stora grepp krävs för att 
komma tillrätta med de problem vi står inför?  

En mycket intressant fråga är självklart finansieringsfrågan. Vem ska betala? 
Det är förståeligt att Berit Assarsson, som kommunstyrelsens ordförande och 

ansvarig för den kommunala budgeten, inte kan lova ekonomiska medel till ett 
projekt om det inte finns några. Hon blir dock mycket motsägelsefull när hon 
å ena sidan inte vill bekosta en förstudie men å andra sidan vill att kommunen 
ska ligga i framkant när det kommer till utveckling. Marie Åkesdotter pekade 
på detta och menade att man först måste väcka ett intresse och driva frågan 
på kommunal nivå för att i ett senare skede hitta finansieringslösningar från 
landsting, stat eller EU. 

Bland tjänstemännen var det förvånande att stödet var så pass starkt för en 
eventuell satsning på spårbilar, eller åtminstone för en förstudie kring en 
sådan. Kan det ha att göra med att tjänstemännen varje dag arbetar med de 
problem som en bilberoende kranskommun står inför och därmed är mer 
varse om problemen eller är det endast en spegling av personliga åsikter? 
Båda, Åke Skoglund och Sara Kopparberg, pekar tydligt ut de problem som 
finns i kommunen idag och är medvetna om de framtida utmaningarna i 
frågan. Intressant är också att båda pekar ut SL som bromskloss i frågan om 
kommunikationer, både när det kommer till en satsning på spårbilar men även 
i mer generella kollektivtrafikfrågor. Krävs det att en aktör, likt SL, ändrar 
inställning för att möjliggöra för framtida satsningar?

Det hade varit mycket intressant att göra en bredare, kvalitativ studie kring 
detta – hur väl förankrade de politiska besluten är hos dem som faktiskt utför 
dessa, men till detta hade långt mer tid krävts. Vad som heller inte framgår 
i intervjuerna är hur kommunens invånare ställer sig till frågan. Detta skulle 
vara mycket intressant att veta hur många invånare som faktiskt känner till 
spårbilar som transportsystem och hur många som i sådana fall skulle ställa 
sig positiva till en sådan satsning, men för att få svar på detta skulle också en 
mer omfattande studie krävas.
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DEL 4
SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Att ta hänsyn till alla parametrar, göra mer grundläggande intervjuer och 
samhällsekonomiska, tekniska och geologiska undersökningar skulle innebära 
mer tid än vad jag har haft i detta arbete. Trots det har många intressanta 
frågeställningar och problem lyfts. Bilen innebär stora vinster för många 
människor i form av ökad flexibilitet, tillgänglighet och trygghet. Samtidigt 
utgör bilen ett stort problem eftersom den bidrar till utsläpp, olyckor, trängsel 
samt missgynnar flera sociala grupper i samhället. Det finns i dagsläget inga 
alternativa transportsätt som kan konkurrera med bilen vad det gäller fördelar 
mätt i tid, flexibilitet, bekvämlighet och tillgänglighet. 

Som vi har kunnat se i detta kapitel resulterar den samhällsbyggnadsstruktur 
som pågår i framförallt kranskommuner, bl.a. Tyresö, att många människor 
tvingas förlita sig till bilen som primärt transportmedel. Det är mycket svårt 
och i många fall orättvist att lyfta fram problem i form av enskilda företeelser 
som skapar denna situation eftersom det handlar om människors val som ett 
resultat av de rådande förutsättningarna i samhället. Det är inte svårt att förstå 
att ett hushåll med två eller fler arbetande personer som dessutom har barn 
prioriterar tidsvinsterna som uppkommer i form av bilinnehav. Har man råd 
att åka bil och prioriterar de tidsvinster, känslan av frihet och flexibilitet som 
en egen bil innebär väljer många självfallet bilen. De politiker och tjänstemän 
jag talat med uttrycker tydligt att kollektivtrafiken i dagsläget inte är tillräckligt 
attraktiv vilket självklart också vanliga människor anpassar sig till. 

Flera områden har genom inventering, studier av översiktsplan och genom 
intervjuerna med tjänstemän och politiker kommit upp som mycket intressanta 
för en tänkt spårbilsdragning. Tyresövägen, Bollmoravägen, Skälsätra, 
Raksta/Solberga samt de inomkommunala förbindelserna beskrivs av både 
politiker och tjänstemän som utsatta områden i dagsläget. Behovet av effektiva 
och snabba kommunikationer som gör att de tvärregionala förbindelserna 
förbättras är också prioriterade problem. Det finns alltså goda grunder för att 
vidare utreda en tänkt spårbilssträckning. 

Med detta som grund vill jag alltså med mitt arbete visa på en kompletterande 
utveckling av transportsystemet (dvs. med spårbilar) som uppfyller flera 
av de mål som finns gällande en långsiktig och hållbar samhällsutveckling 
i Tyresö kommun. Trots de framtida mål och visioner gällande miljö och 
hållbar utveckling som presenteras i översiktsplanen tenderar dessa att förbli 
just framtida visioner. Det är viktigt att se till de val som människor gör 
utifrån de rådande förutsättningarna där kollektivtrafiken i dagsläget är ett 
för oattraktivt alternativ vid förflyttningar inom och utanför kommunen och 
därför inte kan konkurrera med bilen. Detta gäller framförallt i de områden 
där bebyggelsen är relativt gles eller består av enfamiljshus och således saknar 
befolkningsunderlag för ytterligare utbyggnad av kollektivtrafiken. 


