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DEL 5
PLANFÖRSLAG ETAPP 1, 2 & 3
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DEL 5
PLANFÖRSLAG

I denna del av arbetet redovisas planförslaget, dvs. slutprodukten av exam-
ensarbetet. Kapitlet kan alltså ses som resultatet av de slutsatser som gjorts 
genom de litteraturstudier, den inventering och de intervjuer som gjorts och 
återknyter i flera fall till tidigare stycken i arbetet. Planförslaget redovisas 
först övergripand genom text, bilder och illustrationer för att läsaren ska 
få en så god förståelse som möjligt av detta. Under avsnitten för respektive 
etapp redovisas jämförande restidsexempel mellan buss och spårbil för olika 
sträckor. I slutet följer en diskussion som diskuterar de konsekvenser som 
förslaget kan tänkas medföra och till sist redovisas en sammanfattande slut-
diskussion för hela arbetet.

Lokalisering

Bilden på föregående sida visar ett fullständigt utbyggt spårbilsnät i Tyresö. 
I nordväst ansluter systemet till det planerade bostadsområdet Hedvigslund, 
genom Älta (Nacka kommun), förbi Hellasgården och över Järla sjö till Dan-
vikstull och vidare till Slussen (se bild s. 77). Denna sträckning är gjord 
utifrån idén att Nacka och Värmdö i framtiden (se avsnittet om förstudie i
Nacka/Värmdö, kap. 3, s.31) kan få en spårbilsdragning och det är därför vik-
tigt att systemet i Tyresö kommun knyts samman med detta. I söder föreslås 
en anslutning till ett framtida nät i Haninge. En framtida kommunöverskri-
dande anslutning bör alltid tas med i planeringen eftersom systemet fungerar 
likt ett telefonnät: ju fler anslutna abonnenter, desto effektivare och mer an-
vändbart är nätet (se avsnitt ”Kapacitet och nyttjandegrad”, s.32). 

Förslaget bygger på en etappindelning utifrån föreställningen om att det är 
orealistiskt att tänka sig en fullskalig utbyggnad på en gång (kostnad, ut-
värdering av faktiskt utfall gällande effektivitet osv.) och att de delar av kom-
munen som har störst behov innefattas i tidigare lagda etapper. Det ska även 
tilläggas att flera delområden i dagsläget saknar element i den fysiska struk-
turen, såsom trottoarer och gång- och cykelvägar vilket i vissa fall bör ses 
som nödvändiga för att spårbilsdragningen ska komma till så stor nytta som 
möjligt.

Total längd: 72 km
Antal stationer: 79

Som redovisats kapitel 3 har ett spårbilssystem många fördelar jämfört med 
konventionella transportsystem och dessa fördelar bör alltså utnyttjas vid en 
utbyggnad. Det handlar framförallt om att flexibiliteten (minimering av antal 
byten) och effektiviteten, mätt i kapacitet och tid (se avsnitt ”Kapacitet och 
nyttjandegrad”, s.32) utnyttjas på bästa sätt. Det blir därför naturligt att spår-
bilsnätet till stora delar följer den befintliga vägstrukturen samt det befintliga 
bussnätet i kommunen eftersom detta är utbyggt i anslutning till de mest 
exploaterade områdena och busstationerna i dagsläget utgör viktiga kom-
munikationsnoder. I de mest tätbebyggda områdena bör alltså nätet vara så 
tätt som möjligt. Kommundelen Bollmora har exempelvis en befolkning på 
21 500 personer (se del 4, s. 47) vilket kräver högre täckning som en följd av 
större behov.  

Spårbilsnätets sträckning i anslutning till kommundelscentrat Tyresö centrum med omnejd. 
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Att förlägga nätet i anslutning till det befintliga bussnätet ger möjligheten att 
samordna busstationer och stationer för spårbilar vilket illustreras på sidan 
91. Systemen är avsedda att fungera som komplement till varandra vilket bäst 
nyttiggörs om en station utnyttjas som anslutningspunkt för flera olika trans-
portslag; bil (möjlighet till infartsparkering), till fots och med cykel (anslut-
ning till gång- och cykelvägar samt möjlighet till cykelparkering) samt buss. 
Om det hade funnits spårbunden kollektivtrafik inom kommungränsen, t.ex. 
spårväg eller tunnelbana, hade det varit naturligt att samordna även dessa 
trafikslag i anslutningspunkter med hållplats.

Den viktigaste aspekten är alltså att systemet ska komma till nytta för så 
många människor i kommunen som möjligt baserat på befolkningsunderlag-
et i de olika kommundelarna. Det handlar om att förkorta de mentala och fak-
tiska avstånden, mätta i restider, kommundelarna emellan samt till mål utan-
för kommunen. I de exempel som följer under beskrivningen för respektive 
etapp har jag valt att utgå från Slussen som målpunkt i de restidsexempel 
som redovisas. Detta grundar sig dels på den förstudie som gjorts gällande ett 
spårbilsnät i Nacka/Värmdö (som har Slussen som anslutningspunkt i Stock-
holm) samt genom det faktum att kommunikationerna till Gullmarsplan med 
buss i dagsläget kan ses som relativt goda, åtminstone från Tyresö centrum 
med omnejd.

Täckningsradien för stationerna (se bild nästa sida) utgår från de riktvärden 
som bör tillämpas vid planering av kollektivtrafik till bostads- och arbetsplat-
sområden enligt SL Riplan (Rapport 2006:10, s.10). Rekommendationerna 
enligt SL är följande:

Bostadshus, gångavstånd* till hållplats

Flerbostadshus, med fler än 3 våningar: 400 m
Flerbostadshus, med högst tre våningar: 500 m
Radhus: 700 m
Villor i gruppbebyggelse i tätort: 900 m
Enstaka villor på landsbygd: 2000 m

Nyetablerade arbetsområden

Områden med hög arbetsplatstäthet (minst 1 arbetsplats/25 m2): 500 m
Områden med låg arbetsplatstäthet (färre än 1 arbetsplats / 25 m2): 700 m

* Fågelvägen x 1,3.

(SL 2006)

Värdena för täckningsradie (se karta s. 79) har dock förändrats något efter-
som de dels utgår från det faktiska avståndet, dvs. fågelvägen * 1,3, samt att 
jag anser det missvisande att planera alltför ”optimistiskt”, dvs. räkna med att 
hushåll med ett avstånd om t.ex. 600 meter till busshållplatsen väljer att resa 
med kollektivtrafik istället för att åka bil. Detta grundar sig på det faktum att 
många i Tyresö väljer att resa med bil eftersom de anser att kollektivtrafiken 
i dagsläget är för oattraktiv och otillgänglig.  

I de delområden i kommunen som redan är fullt utbyggda handlar det alltså 
om max 300 meters avstånd (fågelvägen mätt) till en station vilket innebär 
en promenad om 3-4 minuter (gånghastighet 4-5 km/h). I de delar av kom-
munen som inte ännu är fullständigt exploaterade och därmed har sämre till-
gång till kollektivtrafik är det naturligt att räkna med ett längre avstånd till 
station. 500 meter till närmaste spårbilsstation motsvarar en promenad om ca 
6-7 minuter.
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Utformning:

Spårbilsdragningen består i huvudsak av balkbanor i ett system av enkelrik-
tade slingor som ringar in enklaver av bostadsområden (se bild s. xx). I vissa 
fall, framförallt i närheten av anslutningspunkter samt sträckor som kräver 
en hög kapacitet (bl.a. sträckan av Tyresövägen mellan Tyresö centrum och 
Tyresö kyrka) är dubbelriktade spår föreslagna (se bild s.xx). Dubbelriktade 
spår innebär en högre anläggnings- och driftkostnad och eftersom leveren-
stiden för beställning av ett fordon från station ska vara mycket kort lönar 
det sig inte att anlägga dubbelspår. Det ska också tilläggas att dubbla spår 
innebär ett större intrång i det offentliga rummet vilket är systemets största 
nackdel och därför bör begränsas så mycket som möjligt.

I anslutning till vägar uppgår balkbanornas höjd ovanför mark till ca 5-6 
meter eftersom andra fordon ska kunna färdas under dessa (se principillus-
trationen för en vägsektion på sidan 93). Det ska tilläggas att systemet av 
balkbanor inte nödvändigtvis måste anordnas ovanför mark. Systemet kan 
anläggas i marknivå eller grävas ner under jord och anläggas i tunnlar. En 
anordning ovanför mark innebär dock att barriäreffekterna minskar eftersom 
fri passage under dessa då tillåts. Det är också rimligt att anta att byggande 
av tunnlar skulle höja kostnaden så pass mycket att det inte längre är lönsamt. 
Möjligtvis kan en sådan utformning bli aktuell när tunnelsystem redan finns 
eller i samband med att en ny tunnel byggs.

Eftersom ett system av spårbilar inte kräver någon trafikerad väg föreslås 
att delar av rundslingorna anläggs i anslutning till gång- och cykelvägar för 
att skapa en effektivare täckningsradie runt bostadsområden. I bl.a. områ-
det Krusboda (se s. 52) i kommundelen Bollmora och i Tyresö strand (se 
detaljstudie s. 88), innebär enkelriktade slingor i anslutning till gång- och 
cykelvägar att fler människor kommer att ha närmare till en station än vad de 
i dagsläget har till befintliga busstationer.

Principskiss för utformning av systemet. I denna typ av konstruktion hänger spårbilarna 
under balkbanorna (bild 1 och 2 från vänster). En annan möjlig utformning likt den som nu 
testas i Uppsala av Vectus (se s. 27 och s. 38) där fordonen placeras ovanpå balkbanorna 
(bild t.h.) är också tänkbar, men skapar lätt associationer till en berg-och-dalbana. En up-
penbar fördel med hängande system är att dessa inte är lika känsliga för löv och snö som 
lägger sig på rälsen.    
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Illustrationen hur systemet kan anordnas i anslutning till Bollmoravägen. 

Ovan visas principutformning i plan för hur systemen kan utformas. 

Bild 1 visar principen för en enkelspårig slinga

Bild 2 visar principen för en dubbelriktad, dvs. där fordonen går möts och går i motsatt 
riktning.

Bild 3 visar principen för hur en station anordnas i anslutning till en enkelriktad slinga. Ett 
nytt spår för avkörning, likt en bussficka, innebär att övrig trafik kan färdas utan att bromsa 
in för fordon som hämtar och lämnar passagerare.  

Bild 4 visar principen för hur stationer utformas i anslutning till en dubbelriktad sträckning.
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TÄCKNINGSRADIE
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KOMMUNÖVERSKRIDANDE STRÄCKNING

 

  Röd linje markerar trafik lämplig för högre hastighet, ca. 80km/h.

    

    Svart linje innebär trafik inom tätort, hastighet ca. 45km/h
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ETAPP 1
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Den första etappen utgår från de områden som i dagsläget redan är fullt exp-
loaterade och därför har störst befolkningsunderlag. Fokus har även legat vid 
att komma tillrätta med de problem som i dagsläget pekas ut som de mest aku-
ta, dvs. har mycket stor vägbelastning under delar av dygnet. Det handlar då 
framförallt om Bollmoravägen (genom Tyresö centrum), Tyresövägen (förbi 
Öringe mot Tyresö Strand) samt Gudöbroleden (Trollbäcken). Även om inte 
Tyresö Strand i dag är fullt exploaterat går utvecklingen snabbt och genom-
fartstrafiken på Tyresövägen innebär i dagsläget redan ett stort problem.

Täckningsradie 300 meter

Etapp 1 består av ett 38 km långt nät av balkbanor och 46 stationer. Förutom 
att avlasta de drabbade trafiksträckorna ska en första etapp ha som syfte att 
stärka och förbättra de inomkommunala förbindelserna. Totalt täcker etapp 1 

ett område som omfattar 25301 personer (täckningradie 300m, se bild ovan). 
I del 4 har jag redovisat och exemplifierat några resor med buss inom kom-
munen där det tydligt framgick att dessa i många fall tar lång tid och innebär 
flera byten. Nedan följer en jämförelse mellan en resa med spårbil och samma 
resa med buss:

Exempel 1: Resa Tyresö Strand (Lagergrens väg) – Slussen:

Resa med buss:
Antal byten: 1 (Gullmarsplan till tunnelbana)
Restid: 36-43 min

Resa med spårbil:
Antal byten: 0
Restid: 21 min

Exemplet avser en resa gjord dagtid. Den totala reslängden för resa gjord med 
spårbil uppgår till 18 km varav 5 km utgörs av sträcka avsedd för högre has-
tighet (80 km/h). För resterande sträcka, dvs. i tätort, uppgår hastigheten till 
45 km/h. Tidsvinsten för en resa med spårbil uppgår alltså till 15-22 minuter 
per resa. 

Exempel 2: Resa Tyresö Strand (Lagergrens väg) – Alléplan

Resa med buss:
Antal byten: 1 (Byte till buss vid Tyresö centrum)
Restid: 25-35 min

Resa med spårbil:
Antal byten: 0
Restid: 12 min

Exemplet avser en resa gjord dagtid. Den totala reslängden för resa gjord med 
spårbil uppgår till 9 km med en hastighet om 45km/h.  
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Dessa exempel tar inte hänsyn till att en resa med buss kräver anpassning 
till tidtabell utan ser endast till de faktiska restiderna. Hade exemplet istället 
gjorts utifrån att resan önskas göras vid en faktisk tidpunkt och sett till nästa 
tänkbara bussförbindelse skulle den effektiva restiden med buss bli avsevärt 
längre. 

Trots att de stora flexibilitetsvinsterna alltså inte framgår i exemplet innebär 
en resa med spårbil halverad restid. Exemplet belyser heller inte det faktum 
att bussarnas turtäthet blir mycket lägre senare på dygnet. En resa nattetid kan 
innebära att endast en buss per timme avgår vilket således förlänger den ef-
fektiva restiden avsevärt.
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ETAPP 2
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Etapp 2 består av 10 km nät och 14 stationer. Den sammanlagda längden för 
etapp 1 och 2 uppgår då alltså till 48 km och har 50 stationer. Till etapp 2 hör 
Fornudden, Skälsätra samt Tyresö Strand, Strandängarna. Det är viktigt att en 
första etappsträckning täcker de områden som har störst befolkningsunderlag 
och bäst infrastrukturella förutsättningar, dvs. anlagda bil- eller gång- och 
cykelvägar. I dagsläget saknas goda kollektiva kommunikationer i Fornud-
den, Skälsätra och till Strandängarna. Tyvärr saknar dessa områden, fram-
förallt Skälsätra, också ett ordentligt gång- och cykelvägnät. 

Exempel: Resa Tyresö Strand (Lagergrens väg) – Slussen:

Resa med buss:
Antal byten: 2 (Bussbyte Tyresö centrum samt byte till tunnelbana vid Gull-
marsplan)
Restid: ca 43 min

Resa med spårbil:
Antal byten: 0
Restid: 23 min

Exemplet avser en resa gjord dagtid. Den totala reslängden för resa gjord med 
spårbil uppgår till 19 km varav 5 km utgörs av sträcka avsedd för högre has-
tighet (80 km/h). För resterande sträcka, dvs. i tätort, uppgår hastigheten till 
45 km/h. Tidsvinsten för en resa med spårbil uppgår alltså till ca 20 minuter 
per resa. 

Även om ett system av spårbilar kan införas i områden med relativt begränsad 
markyta krävs det de inte inkräktar för mycket på den yta som finns idag. Fler 
omfattande studier behöver göras vid dessa områden, vilka bl.a. innefattar en 
gatubildsanalys, för att kunna avgöra hur ett system bäst införs. 

Eftersom bostadsområdet som planerats vid Strandängarna, Tyresö Strand, 
ännu inte har byggts är det också naturligt att denna del inte omfattas av en 
spårbilsutdragning förrän i en andra etapp. Området är idag relativt oexploat-
erat och saknar goda bussförbindelser (se del 4). Detaljplan är upprättat men 
överklagad till regeringen. 

Täckningsradie etapp 2, 300 meter
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Etapp 3 består av 24 km nät och 27 stationer. Sett till hur kommunen förvän-
tas växa de kommande åren är det av stor vikt att de områden som i dag-
släget saknar goda kollektiva förbindelser och även i framtiden kommer vara 
beroende av buss, innefattas i en spårbilsnät. Etapp tre innefattar Östra Tyresö, 
Gimmersta samt Raksta/Solberga. Dessa delar står i dag under omvandling 
från fritidshusområden till permanenta bostadsområden. De är ej ännu planla-
gda vilket betyder att kommunalt vatten och avlopp saknas. En breddning av 
Tyresövägen samt anläggning av gång- och cykelväg är planerad och kommer 
att påbörjas nästa år. Inga bussar trafikerar i dagsläget Gimmersta, Raksta, 
Solberga. 

Täckningsradie etapp 2, 300 meter

Exempel: Resa Trinntorp – Slussen:

Resa med buss:
Antal byten: 1 (Gullmarsplan till tunnelbana)
Restid: ca 50 min

Resa med spårbil:
Antal byten: 0
Restid: 28 min

Exemplet avser en resa gjord dagtid eftersom inga bussar kör till Östra Tyresö 
nattetid. Den totala reslängden för resa gjord med spårbil uppgår till 23 km 
varav 5 km utgörs av sträcka avsedd för högre hastighet (80 km/h). För res-
terande sträcka, dvs. i tätort, uppgår hastigheten till 45 km/h. Tidsvinsten för 
en resa med spårbil uppgår alltså till 22 minuter per resa. 
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DETALJSTUDIE TYRESÖ STRAND

Strandtorget, Tyresö Strand. Småskalig flerbostadsbebyggelse i 
nyurbanistisk, modern stil. 

Kommunöversikt, ringen visar kommundelscentra Tyresö Strand 
(Strandtorget med omnejd)

Tyresö Strand är den del av Tyresö kommun som vuxit snabbast och 
tydligt ändrat karaktär de senaste åren. Kommundelen har fått ett nytt 
kommundelscentra med en tydlig småskalig stadskaraktär runt Strandtorget 
(se bild nedan). Intill Strandtorget finns en parkering som används som 
pendlingsparkering/infartsparkering. I anslutning till denna lämpar det 
sig mycket väl att uppföra en spårbilsstation. Boende i Östra Tyresö samt 
Gimmersta kan då använda denna för vidare transport med spårbil. 

Det är av stor vikt att så många hushåll som möjligt innefattas vid placeringen 
av stationer. Samtidigt måste stationerna kunna integreras i landskapet 
utan att påverka landskapsbild och bebyggelse alltför mycket. Bilden visar 
täckningsradie för föreslagna stationer vid Tyresö Strand i anslutning till 
Strandtorget. De två högra radierna omfattar 1390 personer. Dessa har 
placerats i anslutning till befintliga stråk och vägar.
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Integrering av banor och stationer

Spårbilsstationen integreras med fördel med den befintliga busshållplatsen Lagergrens väg. Denna fungerar i dagsläget som bytespunkt för resor vidare mot 
Östra Tyresö och försörjer stora delar av området kring Strandtorget. Även om ett system av balkbanor kan dras genom bebyggelsedelen, för att på så vis korta 
avstånden och förlägga stationerna närmare bebyggelsen, skulle detta innebära för stora negativa konsekvenser i form av visuellt intrång. Det är därför lämpligare 
att förlägga systemet bakom Strandskolan och förbi den idrottshall och bollplan som ligger öster om skolan.   
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Situationsplan

E x a m e n s a r b e t e  H T 2 0 0 9
C h r i s t i a n  N ü t z e l ,  F y s i s k  p l a n e r i n g

R E V I S I O N S

REMARKS
1

MM/DD/YY

2
3

4
5

0
0

1
A

 D E T A L J S T U D I E  F Ö R  S P Å R T A X I B A N A  O C H  
S T A T I O N ,  S T R A N D T O R G E T  T Y R E S Ö  K O M M U N

_ _ /_ _ /_ _ ...

_ _ /_ _ /_ _ ...

_ _ /_ _ /_ _ ...

_ _ /_ _ /_ _ ...

_ _ /_ _ /_ _ ...

Stat ion Fortsatt  spårdragning mot 
Tyresö Kyrka

Mot Tyresö 
centrum

0 10 20



91

DEL 5
Illustration, station och bana, Strandtorget, Tyresö Strand
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STATIONSUTFORMNING
Eftersom spårbilsnätet till stor del följer det befintliga bussnätet, bl.a. med syfte att kunna integrera spårbilsstationer med befintliga busstationer är det viktigt att 
stationerna får en funktionell och god utformning. Stationsutformningen utgår från de befintliga busstationerna i kommunen (se bild nedan) och byggs så att de 
innefattar hållplats, väderskydd och sittplats för av- och påstigning för både buss och spårbil. Bussar ska kunna stanna samtidigt som spårbilar befinner sig vid 
stationen. 
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ILLUSTRATION, GATUBILD:

Balkbanorna kan integreras i den befintliga miljön på en mängd olika sätt. Vanligast är dock att systemen förläggs i anslutning till bil- och gång/cykelväg. 
Eftersom det har varit svårt att utgå från exakta mått då detta är helt beroende av val av system ska dessa ses som ungefärliga. Principen illustreras genom följande 
gaturumssektion:

0 5m
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ILLUSTRATION, GATUBILD:

Konstruktionen av stolpar innebär att systemet kan uppföras i miljöer 
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SAMMANFATTNING OCH 
INTRESSENTANALYS

Det framtagna planförslaget fram bygger på en etappindelning som först och 
främst utgår från de områden som har störst befolkningsunderlag och flest 
problem gällande överbelastade vägar. Det är mycket sannolikt att en förstud-
ie för regionen i helhet skulle komma fram till liknande slutsatser och efter-
som Tyresö, rent befolkningsmässigt, inte tillhör en av de större kommunerna 
är det troligt att en initialsatsning inte skulle äga rum här. Flera kommuner har
dock samma förutsättningar och problembild som Tyresö, bl.a. Nacka, Vär-
mdö, Haninge m.fl. vilket måste betraktas ur ett helhetsperspektiv. Ett på sikt 
fullt utbyggt spårbilsnät i regionen skulle innebära mycket stora vinster eft-
ersom pendlingsavstånden (i tid räknat) kommunerna emellan skulle krympa 
avsevärt.

Planförslaget ska betraktas som en övergripande och konceptuell fallstudie 
där det blivit naturligt att många frågor lämnats öppna och i vissa fall obes-
varade. Arbetet har inte haft som främsta syfte att utreda detaljfrågor såsom 
de tekniska förutsättningarna för systemen och utformningen av dessa; de-
taljerade och utförliga studier gällande systemets intrång i landskapet; frågor 
gällande drift, skötsel och underhåll; exakta restidsexempel som utgår från 
en given kapacitetsstandard, osv. Som en följd av detta återstår alltså ett antal 
frågor:

• Vad är risken för skadegörelse av stationer och fordon? Hur skulle ett   
system likt detta fungera rent praktiskt? 

• Kommer människor att använda systemen? En av grundtankarna med 
spårbilar är att kunna erbjuda bl.a. bilister ett attraktivt alternativ, dvs. mer 
individuell kollektivtrafik. Hur många bilister kommer de facto att ställa 
bilen och istället promenera till närmsta spårbilsstation? 

• Hur stort skulle motståndet bli mot ett system likt detta? Handlar det om 
en övergångsperiod där människor måste se vinsterna i systemen innan de 
blir övertygade och hur lång skulle i sådana fall en sådan övergångsperiod 
vara? 

• Hur kan systemet förläggas där stora höjdskillnader finns? Vilka är syste-
mets tekniska begränsningar? Olika standarder har olika för- och nackde-
lar, men vilket skulle då passa bäst i Tyresö kommun och i Stockholmsre-
gionen som helhet?

• Vilka är de konkreta svårigheterna vid en eventuell projektering? Praktis-
ka frågor gällande markinlösen, detaljplanering osv. skulle behöva lösas. 

• Hur skulle systemet finansieras och hur stor roll skulle kommunen få i det-
ta? Det skulle sannolikt krävas starka ekonomiska krafter för att förverk-
liga projektet.    

För att svara på dessa frågor skulle fler studier behöva göras. Det handlar då 
dels om de rent tekniska förutsättningarna för systemen samt kvalitativa och 
kvantitativa studier gällande folks inställning till systemen. Det hade också 
varit mycket intressant att få göra fler studier gällande systemets intrång i det 
offentliga rummet, dess påverkan på landskaps- och stadsbilden samt jämföra 
olika möjliga alternativ. Det finns i dagsläget inga modeller för rumsanalys 
som är framtagna för spårbilar. En sådan vore dock mycket intressant att ar-
beta vidare med. 

Vad som däremot framkommit och blivit tydligt är hur mycket effektivare 
spårbilar är som transportsystem än dagens befintliga. Detta har illustrerats 
i de restidsexempel som gjorts där restiderna i det närmaste halverats, vilket 
återknyter till en av de inledande frågorna i arbetet: Vad kostar egentligen 
tidsförlusten som uppkommer som ett resultat av dagens transportsystem ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv? Denna aspekt, i kombination med att se 
till de  miljöeffekter som uppkommer, både på kort och lång sikt av dagens 
transportsystem visar att det vore mycket intressant att vidare undersöka möj-
ligheterna med spårbilar i Tyresö kommun. 
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Genom den studerade litteraturen har det tydligt framkommit att dagens 
transportsystem varken räcker till eller kan ses som hållbart. Medvetenheten 
kring frågor på ett globalt plan, i form av klimatförändringar och hushålln-
ingen med jordens resurser har lett fram till en strävan att hitta alternativa 
och kompletterande lösningar. Fossila bränslen kan inte förbrännas i den takt 
och omfattning som nu sker och behovet av dessa måste därför minimeras 
när framtidens transportsystem byggs. Satsningar görs, i form av tåg, bilar 
och bussar som drivs på el, gas och andra icke-fossila bränslen men många 
problem fortsätter öka som en direkt följd av att bilinnehavet ökar. Negativa 
konsekvenser, direkta följder av biltrafiken såsom trängsel, utsläpp, buller, 
trafikolyckor och ianspråktagandet av mark för nya trafikleder är uppenbara. 
Samtidigt som denna medvetenhet präglar retoriken planeras framtidens sam-
hälle utifrån dagens ideal. Fortsatta satsningar på biltrafik och vägar görs.

Även om de pågående förändringarna i klimatet inte innebär direkta och dra-
matiska konsekvenser i dagsläget i Stockholmsregionen, åtminstone inte än 
skönjbara, ser vi andra tydliga negativa konsekvenser. Stockholmsregionen 
riskerar att tudelas, vilket beskrivs i RUFS 2010. Dagens transportsystem 
räcker inte till för att tillgodose de krav på resor som följer av ett ändrat trans-
portmönster och kollektivtrafiken är inte tillräckligt attraktiv eller effektiv. 
Situationen idag kan inte jämföras med den för några decennier sedan. Vi 
arbetar och bor idag ofta på skilda ställen och ägnar oss åt aktiviteter på skilda 
platser vilket ställer stora krav på att få ihop ”vardagspusslet”. Ett transport-
system som kan betecknas som hållbart ställer stora krav på flexibilitet, till-
gänglighet, miljömedvetenhet, säkerhet och attraktivitet.  

Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att komma tillrätta med de trafi-
krelaterade problemen genom enkla lösningar eftersom så många faktorer är 
inblandade. Genom de intervjuer jag genomfört framgår det tydligt att mycket 
handlar om att föra en politik som följer människors vardagliga liv. Det är 
stor skillnad på retorik på global nivå och politik på kommunal nivå. Att ge-
nomföra större förändringar och trendskiften i ett samhälle genom att förän-
dra människors attityder sker inte friktionsfritt eller snabbt. Människor måste 

se direkta vinster av sitt faktiska handlande. Om det i dagsläget tar halva 
tiden att resa en sträcka med bil jämfört med kollektiva färdmedel är detta ett 
starkt incitament för att välja bilen, även om det inte är det mest ekonomiskt 
eller miljömässigt lönsamma alternativet. Det är mycket troligt, vilket även 
framgår i intervjuerna, att införandet av ett system likt spårbilar kommer att 
möta starkt motstånd från fastighetsägare som i samband med en projekt-
ering upplever direkta negativa konsekvenser genom t.ex. visuellt intrång. Att 
komma tillrätta med detta är en utmaning.

Spårbilar beskrivs i flera rapporter och utredningar som ett mycket intressant 
alternativ eftersom de bl.a. erbjuder bättre flexibilitet och är snabbare än 
befintliga kollektivtrafiksystem. Intressanta satsningar genomförs nu på ett 
flertal håll i världen. I anslutning till Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, 
byggs i dagsläget en ekostad, Masdar Eco City, där biltrafik är utesluten. Istäl-
let sker transporterna med spårbilsystem. Även i Dubai, som förvisso är en 
stad till stor del planerad utifrån bilen, planeras spårbilsystem för att försörja 
metron, tunnelbanan. Innebär då detta att spårbilar är den enda lösning för att 
uppnå ett hållbart transportsystem? Troligen inte. Parallella satsningar på flera 
olika nivåer måste ske. Det handlar om att se till en regions eller ett områdes 
specifika förutsättningar och behov. Tåg, pendeltåg, spårväg, tunnelbana och 
spårbilar ska komplettera varandra. Bilar kommer att finnas kvar även i fram-
tiden, om än i annan form än vi har idag. Utvecklingen går mot mer automa-
tiserade system och integrerade lösningar där bilar kopplas till spårdrift är en 
tänkbar lösning. De tekniska förutsättningarna och lösningarna som krävs för 
att satsa på spårbilar finns redan i dagsläget. Vad som krävs är politiska beslut 
och att informationen kring och förståelsen för hur systemen fungerar ökar. 

En stor utmaning ligger i att förmedla och implementera idén med spårbilar så 
att människor förstår vinsterna med systemet. Det är som jag tidigare nämnt 
inte svårt att föreställa sig att enskilda fastighetsägare som upplever direkta 
negativa konsekvenser förenas och intar en mycket negativ ståndpunkt eft-
ersom de negativa konsekvenserna kanske märks snabbare än de positiva. 
Även om direkta vinster kan förväntas i form av minskad biltrafik tar det tid 
att ställa om ett transportsystem och att överblicka konsekvenserna med detta. 
Flera faktorer såsom partikelemissioner, utsläpp, buller och trafikolyckor går 
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att mäta över relativt korta perioder, men att sätta detta i ett sammanhang 
och kunna skönja trender kräver längre tidsperioder. Det gäller också att se 
till konsekvenserna ur ett helhetsperspektiv. Om en fastighetsägare, eller en 
grupp av fastighetsägare, upplever negativa konsekvenser i ett specifikt om-
råde måste detta vägas mot de samlade vinsterna som erhålls i stort på kom-
munal, regional, nationell eller global nivå.

Att mäta de samhällsekonomiska vinsterna kräver alltså ett längre tidsper-
spektiv. Flera förmodade vinster är dock redan i dagsläget uppenbara. Om 
biltrafiken minskar avlastas vägarna och utsläppen och köerna minskar. Detta 
innebär snabbare transporter för all markbunden trafik vilket innefattar både 
persontransporter, resor med buss, godstransporter och företagstransporter. 
Den samlade tid som läggs på pendling i stockholmsregionen idag skulle kun-
na kortas avsevärt, luftkvaliteten skulle förbättras och trafikolyckorna min-
ska. Den samhällsekonomiska kostnaden för dessa företeelser är idag hög, 
men exakt hur hög är väldigt svårt att beräkna eftersom det handlar om vilket 
värde vi sätter på dem. Det borde t.ex. vara av stort värde för en kommun med 
spårbilar att kunna erbjuda närhet till ostörd natur samtidigt som närheten till 
staden finns i och med snabba kommunikationer.   

Som en följd av systemets omfattning skulle en mängd olika aktörer vara 
inblandade i ett projekt likt detta. I tidigare delar har jag visat att en satsning 
skulle behöva komma från statlig nivå eller landstingsnivå för att kunna bli 
verklighet. Att på förhand säga vilka aktörer som skulle anta vissa roller är 
mycket svårt. Om en satsning skulle bli av skulle det dock innebära en stor 
investering och därmed ekonomiska incitament att vara med i det. Det måste 
dock finnas en tro på systemet för att aktörer ska våga investera kapital. 

Det är orealistiskt att tänka sig en fullskalig utbyggnad i t.ex. Stockholmsre-
gionen med en gång. Denna bör istället ske etappvis och det är därför av hög-
sta vikt att dessa satsningar är noga genomtänkta och får bäst möjliga utfall. 
Risken är annars att projektet ses som ett misslyckande vilket skulle göra det 
mycket svårt för fortsatta investeringar. 

Är då Tyresö kommun lämpat för en första sträckning? Eftersom Tyresö är 
en kommun med högt bilinnehav, problematisk vägstruktur och i vissa om-
råden väldigt begränsad kollektivtrafik finns det starka incitament för att vi-
dare utreda om och hur ett spårbilssystem kan byggas ut. Jag har i mitt arbete 
endast sett till Tyresö kommun och för att avgöra var i stockholmsregionen en 
satsning skulle vara bäst lämpad krävs fortsatta studier. 

Som jag nämnt tidigare har jag flera frågor lämnats öppna i detta arbete. Det 
handlar då framförallt om mer ingående studier gällande ett systems faktiska 
kapacitet och funktion utifrån en vald standard; frågor gällande ekonomi; 
mer ingående jämförelser med andra system; en mer helteckande och de-
taljerad studie gällande systemets anpassning till landskaps- och stadsbilden; 
miljöpåverkan, m.fl. Dessa frågor är mycket viktiga att besvara innan en pro-
jektering av arbetet skulle ta fart, men det vore å andra sidan inte svårt att ge-
nomföra sådana studier eftersom mycket underlagsmaterial finns redan i dag-
släget. Det handlar snarare om begränsningen av politiska ambitioner och en 
förankring av systemet som får människor att förstå dess för- och nackdelar.

Det kommer att bli mycket intressant att följa den fortsatta utvecklingen gäl-
lande spårbilar. 
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