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Förord 

Detta kandidatarbete har producerats vid programmet för Fysisk 

Planering vid Blekinge Tekniska Högskola 2012. Min ambition har 

varit att lära mig mer om kollektivtrafikplanering som är ett mycket 

viktigt och aktuellt delområde inom fysisk planering, men som ändå 

ofta förbises till förmån för andra aspekter av den fysiska 

planeringen. Att lyfta fram kollektivtrafikplanering och applicera den 

på en del av Warszawa har varit både roligt och svårt. Staden är 

under snabb ekonomisk utveckling och expansion, planering för god 

kollektivtrafik är därmed av högsta relevans.  

Jag vill rikta tack till min handledare Lennart Serder för värdefulla 

synpunkter och hjälp att ta fram trafikplaneringslitteratur, till 

Magdalena Gans på Warszawas stadsbyggnadskontor för hjälp med 

att få fram kartunderlag och officiella strategiska 

utvecklingsdokument, samt till Katarzyna Swiderska för hjälp med 

diverse översättningar. 

Olof Eriksson, Warszawa 2012-05-15 
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Sammanfattning 

Warszawa är en stad som ständigt förändrats av historiska händelser, 

den viktigaste har kanske varit andra världskriget. I slutet av kriget 

var cirka 90% av staden jämnad med marken. Återuppbyggnaden 

under efterkrigstiden var under sovjetisk influens och det ledde till en 

på många sätt ofördelaktig fysisk struktur och därmed 

transportstruktur. Sedan järnridåns fall år 1989 utvecklas Polen och 

Warszawa på marknadsekonomiska premisser, vilket har lett till 

andra typer av problem såsom en starkt rotad ”bilist-kultur”. 

Resultatet har blivit att staden dras med stora trafikproblem och 

trängsel.  

Warszawa har idag en relativt välutbyggd kollektivtrafik med ett nät 

av spårvagnslinjer och en tunnelbanelinje. I dagsläget byggs också en 

andra tunnelbanelinje. Trots detta finns fortfarande två viktiga 

målpunkter som inte är tillräckligt väl kollektivtrafikförsörjda. Det 

gäller centralstationen för den nationella och internationella 

tågtrafiken samt stadens största flygplats.  

Studiens mål har därför varit att utarbeta ett förslag för hur dessa 

målpunkter kan förbindas med tunnelbana samt även att visa hur 

denna utbyggnad bör kompletteras av nyexploatering för att binda 

ihop stadens utspridda struktur och minska bostadsbristen. I 

slutänden visar sig också att denna nyexploatering troligen är en 

förutsättning för att kunna motivera den tänkta 

tunnelbaneutbyggnaden både ur passagerarunderlags- och 

finansieringsaspekter.   
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1. Inledning 

1.1 Kort om Warszawas problem/möjligheter 

Warszawa är Polens huvudstad. Hela storstadsområdet har en befolkning på cirka 2,6 miljoner 

invånare. Av olika historiska orsaker har staden på flera sätt en ofördelaktig bebyggelse- och 

transportstruktur med stor spridning. Detta i kombination med landets relativt nyvunna frihet efter 

järnridåns fall år 1989, har inneburit att bilismen tagit större och större andelar av de totala 

transporterna inom staden, till kollektivtrafikens nackdel. Dagens kollektivtrafiknät är välutbyggt, 

men behöver kompletteras för att kunna erbjuda attraktiva transporter till fler viktiga målpunkter 

och stadsdelar. Genom att erbjuda attraktiva kollektivtransporter och bygga nya stadsdelar kring 

dessa, kan man vända den nedåtgående trenden för kollektivtrafiken och läka ihop såren från 

efterkrigstidens kommunistiska stadsplanering.  

1.2 Syfte/problemformulering 

Inledningsvis har två viktiga målpunkter identifierats som i dagsläget inte är försörjda med tillräckligt 

god kollektivtrafik. Dessa är centralstationen för tågtrafiken samt storflygplatsen Chopin Airport. 

Denna studies syfte är att visa hur dessa målpunkter skulle kunna knytas samman bättre med 

varandra och med resten av staden, med hjälp av en ny tunnelbanelinje. Studien ska även visa vilka 

förbättringar denna nya linje innebär för stadsdelarna längs linjen. Ytterligare ett viktigt syfte är att 

visa hur och varför denna utbyggnad av tunnelbanan bör kompletteras av nyexploatering kring 

stationsområdena.  

1.3 Frågeställningar 

Några konkreta frågeställningar som studien kommer att behandla är följande: 

- Hur kan utbyggnad av tunnelbana bidra till att läka ihop stadens fysiska struktur? 

- Vad kan Warszawa tjäna på att ansluta centralstationen och flygplatsen till tunnelbana? 

- Hur bör denna nya linje utformas, dvs. med vilken linjesträckning och vilka stationslägen? 

- Varför är tunnelbana mer fördelaktigt längs denna linjesträckning än t.ex. förbättrad 

busstrafik eller utbyggnad av spårväg?  

1.4 Metod 

Den huvudsakliga metoden för studien är dokument. Forskningshandboken slår fast: 

 ”Dokument kan i sig betraktas som en datakälla – faktiskt som ett alternativ till frågeformulär, 

intervjuer och observationer”.1  

Dokumenten i denna studie kan delas upp i tre huvudsakliga kategorier. Den första är teoretisk 

litteratur om trafikplanering och kollektivtrafikplanering i synnerhet. Dessa dokument ger allmänna 

principer och förutsättningar för kollektivtrafikplanering. Den andra kategorin är litteratur som 

berättar om det specifika fallet Warszawa. Dess historia, politik och fysiska egenskaper. Den tredje 

kategorin är dokument av kvantitativ karaktär såsom officiell statistik, kartor, befolkningssiffror och 

                                                            
1
 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken. 2a uppl. Lund, Studentlitteratur, 2009, s. 295 



5 
 

jämförelser mellan olika stadsdelar. Kombinerat ska studier av dessa tre olika typer av dokument ge 

en grundläggande uppfattning om hur en utbyggnad av Warszawas tunnelbana kan utformas.  

Dokumentstudie som metod kan anses vara smidigare än t.ex. intervju, eftersom data ofta är mer 

lättillgängliga och därmed även enklare för andra att i efterhand granska. Det är dock viktigt att 

analysera skriftliga källors validitet för att kunna använda data på ett korrekt sätt. Frågor om 

dokumentens äkthet, trovärdighet, representativitet och innebörd måste tas i beaktning.2 Det kan 

ibland vara svårt att göra detta, men flera olika sätt har använts i denna studie. Några exempel är att 

titta på en boks upplaga (många upplagor betyder ofta att boken är populär och kan därmed anses 

trovärdig), samt vilket förlag som givit ut boken, en webbsidas senaste uppdatering och dess 

popularitet, etc.  

För att säkerställa att resultatet inte blir missvisande ska dokumentstudierna kombineras med 

observationer på plats i staden. Detta kan kallas metodkombination, med syfte att på plats rent 

kvalitativt verifiera det som kvantitativa studier av kartor och statistik visat. Forskningshandboken 

säger: 

”Metodkombination är problembaserad i bemärkelsen att man betraktar forskningsproblemet – eller 

rättare sagt svaren på forskningsproblemet – som den överskuggande angelägenheten. Andra 

tillvägagångssätt är naturligtvis också intresserade av att finna praktiska lösningar på verkliga problem, 

men förespråkarna för metodkombination betraktar detta som den avgörande drivkraften bakom beslut 

om vilka metoder som ska användas.”3 

Denna studie är inriktad på en lösning för en specifik geografisk del av Warszawas trafikproblem, och 

är därmed mycket praktiskt upplagd. Mot den bakgrunden blir alltså en metodkombination med 

både kvantitativa och kvalitativa inslag mest användbar. Metodkombination, eller 

metodtriangulering som det också kallas, har flera kända fördelar såsom att resultaten från de olika 

metoderna kan validera varandra (förutsatt att de ger samma eller liknande resultat), samt att olika 

metoder kan komplettera varandra och ge en mer fullständig bild av det som undersöks (t.ex. 

kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder).4  

Observationen på plats handlar om att analysera de stadsdelar som är aktuella för den nya 

tunnelbanelinje som studien föreslår. Denna analys skall göras till fots och dokumenteras med 

kamera och anteckningar. Observationerna på plats är främst kvalitativa och blir subjektiva eftersom 

min uppfattning om olika stadsdelar kommer att påverkas av faktorer såsom mitt humör, vädret, 

människor jag möter etc,5 men i kombination med kvantitativa data från kartor och statistik ska ett 

väl underbyggt förslag kunna presenteras. Mer information om utförda observationer finns i kapitel 

3.1.5. 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Trafikplaneringslitteraturen ger en mängd teoretiska resonemang och begrepp som berör hur 

kollektivtrafik planeras och utformas. Några av dessa aspekter är passagerarkapacitet, tillgänglighet, 

turtäthet, restid, linjedragning, stationer/stationslägen, hastighet/räckvidd och bankonstruktion. 

Dessa kommer att utvecklas under kapitel 2.2.  

                                                            
2
 Ibid, s. 301-302 

3
 Ibid, s. 151 

4
 Ibid, s. 188-189 

5
 Ibid, s. 272-274 
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2. Förutsättningar 

2.1 Warszawas historia och orsaker till stadens struktur 

Detta kapitel kommer först mycket kortfattat behandla stadens historia från att den grundades, 

vidare genom de många krig som utspelat sig där, med fokus på andra världskriget. Därefter ägnas 

mer kraft åt att berätta om hur staden återuppbyggdes igen, efter att cirka 90% av alla byggnader 

och all infrastruktur varit förstörd vid krigsslutet. Sättet staden återuppbyggdes på har stor betydelse 

än idag genom de kvartersstrukturer, vägnät och kollektivtrafikstråk som anlades på 50-och 60-talen. 

Fysiska strukturer är som bekant väldigt långlivade. Efter detta avhandlas Warszawas och Polens 

brott med kommunismen och den nya riktning som landet tagit. Förklaringar ges till den starka 

”bilist-kultur” som sedan ett par decennier präglar Warszawa, vilken i sin tur är orsaken till de svåra 

trafikproblem som staden idag lider av. Avslutningsvis sammanfattas problemen ur trafik- och 

struktursynvinkel och framtida möjligheter uppmärksammas. 

2.1.1 Stadens historia fram till slutet av andra världskriget  

Den första bebyggelsen i Warszawa har spårats till 1200-talet och staden fick sina stadsrättigheter år 

1280. Läget bestämdes av bredden på floden Vistula, vid det som skulle bli Warszawa var floden smal 

nog att kunna korsas av affärsmän som reste i öst-västlig riktning. Staden fick sin status som 

huvudstad i slutet på 1500-talet när kungen flyttade sitt säte från Krakow för att ge huvudstaden en 

mer central position i det nya riket Polen-Litauen. Den historiska kärnan utgörs av gamla stan (Stare 

Miasto) och nya staden (Nowe Miasto). I slutet av 1500-talet hade Warszawa 16000 invånare. Cirka 

100 år senare blev nästan hela staden förstörd i kriget mot Sverige. Återuppbyggnad och 

urbanisering ledde till att Warszawa hade en befolkning om 100000 invånare år 1792. Från och med 

1700-talets slut skulle Polen komma att tillhöra Ryssland under 130 år, och Warszawa degraderades 

igen från huvudstad till en av många ryska städer. Efter första världskriget blev Polen återigen 

självständigt och 1925 hade Warszawa en befolkning på 1 miljon invånare. Stadens första 

generalplan antogs 1930, i denna fanns bland annat ett ambitiöst nätverk av tunnelbanelinjer, se bild 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Warszawas planerade tunnelbana, 

från stadens generalplan 1930. 



7 
 

Vid andra världskrigets start år 1939 hade Warszawa en befolkning på 1,3 miljoner invånare. Under 

kriget miste 700000 av stadens invånare sina liv. Under Warszawaupproret i augusti och september 

1944 försökte polska motståndsmän befria staden från nazisterna, men misslyckades. Efter att 

upproret slutgiltigt slagits ner bombade nazisterna de delar av staden som fortfarande varit intakta 

och dödade eller deporterade de flesta av de fortfarande levande invånarna. Cirka 90% av 

Warszawas byggnader och infrastruktur var förstörd vid krigsslutet (se bild 2) och staden hade en 

befolkning på 160000 invånare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Återuppbyggnaden och tiden för kalla kriget 

Efter kriget fördes diskussioner om att flytta huvudstaden till Lodz eftersom det egentligen inte fanns 

någonting av värde kvar i Warszawa. Beslut togs dock att behålla huvudstadens lokalisering, och 

strömmar av människor började flytta in till staden ifrån landsbygden för att söka jobb. De centrala 

delarna återuppbyggdes huvudsakligen efter sin tidigare gatustruktur, men med breddade gator. 

Man öppnade även upp för nya gator, huvudsakligen för kollektivtrafik såsom spårvagn, buss och 

trådbuss. Man antog att bilinnehavet skulle bli mycket lågt, och planerade därför tidigt för en väl 

utbyggd kollektivtrafik. Under 50-talet planerades även för en djupborrad tunnelbana, som även 

skulle kunna användas som skyddsrum i ett eventuellt framtida krig. Projektet avbröts dock snart 

efter att man upptäckt att de sandiga markförhållandena i staden försvårade projektet för mycket. 

Det ursprungliga gatunätet i stadens mer perifera lägen återskapades inte utan fick en ny struktur. 6  

I gamla stan (Stare Miasto) återuppbyggde man inte bara gatustruktur, utan även husfasader och 

gatubeläggning, detta för att återuppliva en nationell stolthet och ett kulturhistoriskt arv. Som ett 

erkännande upptogs Warszawas Stare Miasto år 1980 på UNESCOS världsarvslista. Gamla stan är 

idag förmodligen stadens viktigaste turistattraktion.  

Eftersom Polen låg öster om den s.k. ”järnridån” var hela stadens återuppbyggnadsprocess under 

stort sovjetiskt inflytande. Detta innebar att återuppbyggnaden gjordes efter kommunistiska 

                                                            
6
 Niemczyk, Maria, City Profile Warsaw, Cities, vol. 15, Nr. 4 (1998), s. 301-302 

Bild 2. Flygfoto över Warszawa 1945 efter krigsslutet med området runt centralstationen och området där Stalins 

kulturpalats idag står.  
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principer, såsom att alla skulle ha lika god standard och lika bra tillgång till stadens resurser. Pga. 

ekonomiska begränsningar och fokus på satsningar inom industrin, blev denna standard ofta väldigt 

låg. Eftersom styrningen över byggnads- och bostadsstandarder sköttes centralt, blev de nya 

bostadsområdena väldigt lika varandra. Det innebar allt som oftast monotona byggnader, utförda 

som stora komplex i 8 till 12 våningar med stora öppna ytor runt omkring. Dessa områden saknade 

också i hög utsträckning den service som behövs såsom affärer, sjukhus, skolor, dagis, barer och 

restauranger. Underhållet av central bebyggelse från tiden innan kriget minskades så att även dessa 

kvarter blev trista och nedgångna. Utöver detta lät man Warszawa breda ut sig på jungfrulig mark 

trots att tomma ytor fanns att tillgå mer centralt. Detta ledde till en struktur med stora hål. För att 

göra stadsplaneringen enklare och mer genomslagskraftig ”nationaliserades” majoriteten av marken i 

centrala Warszawa år 1945. Tomter i utkanten av staden kunde kvarstå i privat ägo, men i de centrala 

delarna ägdes nästan allt av staten. Trots att den socialistiska staten försökte bygga bostäder i takt 

med den ökande inflyttningen i kombination med den s.k. efterkrigs baby-boomen, fanns inte de 

ekonomiska medlen, vilket ledde till en stor trångboddhet och till ännu lägre bostadsstandard i ännu 

större bostadskomplex. 7  

Det fanns en övergripande tanke om hur staden skulle breda ut sig, som byggde på en klassisk 

monocentrisk stad, med enfunktionella områden för bostäder och industri som löpte i band radiellt 

från stadens centrum längs med vägar och järnvägar. Mellan dessa skulle grönområden breda ut sig 

och garantera luftens goda kvalitet. Dock var ekonomisk tillväxt viktigare än miljötänk, detta ledde till 

att industrins nedsmutsning ofta var stor. Eftersom industrin ägdes av staten och så även majoriteten 

av marken, kunde man lämna stora ytor obebyggda för att fungera som lungor åt staden. Alla dessa 

stora tomma ytor medförde långa transporter.8  

I Warszawa dominerade kollektivtrafiken totalt för alla motoriserade transporter. På 1970-talet 

skedde cirka 90% av alla transporter (exklusive gång- och cykeltrafik) med kollektivtrafik. Bilinnehavet 

var mycket lågt och statligt monopol inom kollektivtrafiken garanterade tillräcklig service och låga 

taxor. Det dominerande systemet i Warszawa var spårväg. Nätet hade byggts ut i olika etapper efter 

andra världskriget och underhållet hade varit tillräckligt. Transporterna var smidiga och största delen 

av nätet löpte (och löper fortfarande) på egen banvall (89%9), dvs. vagnarna kunde köra oavsett 

trafiksituationen på vägarna, förutom i vissa korsningar där trafiksignaler reglerade flödena. Med 

tiden började dock spårvagn ses som ett omodernt sätt att färdas. I Warszawa började man snegla på 

andra Europeiska storstäder och 1982 började konstruktionen av stadens första tunnelbanelinje, vi 

kallar den Metro1.10 

2.1.3 Brytningen med kommunismen – 1989 och framåt 

Redan på 1970-talet sågs de första tecknen på en förändring av det politiska och ekonomiska 

systemet. Man började sälja lägenheter till dess hyresgäster och följande årtionde kom nya 

uthyrningsformer baserade på marknadsekonomiska principer, dock fortfarande med begränsningar. 

Den stora förändringen kom dock år 1989 då den s.k. järnridån (gränsen mellan Öst- och Västeuropa) 

slutligen föll. Kalla kriget var över och Sovjetunionens inflytande över Östeuropa hade kommit till sitt 

slut. Stapplande återinförde man nu marknadsekonomi, äganderätt av mark, och nya sätt att styra 

                                                            
7
 Tasan, Tuna, Warsaw under transformation: new tendencies in the housing market, GeoJournal, vol. 49 (1999), s. 91-92 

8
 Niemczyk, 1998, s. 302 

9
 Brzezinski, Andrzej och Suchorzewski, Wojciech, Tram systems in Poland – From Neglect to a Recognition of Great Potentials, Warsaw 

University of Technology, Poland, s. 4 
10

 Ibid, s. 1-2 
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städerna politiskt i Polen. Detta innebar att Warszawa nu kunde börja utvecklas fritt enligt 

marknadens lagar igen, men det innebar också problem. Det tidigare centraliserade styret som hade 

kontrollerat alla frågor om markanvändning och finansiering ersattes nu av en mängd mindre aktörer 

och politiska grupper, alla med olika åsikter och viljor.11 Marknadskrafterna medförde en förbättrad 

bostadsstandard, den genomsnittliga golvytan per person i staden ökade från 13,4 kvm år 1960 till 

18,0 kvm år 199512, bild 3 visar den dramatiska ökningen i mitten av 90-talet.  

 

 

 

 

 

 

 

Polens nya frihet innebar också en helt ny vändning för transportsektorn. En undertryckt önskan om 

att ha bil kunde plötsligt tillgodoses efter öppnandet av gränserna mot väst. Mängder med 

begagnade bilar från Västeuropa strömmade in i Polen. Före järnridåns fall, 1980, var bilinnehavet i 

Warszawa 157 bilar per 1000 invånare. Fyra år efter öppnandet, år 1993, var innehavet 345 per 1000 

invånare, dvs. mer än det dubbla. Det absoluta talet var ännu större pga. stadens 

befolkningsökning.13 År 2010 låg innehavet över 500 bilar per 1000 invånare, mer än i de flesta 

Europeiska storstäder.14 Givetvis har ökningen lett till enorma trafikproblem, parkeringsproblem, 

olyckor och luftföroreningar. 1995 stod biltrafiken för hela 70% av Warszawas luftföroreningar, trots 

att staden fortfarande vid tidpunkten hade en betydande mängd smutsig industri.15 I Polen, precis 

som i andra ekonomier under förändring, associeras bilen med ett högt värde, livskvalitet och stark 

anknytning till frihet. Detta leder ofta till att lokala myndigheter har svårt att införa nya policies som 

begränsar biltrafiken till förmån för kollektivtrafik, såsom prioritet i trafiksignaler, parkeringstaxa för 

bilar etc.16 Dessutom finns ett oerhört starkt tryck på att bygga nya motorvägar för att linda stadens 

trafikproblem istället för att satsa på kollektivtrafik.17 

Samtidigt som bilen blev en symbol för den nya friheten, fanns en politisk strävan efter att minska 

statens inflytande och ekonomiska inblandning i en mängd olika sektorer, för att anpassa landet till 

en mer marknadsekonomisk modell. En av dessa var kollektivtrafiksektorn. När anslagen minskades 

till kollektivtrafiken blev underhållet i många fall lidande, vilket ledde till en sämre standard. Allt 

äldre spårvagnar och bussar trafikerade banor av lägre och lägre kvalitet. Dessutom höjdes taxorna 

markant. Kollektivresande blev alltså mindre och mindre attraktivt i förhållande till bilen. Andelen 

kollektivresor i Warszawa sjönk markant efter år 1989. Samtidigt började spårvägsnät över jord som 
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 Judge, Eamonn, The Development of Sustainable Transport Policies in Warsaw: 1990-2000, Planning in a Global Era, Rydin, Yvonne (red) 
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 Brzezinski och Suchorzewski, s. 6 

Bild 3. Genomsnittligt antal kvadratmeter 

golvyta för nybyggda lägenheter i Warszawa 

under åren 1955-1997. Källa: Tasan, Tuna, 

Warsaw under transformation: new 

tendencies in the housing market, 

GeoJournal, vol. 49 (1999) 
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tidigare nämndes ses som ett omodernt transportmedel och de medel som fortfarande avsattes för 

kollektivtrafiken satsades i allt högre grad på byggnationen av den nya tunnelbanan, med en 

negligering av spårvagnsnätet som följd.18 Allt detta sammantaget har lett till en totalt ohållbar 

trafiksituation i Warszawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som bild 4 visar ligger hastigheten i vägnätet mellan 0 och 15 km/h (svarta och röda zoner) i större 

delen av centrala Warszawa under eftermiddagsrusningen. Denna situation är inte på något sätt ny. 

År 1995 antogs en plan för hållbara transporter i Warszawa. Den nya policyn innebar en fundamental 

förändring i tankesätt och den fastlog att staden skulle minska sin energianvändning och minska 

transporternas påverkan på miljön. Planen fastslog också att man skulle sträva efter att minska 

behovet av transporter, genom att i högre grad blanda olika typer av bebyggelse.19 Detta står i skarp 

kontrast till den princip av zonering och funktionsuppdelning som hela staden återuppbyggdes efter 

under kommunismens inflytande.  

Planen innehöll cirka 40 olika mål som skulle genomföras. Bland annat: 

- Koncentration av arbetsplatser, service och bostäder till områden redan väl anslutna till 

kollektivtrafik 

- Försök att styra lokalisering av olika aktiviteter för att minska transportbehovet 

- Stimulering av gång- och cykeltrafik genom att skapa ett nätverk av cykelvägar 

- Bättre samordning av kollektivtrafiknätet 

- Ökad konkurrens inom kollektivtrafiken skulle leda till bättre service 

- Slutföra planerna för en motor-ringled 

- Nya spårvagnslinjer 

- Nya vägar för trafiken i öst-västlig riktning genom staden inkl. ytterligare en bro över floden 

                                                            
18

 Brzezinski och Suchorzewski, s. 1 
19

 Judge, 2002, s. 362 

Bild 4. Ögonblicksbild som 

visar hastigheten i vägnätet 

i centrala Warszawa, 2012-

04-13, kl 16:50. 

Teckenförklaring: 

färgerna representerar olika 

hastigheter 

 

pomiar = uppmätt hastighet 

prognoza = prognos 

droga nieprzejezdnal = 

avstängd väg 
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Vid utgången av år 1999 kunde konstateras att mycket få av dessa mål hade genomförts eller ens 

påbörjats. Det enda som faktiskt var genomfört var att man infört ett avgiftssystem för parkering i 

centrala Warszawa. Det andra genomförda målet gick ut på att man inte skulle öka trafikkapaciteten 

för vägarna som leder radiellt in mot centrum mer än vad stadskärnans trafikstruktur klarar av att 

hantera. Detta mål hade man klarat, men vägen dit hade varit genom att inte göra någonting alls åt 

vägnätet som leder mot stadens centrum. Ett mål som alltså varit gratis att uppnå.20 En av de 

viktigaste förklaringarna till svårigheterna att genomföra dessa 40 mål är den enormt komplicerade 

administrativa och politiska strukturen i Warszawa som växt fram i ett vakuum efter kommunismens 

centraliserade maktapparat.21 En annan orsak är politikers och beslutsfattares rädsla att stöta sig 

med människor som precis fått ekonomiska möjligheter att skaffa bil, genom att aktivt motarbeta 

användandet av bilar.22 Här spelar bil-lobbyn en betydande roll, genom sina kontakter med media 

och genom de stora reklamplakat som ofta pryder hela fasader i centrala Warszawa, se bild 5. 

Sammanfattningsvis har kollektivtrafikens andel jämfört med biltrafikens fortsatt att minska sedan 

transportplanen antogs 1995.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Nutid 

Sedan slutet på 90-talet och 2000-talets början kan man se en ny trend bland Warszawas mer 

bemedlade invånare. Från att tidigare ha bott centralt flyttar de nu i allt högre grad ut till nybyggda 

bostadsområden i periferin.23 Detta handlar ofta om nya villaområden, men ett exempel på nybyggda 

flerfamiljhus i periferin är det stora och folkrika området Ursynow-Natolin i stadsdelen Mokotow, 

som planerades tillsammans med tunnelbanan i början av 80-talet. Dessa områden placerades 

                                                            
20

 Ibid, s. 362 
21

 Ibid, s. 360 
22

 Ibid, s. 378 
23

 Tasan, 1999, s. 97 

Bild 5. Fasader täckta med bilreklam är vanliga i Warszawa, detta foto är från Centrum/Rotunda, dvs. stadens mittpunkt, 

korsningen mellan gatorna Marzalkowska och Jerozolimskie. 
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medvetet en bit från centrum eftersom tunnelbanan ändå medgav goda kommunikationer.24 I det 

här fallet har alltså tunnelbanan bidragit till den klassiska spridningsproblematiken. Linjens betydelse 

för bostadsmarknaden visas också tydligt genom en betydligt högre prisbild för bostadsområden 

anslutna till tunnelbana jämfört med andra bostadsområden på samma avstånd från stadskärnan, se 

bild 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa har i dagsläget brist på bostäder. Det är i många fall svårt att få till stånd nya 

bostadsprojekt av flera orsaker. Dels har man fortfarande i många fall problem med att klara upp de 

ursprungliga ägandeförhållandena av mark efter förstatligandet av marken efter kriget. Många 

tomter kan ha en ägare som flytt eller dödats under kriget och dessa situationer har i många fall 

komplicerat nybyggnadsprocesser. Dessutom är det på grund av en allmänt låg hyresnivå mer 

lönsamt att bygga stora köpcentrum eller kontorskomplex. Byggföretagen är därför ovilliga att satsa 

på bostäder. Resultatet är att Warszawa fortfarande har en brist på bostäder av tillräcklig standard, 

och trångboddhet är fortfarande ett problem.25 Detta i kombination med att de nya områden som 

faktiskt byggs, ofta byggs långt ut från centrum och bidrar till en ofördelaktig stadsstruktur, där 

Warszawas förorter/förstäder ökar sin befolkning men centrum minskar sin. Warszawa med förorter 

upptog år 2000 ungefär lika stor yta som hela Stor-London, men med bara en tredjedel av dess 

befolkning. Detta vittnar om en oerhört utspridd struktur, trots att de faktiska bostadsområdena i 

Warszawa har en god befolkningstäthet. Bilderna nedan visar denna problematik: I jämförelse med 

andra europeiska städer har Warszawas bostadsområden en tillräcklig täthet, men de ligger alldeles 

för utspritt, vilket leder till onödigt stora behov av transporter. 
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 Ibid, s. 101 
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 Ibid, s. 101-102 

Bild 6. Bilden visar 
prisnivån för bostäder 
längs med den befintliga 
tunnelbanelinjen (tjock 
röd linje) jämfört med 
bostäder på samma 
avstånd från centrum 
utan tunnelbana (blå 
staplar). Källa: Bertaud, 
Alain och Bertaud, Marie 
Agnes, The Spatial 
Development of Warsaw 
Metropolitan Area, 2000 
[online] 
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En nödvändig utveckling för Warszawa är därför en förtätning av de halvcentrala stadsdelarna i 

staden och en exploatering av orörda markytor i dessa stadsdelar, för att bryta den spridningstrend 

som nu råder.26 Warszawa bör enligt “The Spatial Development of Warsaw Metropolitan Area”, 

koordinera utbyggnaden av kollektivtrafik tillsammans med planläggning för nya bostadsområden 

med hög densitet i centrala/halvcentrala lägen. Dessa områden måste uppföras på marknadsmässiga 

grunder av privata företag för att kunna få tillräcklig densitet.27 Rapporten slår också fast att 

marknaden inte är tillräckligt bra på att skapa infrastrukturlösningar. I en situation där man lämnar 

även dessa lösningar åt marknaden, riskerar staden att fortsätta spridas utåt längs med redan 

befintliga motorvägar/järnvägar. Därför måste staden gripa in och bygga ny förbättrad infrastruktur 

för att möjliggöra bebyggelse på dessa tomma, centralt belägna områden.28  

“The Spatial Development of Warsaw Metropolitan Area”, ger också en annan förklaring till varför 

kollektivtrafikanvändningen i Warszawa minskar än den som givits tidigare i kapitlet, om den s.k. 

”bilist-kulturen” och minskade satsningar på kollektivtrafiken. Denna andra förklaring är tätt knuten 

till stadens spridning. När staden sprider ut sig blir alla avstånd längre. I en stad där stadskärnan är 

tät och den omges av täta bostadsområden blir det lätt att arrangera en kollektivtrafik med hög 

turtäthet och attraktivitet. I de flesta städer är gång eller cykel de vanligaste transportsätten för att 

ta sig till tunnelbane- eller spårvagnsstationen. I London uppskattas cirka 75% av passagerarna med 

London Underground nå stationen till fots29 och i planeringsarbetet med Köpenhamns nya ringlinje 

räknar man med att cirka 2/3 av linjens passagerare kommer att gå eller cykla till stationerna.30 Detta 

medför att en station har ett upptagningsområde med en radie om cirka 60031 till 80032 meter kring 

stationen, baserat på genomsnittlig gånghastighet. Vidare innebär detta att ju lägre 

befolkningstäthet ett område har, desto färre människor kommer att kunna gå/cykla till en station 

som ligger inom 600 till 800 meters avstånd från bostaden. Detta i sin tur medför färre resande per 

station, som leder till lägre turtäthet. En lägre turtäthet leder till lägre attraktivitet och flexibilitet för 

                                                            
26

 Bertaud, Alain och Bertaud, Marie Agnes, The Spatial Development of Warsaw Metropolitan Area, 2000, [online] s. 4 
27

 Ibid, s. 9 
28

 Ibid, s. 12 
29

 White, Peter. Public transport: Its planning, management and operation, 5e uppl. Oxford, Routledge, 2009, s. 103 
30

 Transport- og Energiministeriet, Finansministeriet, Udredning om cityringen, Köpenhamn, 2005, s. 12 
31

 Ibid, s. 7 
32

 Bertaud och Bertaud, 2000, s. 13 

Bild 7 och 8 visar Warszawas utspriddhet över landskapet 
samt befolkningstäthet i de bebyggda delarna. ”Average 
density in the built-up area” syftar till bebyggd och 
asfalterad mark inkluderande vägar, exkluderande stora 
parker, flygplatser etc. Källa: Bertaud, Alain och Bertaud, 
Marie Agnes, The Spatial Development of Warsaw 
Metropolitan Area, 2000 [online] 
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resenärerna. Ett kollektivtrafikmedel med låg turtäthet som dessutom ligger långt bort från 

bostaden/arbetet pga. en alltför utspridd bebyggelse, leder oundvikligen till att bilens attraktivitet 

som transportmedel ökar.  

Warszawas befintliga tunnelbanelinje löper genom stadsdelar vars genomsnittliga densitet är 133 

personer per hektar. Detta kan jämföras med snittet för hela ”built-up area” i Warszawa som har 67 

personer per hektar, se bild 8.33 En rimlig ambition vore alltså att öka befolkningstätheten i 

Warszawas halvcentrala stadsdelar genom nyexploatering av vakant land samt i viss mån förtätning i 

befintliga stadsdelar. På så vis kan man tillsammans med befintlig bebyggelse uppnå en täthet i 

närheten av 133 personer/ha och därmed motivera en utbyggnad av Warszawas tunnelbana till 

dessa förtätade/nyexploaterade stadsdelar. ”The Spatial Development of Warsaw Metropolitan 

Area” argumenterar också för att utbyggnad av tunnelbana och spårväg är positivt för att återigen 

förstärka stadskärnan och Warszawas monocentriska struktur och därigenom motverka ytterligare 

spridning av staden.34 

Långsamt håller också attityden gentemot kollektivtrafiken på att förändras i Warszawa, i takt med 

den ökande trängseln på vägarna. En större förståelse börjar synas för att man, trots ett högt 

bilinnehav samtidigt också behöver en god kollektivtrafik.35 Spårvägsnätet över jord (bild 10) har fått 

något av en renässans. På senare år har man förbättrat och förenklat linjestrukturen för 

spårvagnsnätet (på befintliga spår), bytt ut delar av flottan mot nya moderna låggolvsspårvagnar 

samt i många fall givit spårvagnar företräde i signaler framför biltrafiken. Man har även infört 

realtidsinformation på hållplatserna samt ökat underhållet av spår och banvallar.36 Sedan början av 

2000-talet kan man återigen se ett ökat användande av spårvagnsnätet. År 2004 gjordes 24% av alla 

resor i staden från start till mål med spårvagn, 40% av alla resor inkluderade spårvagn som del av 

resan.37 
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36

 Ibid, s. 7 
37

 Ibid, s. 4 

Bild 10. Dagens spårvägsnät i 

Warszawa. 

Bild 9. Dagens 

tunnelbanelinje i 

Warszawa. 
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Metro1, som numera löper i en 23 km lång tunnel under staden, från Warszawas allra sydligaste 

förorter, genom centrum till de nordligaste förorterna, (bild 9) noterar en ökning av antalet 

passagerare för varje år som går, se bild 11. Ökningen skall ses i ljuset av att linjen successivt byggts 

ut från öppnandet 1995 och att den slutgiltiga sträckningen inte varit färdig förrän år 2008. Dock kan 

man även efter detta år notera klart märkbara ökningar för 2009 och 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

I den årliga rapport som ges ut av tunnelbaneoperatören Metro Warszawskie kan man i den senaste 

versionen (för år 2010) utläsa att resenärerna är nöjda med sin tunnelbana och servicen. 44,2% ger 

omdömet mycket bra service, medan 49,7% anser att servicen är ”ganska bra”.38 Vid jämförelse med 

tidigare årsrapporter kan konstateras att detta är de bästa siffrorna man lyckats uppnå hittills. 

Attityden till Warszawas tunnelbana är alltså mycket positiv bland resenärerna. Här bör dock 

uppmärksammas att denna undersökning gjorts i tunnelbanan och de tillfrågade är personer som 

uppenbarligen valt tunnelbanan som transportmedel. Vid en undersökning på stan bland helt 

slumpvalda invånare skulle resultatet mycket väl kunna bli annorlunda. Man kan hur som helst dra en 

försiktig slutsats att systemet troligen är relativt väl fungerande och uppfyller de förväntningar som 

människor kan ha på ett modernt transportmedel.   

2.1.5 Sammanfattning, framtid – problem och möjligheter 

Warszawas trafik- och strukturproblem kan i korthet sammanfattas såhär: Utanför den absoluta 

stadskärnan har Warszawa med tiden fått en alldeles för utspridd struktur. Denna grundlades med de 

kommunistiska stadsplaneprinciperna, men utvecklingen fortsatte även efter 1989 av flera olika 

orsaker, som t.ex. en oerhört komplicerad administrativ och politisk struktur samt ett stormigt 

politiskt klimat som försvårar alla typer av övergripande beslut och försök att åstadkomma en 

generalplan för stadens fysiska planering.39 Denna spridningsproblematik underblåstes av bilen som 

symbol för Polens relativt nyvunna frihet efter kalla krigets slut år 1989. Eftersom bilen i många 

sammanhang ses som ett mer attraktivt transportmedel än kollektivtrafik och Polen strävar efter att 

bli ett mer marknadsekonomiskt land, har det inneburit att politiker inte velat gå emot de delar av 

befolkningen som äntligen har fått möjlighet att skaffa sig bil. I statens strävan efter ännu lägre grad 

av beblandning ekonomiskt, har anslagen till kollektivtrafiken sänkts vilket har resulterat i sämre 

underhåll och högre taxor. Lägre kvalitet på kollektivtrafiken har ytterligare accelererat bilens 

attraktivitet, varför ny bebyggelse utan svårighet har kunnat lokaliseras periferärt, när de flesta av de 

boende ändå har tillgång till bil. Resultatet har blivit att Stor-Warszawa upptar en yta likvärdig med 
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 Metro Warszawskie Sp. Z o.o, Annual Report 2010, Warszawa, 2011, s. 41 

39
 CijJournal.com, Giant step for Warsaw's master plan?, maj 2006 [online] 

Bild 11. Antal miljoner passagerare med Metro1 

från 1995 till 2010. Källa: Metro Warszawskie Sp. 

Z o.o, Annual Report 2010, Warszawa, 2011 
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Stor-Londons, trots en markant mindre befolkning. Denna trend behöver vändas, staden måste börja 

byggas inåt.  

Som ett arv efter kommunismens funktionsuppdelning och stora lägenhetskomplex med grönytor 

emellan, finns fortfarande stora ytor vakant land i centrala och halvcentrala lägen. Dessa markytor 

bör utredas för exploatering. För att motverka bilismens ytterligare utbredning ska nyexploaterade 

områden förses med goda kollektivtransportmöjligheter.  

Metron är relativt ny i Warszawa och ses i allmänhet som något positivt för staden, ett modernt sätt 

att resa. I kombination med det redan mycket väl utbyggda och till största delen separerade 

spårvagnsnätet, kan tunnelbana utgöra stommen i Warszawas kollektivtrafik. Nya tunnelbanelinjer 

kan komplettera de befintliga och de spårvagnslinjer som finns, och i så stor utsträckning som möjligt 

ersätta busstrafiken, som konkurrerar med bilarna om utrymmet på vägar och fastnar i 

trafikstockningar. Nya spårvägs- och tunnelbanelinjer bidrar också till ökat kollektivresande40, vilket 

minskar biltrafiken. När det gäller genomsnittlig reshastighet övervinner tunnelbana både buss och 

spårvagnstrafik (se kapitel 2.2.2) och kan därför anses vara fördelaktigt i valet mellan olika 

kollektivtrafikmedel. Kostnaden för byggnation av tunnelbanelinjer är dock betydligt högre än för 

motsvarande sträckning med buss eller spårvagn. I de följande kapitlen kommer dessa aspekter att 

behandlas.  

 

2.2 Trafikplaneringsöversikt, tunnelbana 

Detta kapitel syftar till att övergripande skissa teoretiska förutsättningar och specifikationer, först för 

tunnelbana i allmänhet och sedan specifikt för Warszawas tunnelbana. De aspekter som kommer att 

belysas är passagerarkapacitet, tillgänglighet, turtäthet, restid, linjedragning, stationer/stationslägen, 

hastighet/räckvidd och bankonstruktion.   

2.2.1 Vad är typiskt för en tunnelbana? 

Vanliga kriterier för att ett kollektivtrafiknät ska kallas tunnelbana brukar vara:41 

- En urban järnväg som sträcker sig genom de mest tätbebyggda delarna av en stad 

- Löper till stor del genom tunnel, men kan även ha betydande del av sträckningen över jord 

eller på broar över gatunivå 

- Järnvägen är helt självständig från annan trafik, dvs. har inga järnvägskorsningar 

- Turtätheten är minst 10-minutersintervall dagtid 

- Stationerna ligger vanligen tätt, cirka 1 km från varandra 

2.2.2 Vilka aspekter spelar in vid planering för tunnelbana?  

 

Kapacitet 

Normalt sett har tunnelbana en betydligt högre passagerarkapacitet än pendeltåg, bussar och 

spårvagnar. Självklart finns det en stor mängd variabler som kan påverkas för att öka och minska 

kapaciteten för alla dessa olika system, såsom storleken på fordon (längd, bredd, antal vagnar), 

                                                            
40

 Sveriges kommuner och landsting, Vägverket, Banverket, Boverket, Trafik för en attraktiv stad, 2007, s. 245 
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 White, 2009, s. 79 
   Metrobits.org, Definition, 2010 [online] 
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turtäthet, etc. Man brukar dock räkna med att en busslinje har en kapacitet på cirka 1000-3000 

passagerare per riktning och timme, spårvagn cirka 2000-10000, och tunnelbana cirka 8000-30000.42  

Tunnelbanesystem kan vara uppbyggda på många olika sätt. En intressant jämförelse kan göras 

mellan Köpenhamns tunnelbana där korta smala automatiska tåg (3 vagnar) trafikerar varje minut, 

och New Yorks tunnelbana där stora breda tåg med dubbelbemanning och upp till 15 vagnar 

trafikerar banan mer sällan.   

Ett enkelt sätt att beräkna kapaciteten per riktning och timme för ett system är att ta:43 

Maximalt antal passagerare per vagn   x   antal vagnar per tåg   x   antal tåg per timme  

Förenklat kan man säga att det viktigaste kriteriet för att utbyggnad av tunnelbana i ett område ska 

vara motiverad är att det måste finnas ett resandeunderlag som motsvarar standarden för 

tunnelbana. Det vill säga, det adderade antalet resenärer längs hela linjens längd måste vara i 

storleksordningen 15000-30000 passagerare per riktning och timme under rusningstrafiken. 

Huruvida det finns tillräckligt många resenärer eller inte i ett område avgörs i sin tur av en mängd 

olika faktorer såsom områdets befolkningstäthet, funktioner (bostäder, arbetsplatser, skolor, 

sjukhus), avstånd till centrum, befolkningens socioekonomiska status, genomsnittligt bilinnehav, etc. 

Det finns dock anledning att tro att en tunnelbanelinje som ersätter t.ex. en hårt trafikerad busslinje 

kan attrahera fler passagerare än vad busslinjen gjort, t.ex. på grund av kortare och bekvämare resa. 

Valet av transportmedel görs i en avvägning mellan vad som upplevs mest attraktivt, kollektivtrafik 

eller bil. Därför kan tunnelbana eventuellt motiveras även för sträckningar där kollektivtrafikresandet 

i dagsläget är något lägre än tunnelbanestandard. Det är även som tidigare nämnts känt att 

markpriser stiger i områden runt tunnelbane- och spårvagnsstationer44, detta torde på sikt kunna 

driva upp densiteten i dessa områden och bidra till ett högre passagerarantal.  

Tillgänglighet – turtäthet – restid 

Tillgänglighet ur trafikplaneringssynvinkel syftar främst på tre aspekter: avstånd till stationen, 

turtäthet, och restid. Faktum är att alla dessa tre variabler hänger ihop och beror av varandra. Vi 

tänker oss en stadsdel där det finns två kollektivtrafiklinjer som löper på parallella gator in mot 

stadens centrum och båda trafikerar med 20-minuters intervaller. Människor som bor mitt emellan 

dessa två linjer kan välja vilken de ska gå till, och de har därför en möjlighet var 10e minut att ta sig 

till centrum. De som bor på ena sidan om dessa två linjer har dock närmare till den ena. Dessa 

människor har att hålla tillgodo med en turtäthet om var 20e minut, så länge de inte är beredda att 

gå ytterligare en bit till för att ta den andra linjen.  

Om vi nu tänker oss att vi ersätter dessa två linjer med en enda istället, som löper i ett läge mitt 

emellan dagens två linjer, ger oss resandeunderlaget från de två tidigare linjerna en turtäthet på var 

10e minut för den nya linjen. Vad har vi vunnit/förlorat? 

De människor som bodde på ena sidan om de båda linjerna har fått längre gångväg till den nya linjen. 

Men i gengäld får de nu en fördubblad turtäthet, ett fordon var 10-e minut istället för var 20e. 

Forskning visar att gränsen för när människor börjar anpassa sig efter tidtabeller går vid en avgång 

var 10e minut. Har en linje en turtäthet på 10 minuter eller mindre bryr sig människor inte längre om 
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tidtabellen utan går till stationen när det passar dem. Vid längre intervall planerar människor när de 

ska lämna sina hem/arbeten, vilket leder till en dold väntetid i hemmet, (den tiden då man tittar på 

klockan en gång i minuten för att säkerställa att inte missa bussen).45 För att upprätthålla en attraktiv 

service och eliminera den dolda väntetiden bör man alltså eftersträva att ha minst 10-minuterstrafik 

så stor del av dygnet som möjligt. Detta kan som exemplet ovan (om de två kollektivtrafiklinjerna 

som blev en) visade, ibland innebära att gångavståndet till stationer måste bli längre. Det finns i 

grund och botten två olika synsätt på kollektivtrafikplanering. Det ena går ut på att ha en hög 

differentiering, dvs. en mängd olika typer av trafik och linjer för att tillgodose olika behov, och 

försörja en stad med ett finmaskigt nät. Med hjälp av resonemanget ovan förstår vi att ett finmaskigt 

busslinjenät med en mängd olika linjer medför utglesning av tidtabellerna. Det leder också till att 

nätet blir svårare att överblicka, och kan därmed framstå som mindre användbart. Det andra 

synsättet innebär således att man tar fasta på betydelsen av ordet kollektivtrafik, dvs. att resa 

tillsammans, på samma villkor. Detta innebär prioriteringar och kompromisser när det gäller 

linjenäten, dvs. färre linjer och enhetligare struktur, med högre turtäthet. Sådana system blir 

betydligt enklare att överblicka. Detta synsätt är i dagsläget det mest populära i Sverige46 och anses 

ge bäst förutsättningar att skapa en attraktiv kollektivtrafik.  

Restid är nästa aspekt av tillgänglighet. Det finns ett tätt samband mellan restid och avstånd från 

bostad till station. Uppenbarligen är det så, att om en buss/tunnelbana/spårvagn ska färdas en viss 

sträcka, kommer denna sträcka att ta längre tid ju fler gånger man stannar på vägen. Ur den 

aspekten borde tillgängligheten öka ju färre stopp det är på en linje. Men då ökar ju också avstånden 

för de flesta resenärer till stationerna. Fler stationer längs en linje innebär att fler människor bor nära 

en station. Planering av kollektivtrafiknätverk måste alltså vara en avvägning mellan den tid det tar 

att gå/cykla till stationen och den restid man spenderar inne i fordonet.47 För tunnelbanesystem är 

det brukligt att ha cirka 1 km mellan stationerna i förortsmiljö, och sjunkande avstånd (ner till cirka 

500 m) i stadskärnor där densiteten är högre och målpunkterna fler48, men det finns gott om 

exempel på system i andra länder med betydligt kortare och längre medelavstånd, såsom Paris (589 

m) och London (1552 m).49  

Satt i ett konkret sammanhang skulle resonemanget ovan om sambandet mellan avstånd till 

stationen, turtäthet och restid innebära att man bör slå ihop flera glest trafikerade busslinjer till en, 

som får en genare sträckning och högre turtäthet. Resultatet är att gångavståndet till stationerna blir 

längre för många passagerare, men väntetid och åktid i fordonet blir kortare. På samma sätt kan man 

för att öka attraktiviteten slå ihop ett antal hårt trafikerade busslinjer till en spårvagns- eller 

tunnelbanelinje, som denna studie kommer att föreslå.   

Linjedragning, Stationer och byten 

För att kunna bestämma stationslägen längs med en linje gäller det att identifiera de viktigaste 

målpunkterna. Dessa i kombination med befolkningstätheten i olika områden längs linjen utgör 

grunden för var stationer ska placeras. Som tidigare nämnts räknar man i de flesta fall med att en klar 

majoritet av passagerarna går eller cyklar till sin station.50 Stationer ska därför lokaliseras där 

befolkningstätheten är som högst så att så många som möjligt bor inom ett så litet avstånd som 
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möjligt från stationen. Acceptabel gångtid till stationen anses vara under 10 minuter. Baserat på en 

genomsnittlig gånghastighet om 5 km/h är det en sträcka på 833 meter. För att illustrera en stations 

upptagningsområde brukar man rita cirklar kring stationerna. Radien på dessa cirklar varierar hos 

olika trafikforskare/planerare. Vanligt är att rita cirklar med radien 600 eller 800 meter. Det är viktigt 

att komma ihåg att dessa cirklar illustrerar avståndet till stationen fågelvägen, ett hus som ligger 

precis 800 meter från stationen fågelvägen kan med andra ord ha en gångväg på 1 km till 

stationsentrén.  

De viktigaste målpunkterna för lokalisering av stationer är: 

 Stora arbetsplatser. Särskilt arbetsplatser med stor andel kvinnliga anställda genererar ett 

stort behov av kollektivtrafiktransporter. 

 Sjukhus är stora arbetsplaster men utgör också viktiga målpunkter som det är viktigt att det 

enkelt går att nå, även för de som saknar bil.  

 Skolor. Elever och studenter åker kollektivt i betydligt högre utsträckning än andra.51  

 Stora externa köpcentrum. 

 Stationer för andra transportmedel såsom järnvägsstationer och flygplatser. Ett 

sammanhållet nätverk med goda bytesmöjligheter mellan olika trafikslag är en av de 

kvaliteter man eftersträvar när man planerar för nya linjer. Där det finns möjlighet, bör man 

alltid planera kollektivtrafiknätverk för att underlätta byten till andra delar av nätverket, eller 

till andra transportmedel.52 Det är ur denna synvinkel synnerligen märkligt att Warszawas 

Metro1 ”missar” centralstationen med 500 m.  

En tunnelbanestation har ofta flera nedgångar till en och samma plattform. Dessa kan placeras i 

varsin ände av plattformen. Genom att sprida entréerna maximalt ger man fler resenärer kortare 

gångväg till stationen. En situation där flera stationer på rad har utgångar på samma ställen (t.ex. en 

uppgång i varje ände av plattformen) bör dock undvikas, eftersom tågen då kommer att lastas 

ojämnt med mycket trängsel i början och slutet av tågen och tomma säten i mitten som följd.53  

Undersökningar visar att resenärer upplever en resa med byte som en betydligt större uppoffring än 

en resa utan byte även om de båda resorna tar lika lång tid.54 Med vetskap om detta bör man så 

långt det är möjligt utforma kollektivtrafiknät med direkta förbindelser mellan viktiga målpunkter.  

Hastighet/räckvidd 

En stor fördel med tunnelbana är förutom den höga kapaciteten också den kortare restid som 

medges, jämfört med buss och spårvagn. För riktigt korta resor kan i många fall bussen eller 

spårvagnen vara mer fördelaktig eftersom tunnelbana kräver att man tar sig ner under jorden, vilket 

leder till en tidsförlust. För längre resor är dock tunnelbana i de flesta fall snabbare, av flera olika 

anledningar. En av dessa är att stationerna ligger längre ifrån varandra, som tidigare nämnts cirka 

1000 m i normalfallet jämfört med 100-250 meter för buss och 250-600 meter för spårvagn.55 En 

annan är att tunnelbana är helt oberoende av trafikstockningar i gatunivå. Spårvagn kan i många fall 

ha egen banvall till stor del (89% av linjelängden i Warszawa) men kommer ändå att komma i konflikt 
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med biltrafiken vid korsningar och dylikt. Bussar kan ha egna körfält och signalprioritering men när 

det är riktigt mycket bilar på vägarna blir de likväl påverkade.  

Resultatet är att medelhastigheten för stadsbussar (inkl. stationsuppehåll) brukar vara omkring 15-18 

km/h.56 Dessutom är denna medelhastighet beroende av trafikläget. För tunnelbanor ligger 

medelhastigheten oftast omkring 40 km/h.57 Det innebär att räckvidden per tidsenhet blir längre än 

för buss eller spårvagn, vilket medger längre resor och därmed öppnar upp en större arbetsmarknad 

för invånarna i tunnelbanans upptagningsområden.  

Bankonstruktion 

De konstruktionsmässiga aspekterna är viktiga att ta upp eftersom konstruktionsteknik ofta är med 

och styr linjedragning och därmed vilka stationslägen som blir möjliga. I allmänhet bör en 

tunnelbanelinje vara så rak som möjligt. Kurvor leder till att hastigheten måste sänkas och stationer 

fungerar bäst när de placeras på raksträckor.  

Det finns huvudsakligen fyra olika sätt att konstruera en tunnelbanelinje.  

 Det allra billigaste alternativet är att låta spåren gå i marknivå. De kommer då att utgöra en 

kraftig barriär och måste korsas via broar och tunnlar. Dessutom tar de mark i anspråk som 

inte kan användas till annat.  

 

 Det näst billigaste sättet är att låta banan gå på upphöjda broar över t.ex. huvudleder för 

biltrafik (bild 12). Detta var tidigare vanligt i städer där det var ont om utrymme och 

ekonomin var knapp. Upphöjda tunnelbanelinjer bidrar i hög utsträckning till ett ökat buller i 

städerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Cut and cover” principen går ut på att man gräver upp en väg (bild 13) och lägger spår och 

stationer under den. När arbetet är klart lägger man över vägen igen. Denna teknik medför 

stora störningar i gatunivå under hela byggperioden, men har fördelen att linjen och 

stationerna hamnar nära markytan vilket innebär att det går smidigare för resenärer att ta 

sig ner till stationerna. Med denna teknik kan man också åstadkomma rymliga och bra 
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Bild 12. New Yorks tunnelbana löper i 

många fall på broar över trafikleder i 

förorterna. 

Bild 13 . Uppgrävd gata i Vancouver för 
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stationsrum och tunnlar. Anledningen till att man oftast väljer att gräva upp en väg är för att 

man på så vis inte behöver riva några byggnader. Om det är möjligt är det givetvis bättre att 

lokalisera linjen under vakant land så att byggstörningar kan undvikas. Ett exempel på ”cut 

and cover”-teknik är gröna linjens sträckning i Stockholm mellan T-centralen och 

Fridhemsplan, där linjen löper norrut först under Sveavägen, sedan svänger vänster längs 

med Karlbergsvägen och sedan löper sista biten till Fridhemsplan under S:t Eriksgatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Djuptunnel-principen tillämpas när en sträckning ska byggas där det inte finns möjlighet att 

gräva upp t.ex. en gata. Istället borrar man då tunnlar (bild 15). Grundprincipen är att ju 

mindre diameter man borrar med desto lägre kostnad per km. Av ekonomiska skäl 

konstruerar man därför ofta trånga tunnlar och stationer. Ett bra exempel på detta är de 

äldre linjerna i Londons tunnelbana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14 och 15. Köpenhamns tunnelbana är konstruerad med 

djuptunneltekniken, därav de djupa stationerna (bild 14) och de runda 

tunnlarna (bild 15). 

Bild 13. Uppgrävd gata i Vancouver för 

tunnelbanebygge med ”cut and cover”-

princip.  
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Både ”cut and cover”- och djuptunneltekniken kostar normalt ungefär lika mycket per km men 

fördelarna med rymliga, ytliga stationer gör att ”cut and cover” principen ska väljas om det är 

möjligt.58 

Val av konstruktionsteknik blir alltså ofta styrande för linjedragningen. T.ex. måste en linje som ska 

byggas med ”cut and cover”-teknik anläggas under vägar eller vakant land. En linje i markplan kan 

bara anläggas på vakant land, etc. Sådana aspekter kan göra att man i slutänden väljer en 

linjedragning som i viss mån avviker från den optimala sett till befolkningsdensitet och viktiga 

målpunkter, pga. att man då t.ex. kan bygga banan över jord eller med ”cut and cover”-teknik.  

2.2.3 Warszawas tunnelbana 
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Bild 16. Geografiskt korrekt återgivning av Warszawas tunnelbana.   

Blå linje: Metro 1 med aktiva stationer i blått. Två stationer längs linjen är gråa, dessa är planerade men ännu ej 

byggda.  

Röd linje: Metro 2 mellan Rondo Daszynskiego och Dworzec Wilenski. Sträckan är för närvarande under 

konstruktion. 

Röd streckad linje: Senare etapper av Metro2.  

STP xx = vagnhall 
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Stationer, linjedragning och byten 

Metro1 har 21 stationer och är cirka 23 km lång. Stationerna har ett genomsnittligt avstånd på 1083 

meter.59 Som tidigare nämnts är medeldensiteten längs Metro1 cirka 133 personer per hektar 

jämfört med 67 för hela Warszawa. När man räknar med ett upptagningsområde med en radie om 

600 meter kring varje station innebär det att detta område i snitt har cirka 15000 boende60, eller 

något mindre eftersom många stationers upptagningsområden överlappar varandra på grund av att 

stationerna ligger mindre än 1200 m från varandra. Plattformarnas längd är mellan 120 och 140 

meter. Stationerna ligger förhållandevis grunt, mellan 4,7 och 14,4 m från plattformsgolven till 

gatunivån.61 Detta ”grunda” utförande medför relativt små tidsförluster för passagerarna att ta sig 

ner till stationerna jämfört med andra tunnelbanelinjer, såsom t.ex. Blåa linjen i Stockholm.  

Cirka hälften av Metro1 löper parallellt med befintliga spårvagnslinjer, andra hälften av banan löper i 

områden som tidigare saknat spårbunden kollektivtrafik. Banan börjar i Kabaty, cirka 11,5 km söder 

om stadens mittpunkt (Rotunda, korsningen Alej Jerozolimskie – Marsalkowska, vid station Centrum), 

fågelvägen. Från Kabaty till station Sluzew i de södra förorterna löper banan längs områden som 

tidigare saknade spårbunden kollektivtrafik. Mellan Sluzew och Politechnika löper banan mellan två 

spårvagnslinjer, med ett avstånd om cirka 750-1000 meter till var och en av dessa linjer. Dessa 

stadsdelar tillhör de halv-centrala och centrala. Vid station Pole Mokotowskie ligger Warszawas 

ekonomiska universitet. Nästa station är Politechnika, här finns stadens tekniska universitet. Från och 

med denna station löper linjen under en av stadens tyngst trafikerade spårvagnskorridorer, längs 

med gatan Marsalkowska. Mellan Politechnika och nästa station, Centrum, planerades från början 

ytterligare en station vid Konstitutionsplatsen. Avståndet mellan norra uppgången vid Politechnika 

och Konstitutionsplatsen är dock endast cirka 200 meter. Stationen som skulle ha byggts där 

bantades bort av ekonomiska orsaker. Nästa station är Centrum. Från stationen är avståndet cirka 

500 meter till centralstationen i västlig riktning. Vid Centrum finns även anslutning till spårvagn som 

korsar floden och löper mot de östliga delarna av staden. Nästa station, endast cirka 500 meter 

norrut, är Swietokryzska. Här kommer Metro1 att möta Metro2. Nästa station är Ratusz Arsenal. Här 

möter linjen ytterligare en öst-västlig spårvagnslinje som leder först till gamla stan och sedan korsar 

floden. Nästa station, Dworzec Gdanski ligger på ett avstånd av cirka 1,6 km från Ratusz Arsenal. 

Mellan dessa stationer planerades ursprungligen ytterligare en station, Muranow, som också 

bantades bort av ekonomiska skäl. Vid Dworzec Gdanski finns den tredje anslutningen till spårvagn 

som korsar floden mot östra Warszawa. Nästa station är Plac Wilsona. Efter denna station lämnar 

Metro1 den spårvagnslinje som banan följt sedan Politechnika och rör sig i nord-västlig riktning, även 

sista biten mellan två spårvagnslinjer till slutstationen Mlociny som ligger cirka 8,6 km fågelvägen 

från mittpunkten. Metro1 löper alltså som tunnelbana bör, i ett högdensitetsbälte av Warszawa och 

fångar upp en mängd viktiga målpunkter såsom högskolor och bytespunkter till spårvagn.  

Metro2 kommer att löpa i öst-västlig riktning och ska i framtiden fungera som den huvudsakliga 

kollektivtransportleden i östvästlig riktning. Linjen kommer fullt utbyggd att bli 32 km lång och ha 27 

stationer.62 Detta ger ett medelavstånd på 1185 m mellan stationerna. Linjen kommer att ansluta 

Warszawas västra förorter och sedan löpa centralt genom finansdistriktet under gatan Swietokrzyska 

och ansluta till Metro1 vid stationen med samma namn. Därefter fortsätter linjen med en station vid 

den vackra affärsgatan Nowy Swiat. Efter denna station blir det ytterligare ett stopp innan linjen 
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dyker ner under floden Vistula. På andra sidan floden blir första stoppet vid den nya nationalarenan 

för fotboll som öppnats inför fotbolls-EM 2012. Efter station Stadion grenar sig linjen i två olika 

grenar, en som löper söderut och en norrut. På den norra grenen blir nästa station Dworzec Wilenski, 

där anslutning ges till pendeltågssystemet.  

Kapacitet – turtäthet – restid 

Som visats tidigare bestäms maxkapaciteten för ett system av maximalt antal passagerare per tåg 

och hur många tåg man kan köra per timme. På Metro1 körs i dagsläget maximalt ett tåg var 3e 

minut (20 tåg per timme).63 Genom tekniska uppgraderingar kan man i framtida komma att köra 

tågen tätare. Det finns tre olika typer av tåg i systemet. De två äldre typerna kan ta 1276 personer 

(sittande + stående) per tåg (6 vagnar). I den nyare tågtypen är de 6 vagnarna sammanlänkade med 

fri rörlighet mellan dessa. Därför har tåget en något högre passagerarkapacitet, 1470 passagerare per 

tåg.64 Maximal passagerarkapacitet blir alltså med de äldre tågtyperna 25520 personer per riktning 

och timme och med den nya tågtypen 29400. Som jämförelse uppskattas de tyngst trafikerade 

spårvagnskorridorerna i Warszawa ha en kapacitet på cirka 10000 passagerare per timme och 

riktning.65 

Turtätheten ligger som nämnts under rusningstrafiken på ett tåg var 3e minut. Dagtid går ett tåg var 

3-4 minut. Under de sista 45 minuterna varje vardagskväll går ett tåg var 10e minut. Tågen slutar gå 

cirka 00:30. På fredags- och lördagsnätterna trafikeras tunnelbanan fram till strax innan 3 med ett tåg 

var 15e minut efter 00:30. Restiden för hela linjen är 39 minuter. Från Kabaty i söder till Centrum tar 

det 21 minuter och från Mlociny i norr, 18. 66 Snittid per station är 1 minut 51 sekunder.  

Hastighet/räckvidd 

Medelhastigheten för Metro1 är 35 km/h inklusive stationsuppehåll.67 Det är alltså dubbla 

hastigheten jämfört med snitthastighet för stadsbusstrafik som vanligen ligger på 15-18 km/h, och 

för Warszawas spårvagnstrafik vars genomsnittshastighet ligger på 14,6 km/h vardagar och 18,4 

km/h på helger.68 Det innebär att räckvidden med tunnelbanan är ungefär dubbelt så lång per 

tidsenhet som för buss- eller spårvagnstrafik.  

Medelhastigheten för Metro2 kommer troligtvis att bli marginellt högre pga. det något längre 

genomsnittsavståndet mellan stationerna (1185 m jämfört med 1083). Någon större skillnad är dock 

inte att vänta. En framtida möjlighet att köra linjen automatiskt kan dock innebära en mer optimerad 

acceleration och inbromsning som kan ge kortare körtider och högre medelhastighet.  

Bankonstruktion 

Största delen av Metro1 är konstruerad efter ”cut and cover”-principen, dvs. genom att man grävt 

upp en väg och lagt spår och stationer under den för att sedan åter lägga igen vägen. Det är tack vare 

denna teknik som tunnelbanan och dess stationer ligger så pass grunt i marken. Användningen av 

denna teknik kan tydligt ses när man befinner sig på en station, eftersom stationerna har räta väggar 

och inte runda (se bild 17, 18).  
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Största delen av linjen löper alltså under någon av Warszawas gator, men vid flera tillfällen behöver 

linjen ta en ny riktning utan att gatan tar samma. Vid dessa svängar har djuptunnelteknik använts för 

att inte behöva riva bebyggelse, tills linjen återigen har kunnat ansluta under en väg som löper i rätt 

riktning. Linjedragningen har i allmänhet gjorts så rak som möjligt, med en minimal kurvradie på 300 

m. Eftersom linjen löper i ett högdensitetsband genom staden ligger den helt och hållet i tunnel, med 

undantag för vagnhallen i Kabaty som ligger över jord. Metro2 konstrueras efter samma princip. Som 

bild 19 visar, löper i stort sett hela den första delen av Metro2 under gatan Swietokrzyska. Detta 

innebär att gatan i skrivande stund är helt avstängd och uppgrävd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 19. Metro1: blå linje med stationerna Centrum och Swietokrzyska under gatan Marsalkowska, Metro2: gul linje, med 

stationerna Rondo Daszynskiego, Rondo onz, Swietokrzyska och Nowy Swiat under gatan Swietokrzyska. 

 

Bild 17. Tunnelbanestation ”Bank” i Londons tunnelbana, en 

typisk djuptunnel-station på ”Northern line”.  

Bild 18. Tunnelbanestation ”Ratusz Arsenal” i Warszawas 

tunnelbana, en typisk ”cut and cover”-station på Metro1.  
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3. Utredning – ny tunnelbanelinje 
När vi nu har de flesta grundläggande förutsättningar klara för oss, såsom stadens övergripande 

struktur och de historiska orsakerna bakom den samt allmänna teoretiska förutsättningar och 

specifikationer för tunnelbana, kan det konkreta arbetet med själva utredningen för en ny 

tunnelbanelinje ta vid. I ”Trafiken i den hållbara staden” spaltas den generella utrednings- och 

planeringsprocessen för trafikplanering upp som följer69 : 

 Nulägesanalys 

 Målformulering 

 Förslag (alternativa handlingsvägar) 

 Konsekvenser 

 Utvärdering, rekommendation 

 Förankring, beslut 

Eftersom detta endast är en studie kommer den sista punkten inte att beröras. Övriga kommer att 

presenteras i varsitt delkapitel nedan.  

3.1 Nulägesanalys - Planeringsförutsättningar i berörda 

stadsdelar 

Syftet med detta kapitel är att analysera de geografiska och fysiska förutsättningar som finns i de 

stadsdelar som berörs av en tunnelbanelinje mellan de tidigare nämnda målpunkterna.  

3.1.1 Metod för analys 

Svenska Boverket har i skriften ”Lär känna din ort” utvecklat ett koncept för stadsanalyser. Detta 

koncept har konkretiserats och anpassats för trafikplanering i ”TRAST”, som fungerar som ett 

underlag för svenska kommuner i deras trafikplanering. Då den fysiska miljön består av samma 

element och har liknande problem ur många aspekter i Sverige och Polen, är detta sätt att analysera 

användbart även för Warszawa. Analysen delas in i kvantitativa beskrivningar, med fakta som ska 

vara objektiva och värdeneutrala, samt kvalitativa beskrivningar som däremot kan vara subjektiva 

och ta ställning i olika frågor.70 Den viktigaste delen av den kvantitativa analysen blir här att analysera 

den övergripande rumsliga strukturen genom studier av kartor och flygbilder över stadsdelarna: 

trafikstruktur, grönstruktur, dagens kollektivtrafiknät, befolkningstäthet samt kommunala planer och 

projekt för framtida utveckling i området ingår här. Denna analys kommer att leda till att en 

övergripande linjesträckning för den nya tunnelbanelinjen kan utarbetas. Den kvalitativa 

undersökningen kommer att innebära en mer detaljerad analys på plats, som genomförs till fots i de 

berörda stadsdelarna. Denna analys kommer att fungera som hjälp för den mer detaljerade 

utformningen, där stationslägen och entréers placering ska bestämmas.  

Både kvantitativ och kvalitativ analys kommer att göras med hjälp av några de 25 ”nyckelord” som 

finns listade i TRAST för ortsanalys. Definitioner och beskrivningar av nyckelorden finns i TRAST.  

                                                            
69

 Hydén (red), 2008, s. 450-456 
70

 Sveriges kommuner och landsting, Vägverket, Banverket, Boverket, TRAST-Trafik för en attraktiv stad, 2007, s. 18 
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För att få en enkel struktur på denna analys har de nyckelord från bild 20 ovan som är intressanta för 

studien delats in i en för fysisk planering vanlig modell med tre huvudspår. Några av nyckelorden är 

mest intressanta i den stora skalan, andra i den lilla. Till ”nyckelorden” har ytterligare två aspekter 

lagts till: Planerade förändringar/aktuella byggnadsprojekt och dagens kollektivtrafiknät.  

 Bebyggelsestruktur: 

stadens form, täthet och skala 

stadstyper  

bebyggelsehistorisk utveckling (har redan behandlats i kapitel 2.1) 

stadselement (viktiga målpunkter)  

stadsentréer 

planerade förändringar/aktuella byggnadsprojekt 

 

 Trafikstruktur: 

platsens naturliga förutsättningar  

gaturum och allmänna platser  

stråk 

barriärer 

knutpunkter 

dagens kollektivtrafiknät 

 

 Grönstruktur 

 

 

 

 

 

Bild 20. Nyckelord för analys av platsen från 

TRAST.  
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3.1.2 Övergripande analys av struktur hos stadsdelarna mellan Centrum och 

Flygplatsen (kvantitativ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 21 visar Warszawas olika kommuner och befolkningstätheten i dessa. Den lilla röda pricken 

representerar centralstationens position och den större pricken flygplatsens. Geografiskt innebär det 

att berörda stadsdelar är dessa fyra:  

Srodmiescie är stadens absoluta centrum. Här finns centralstationen, mötesstationen för 

Metro1/Metro2 (Swietokrzyska) och gamla stan.  

Ochota är en utpräglad bostadsstadsdel. Här finns ett campusområde för Warszawas Universitet med 

bland annat den medicinska fakulteten. Stadsdelen penetreras av en spårvagnslinje som löper från 

Warszawas centrum och sedan centralt ut genom stadsdelens bostadsområden. Befolkningsmässigt 

är Ochota Warszawas tätaste stadsdel.71 

Mokotow är också en relativt befolkningstät stadsdel. Västra delen försörjs av två spårvagnslinjer 

mot centrum samt Metro1, som löper hela vägen från Ursynow i syd, genom Mokotow till centrala 

Warszawa. Längs Mokotows västra gräns mot Ochota finns en landremsa med förfallna 

koloniträdgårdar vars förutsättningar för nyexploatering kommer att undersökas.    

Wlochy är befolkningsmässigt gles eftersom den till stor del upptas av Chopin-flygplatsen samt 

industri och kontor. Även här finns mark som är intressant för eventuell exploatering.  

Nedan kommer de relevanta delarna av dessa stadsdelar visas i några olika kartbilder på teman som 

grönstruktur/trafikstruktur, dagens kollektivtrafik och kommunala planer. Området för samtliga 

dessa kartor är det som markerats med en streckad ruta i bild 21 ovan.  

                                                            
71

 Statistical office in Warsaw, Panorama of Warsaw districts in 2010, Warszawa, 2011, s. 130 

Bild 21. Kartan visar Warszawas olika 

kommuner och befolkningstätheten i 

dessa. De gröna prickarna indikerar 

täthetsstruktur inom de olika 

kommunerna. Den streckade ramen 

visar område för de mer inzoomade 

kartor som följer nedan.  
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Bild 22. 

Trafikstruktur och 

grönstruktur för det 

inrutade området 

från bild 21 ovan.  
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Bild 23. Dagens 

spårbundna 

kollektivtrafiknät  

(+ Metro2) för samma 

område som i bild 22. 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 24. Planlagda/ej planlagda 

stadsdelar i samma område som 

för bilderna ovan.  
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Bild 25. Ögonblicksbild som visar 

hastighet för trafiken i området kl. 

16.45, 2012-04-20.  
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Bild 22 visar den övergripande trafikstrukturen och grönstrukturen i området. Klassificeringen av de 

olika vägtyperna i trafikstrukturen kommer från ”The transportation system of Warsaw: Sustainable 

development strategy up to the year 2015 and successive years”. I denna rapport klassificeras 

vägarna efter ”Expressways”, ”Arterial roads”, ”Main roads” och ”Collector roads”. I det aktuella 

området finns inga ”Expressways” utan huvudstrukturen utgörs av ”Arterial roads” och ”Main roads”. 

Klassificeringen indikerar hur stora trafikvolymer de olika vägarna kan hantera. Zwirki i Wigury med 

sin sträckning mellan flygplatsen och centrala staden, är den radiella led som tar störst trafikvolym i 

dessa områden. Hastigheter för trafiken på områdets olika vägar kan ses i bild 25. Som bilden visar 

ligger hastigheten på Zwirki i Wigury till stora delar mellan 0 och 15 km/h i båda riktningar i 

rusningstrafik. Här finns alltså goda skäl till utökad transportkapacitet.  

 

Uppdelningen i grönstruktur och koloniområden i bild 22 utgår från Warszawas officiella och aktuella 

stadskarta, som uppdaterades 2012-04-17.72 Bild 23 visar hur det spårbundna kollektivtrafiknätet i 

området ser ut i dagsläget (plus Metro2 som är under konstruktion). Om det finns en ambition att 

skapa ett spårburet kollektivtrafiknät som fördelar sig jämnt rent geografiskt kan man från denna 

karta dra slutsatsen att en linje längs med gatan Zwirki i Wigury vore logisk. En sådan linjedragning 

motiveras även av de trafikvolymer som finns på de olika vägarna i dagsläget.  

Bild 24 visar status för planer inom de olika delarna i samma område. Föreslagna 

nyexploateringsprojekt i denna studie kommer att koncentreras till områden som saknar planer (gul-

streckade) eller där uppgift saknas (vita), för att inte interferera med andra aktuella 

exploateringsprojekt. ”Uppgift saknas” betyder att ägarförhållanden behöver utredas. Som tidigare 

nämnts är okända ägarförhållanden ofta ett problem vid nyexploatering i Warszawa på grund 

efterkrigstidens förstatligande av marken. Områden utan aktuella planer (gula och vita i bild 24) är 

områden som behöver utvecklas/förnyas, därför finns här möjligheter att titta på nyexploatering. 

Detta gäller i stort sett hela den östra sidan av vägen Zwirki i Wigury söder om Pole Mokotwskie 

parken.  

3.1.3 Slutsats om linjedragning baserat på den övergripande strukturen 

Med de insikter vi skaffat oss utifrån denna övergripande kartanalys, kan vi från och med nu utgå 

från att tunnelbanelinjen som denna studie utreder bör löpa längs med den radiella artären (”Arterial 

road”) Zwirki i Wigury. Förutom de argument som framkommer av kartanalysen ovan finns även en 

ekonomisk aspekt som talar för detta. Närhet till en tunnelbanestation har som nämndes i kapitel 

2.1.4 lett till en markant höjning av landvärdet och därmed priserna på fastigheter/lägenheter längs 

med Metro1. I samband med byggandet av Metro2 har studier gjorts som visar på samma tendenser 

i områden kring dess stationer, trots att linjen ännu inte är öppnad. I rapporten “Land value capture 

as a funding source for urban investment - The Warsaw metro system”, argumenteras för att 

värdestegring för mark, som uppkommer pga. utbyggnad av infrastruktur såsom tunnelbana, ska 

kunna användas för att bekosta tunnelbanebygget. Förenklat går strategin ut på att man tvingar den 

privata sektorn (i det här fallet markägaren/byggföretagen som exploaterar marken) att bekosta 

delar av tunnelbaneprojektet, som senare kommer innebära högre lägenhetspriser och därmed 

högre vinster för byggföretagen.73 Detta är en s.k. win-win situation eftersom stat/kommun lättare 

kan hitta en villig exploatör, eftersom det finns mer pengar att tjäna vid exploatering av områden vid 

tunnelbana, samtidigt som tunnelbaneprojektet delfinansieras av exploatören. Eftersom det finns 

                                                            
72

 City of Warsaw, Officiell stadskarta, 2012 [online] 
73

 Medda Romana, Francesca och Modelewska, Marta, Land value capture as a funding source for urban investment-The Warsaw metro 
system, Rapport Ernst&Young Polska, Warszawa, 2011, s. 7-8 
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vakant/dåligt utnyttjad mark längs med i stort sett hela den östra sidan av vägen Zwirki i Wigury (se 

bild 22 och 24), innebär detta att man skulle kunna få tunnelbaneprojektet delfinansierat med hjälp 

av nyexploatering av dessa områden, samtidigt som det bidrar till att läka ihop och förtäta staden, i 

linje med vad som föreslogs i rapporten ” The Spatial Development of Warsaw Metropolitan Area” 

(se kapitel 2.1.4 och 2.1.5). Vidare bör linjen dras under vakant land eller under byggnader som ändå 

ska rivas (t.ex. kolonistugorna) eftersom man då kan tillämpa den så kallade ”cut and cover”-

principen för byggnationen (som leder till flera fördelar, redovisade i kapitel 2.2.2), utan att behöva 

orsaka de enorma trafikstörningar som en uppgrävning av Zwirki i Wigury skulle innebära. Detta 

innebär en linjedragning längs med och strax öster om Zwirki i Wigury, dvs. under områden för 

framtida nyexploatering. 

3.1.4 Passagerarunderlag längs linjen 

Nedan följer två olika resonemang kring passagerarunderlaget för kollektivtrafik längs Zwirki i 

Wigury. Det första bygger på befolkningstäthet och det andra på kapaciteten hos dagens 

kollektivtrafik längs gatan.  

Befolkningstäthet längs Zwirki i Wigury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 26. Befolkningstäthet i 

Warszawas olika stadsdelar 1993. 

Källa: Bertaud, Alain och Bertaud, 

Marie Agnes, The Spatial 

Development of Warsaw 

Metropolitan Area, 2000 [online] 
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Som tidigare nämnts ligger snittet för befolkningstätheten kring stationerna längs Metro1 på 133 

pers/ha, vilket innebär cirka 15000 boende i upptagningsområdet för en station (cirkel med radien 

600 meter). I bild 27 är både Metro1 och gatan Zwirki i Wigury utmärkta. Snittet för stadsdelarna 

precis väster om Zwirki i Wigury ligger enligt denna kartbild i de flesta fall över 133 pers/ha (de 

mörkröda stadsdelarna har ett snitt på 190-300 pers/ha). Den del väster om vägen som har lägre 

befolkningstäthet har det på grund av att där ligger ett sjukhus samt campusområde. Dessa två har 

redan konstaterats vara viktiga målpunkter för kollektivtrafik pga. bl.a. pga. de många 

arbetsplatserna och den stora mängden studenter som reser kollektivt. En tunnelbanelinje längs med 

Zwirki i Wigury skulle dock totalt sett i dagsläget få färre passagerare per station än på Metro1, 

eftersom marken öster om vägen består av park, koloniträdgårdar och kyrkogård (se bild 22), och 

med andra ord inte har någon befolkning alls. Ur densitetssynpunkt krävs alltså en exploatering av 

denna mark som innebär att täthetssnittet i stationernas upptagningsområden (med en radie på 600 

meter kring stationerna) hamnar någonstans i storleksordningen 133 pers/ha eller cirka 15000 

boende, om tunnelbanelinjen ska vara motiverad.  

 

Kapacitet för dagens kollektivtrafik längs med Zwirki i Wigury 

Kollektivtrafik är i de allra flesta fall betydligt mer yteffektiv än privatbilism. I en situation där det 

råder trängsel på vägar är utbyggnad av kollektiva färdmedel det sätt som kan lindra trängseln mest 

effektivt. Transportkapaciteten för ett körfält på en infartsled till en stor tätort (t.ex. Zwirki i Wigury i 

Warszawa) ligger på cirka 700-2800 personer/timme/riktning/körfält för biltrafik. För buss ligger 

motsvarande siffra på 2500-8000 personer.74 Transportbehovet längs med Zwirki i Wigury tillgodoses 

idag av flera olika transportmedel. Biltrafiken (inklusive taxi) dominerar ytmässigt, bussar trafikerar 

vägen i täta intervaller och det är troligt att somliga av invånarna i stadsdelarna längs med Zwirki i 

Wigury även använder sig av spårvagnslinjen i väster (se bild 23), i synnerhet de som bor en bit väster 

om Zwirki i Wigury.  

                                                            
74

 Hydén (red), 2008, tabell 7.8, s. 286 

Bild 27. Inzoomad del av bild 26 

med Metro1 och dess stationer 

med cirklar om 800 meters radie 

kring varje station, samt vägen 

Zwirki i Wigury utmärkt. Källa: 

Bertaud, Alain och Bertaud, Marie 

Agnes, The Spatial Development 

of Warsaw Metropolitan Area, 

2000 [online], editerad av Olof 

Eriksson, se Bildkällor kap. 5.2.1 
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Bild 28. Kartan 

visar de busslinjer 

som i dagsläget 

har någon del av 

sin linjesträckning  

längs med Zwirki i 

Wigury.  
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Bild 28 visar de busslinjer som har någon del av sin linjesträckning längs med Zwirki i Wigury. För att 

översiktligt skapa oss en bild av kollektivtrafikbehovet i dagsläget längs vägen följer nedan en enkel 

kapacitetsberäkning. Längs med olika delar av Zwirki i Wigury löper mellan 3 och 6 olika busslinjer 

parallellt med varandra. Två linjer löper hela gatan, från flygplatsen till stadens centrum. 175 till 

centralstationen och 188 till tunnelbanestationen Politechnika på Metro1 och vidare österut. Även 

linje 504 trafikerar nästan hela gatans längd. Den startar vid centralstationen och följer sedan Zwirki i 

Wigury söderut till ett avstånd av cirka 1,8 km från flygplatsen, där den istället viker av österut mot 

stadsdelarna i södra Mokotow. Linje 128 löper cirka halva längden av Zwirki i Wigury, även 141, 136, 

306 och 154 löper delvis längs med vägen. De linjer som har sin huvudsakliga sträckning längs Zwirki i 

Wigury är alltså 175, 188, 504 och 128. Endast den nordligaste delen av gatan trafikeras ensamt av 

dessa fyra linjer, se bild 28. Efter denna del trafikeras Zwirki i Wigury även av andra linjer. De fyra 

huvudlinjerna har under morgonrusningens hårdast trafikerade timme (07:00-08:00) totalt 28 

avgångar enkel ritning. De övriga linjerna som trafikerar delar av gatan har tillsammans cirka 7 turer 

per riktning längs gatan.75 Samtliga av dessa linjer trafikeras av ledbussar med maximalt 168 

passagerare (sittande+stående) per buss.76 Det ger en total kapacitet på 5880 

passagerare/riktning/timme. Som tidigare angivits har ett tunnelbanetåg i Warszawa en kapacitet på 

1276 passagerare (sittande+stående). Passagerarkapaciteten i rusningen för dessa 35 (28+7) 

bussavgångar per timme och riktning motsvarar passagerarkapaciteten för 4,6 tunnelbanetåg, dvs. 

ett fullastat tåg var 13e minut.   

 

Syftet med denna enkla uträkning har varit att undersöka ungefär hur hög turtäthet en tänkt 

tunnelbanelinje skulle kunna få om man utgår från den kapacitet som dagens busstrafik har. Förutom 

lokaltrafiklinjerna som denna uträkning baserats på bör man för en fullständig utredning av 

kapacitetsbehovet titta på kapaciteten även för transferbussarna mellan flygplatsen och stadens 

hotell, eftersom stor del av dessa kan förväntas försvinna om flygplatsen ansluts till tunnelbana. När 

vi tittar på resultatet ska vi också ha i åtanke att en tunnelbanelinje längs med gatan skulle attrahera 

betydligt fler bilister än vad busstrafiken i dagsläget gör pga. den snabbare och bekvämare resan 

jämfört med buss.77 Det är också troligt att en tunnelbanelinje från Chopin Airport tydligare än 

lokalbussar skulle belysa möjligheten för ankommande till flygplatsen att åka kollektivt till stadens 

centrum istället för att ta taxi som både är dyrare och i många fall tar längre tid.  

 

Som nämnts tidigare är 10-minutersnivån kritisk för när människor slutar bry sig om tidtabellen. 

Denna nivå anses därför enligt trafikforskningen vara önskvärd. Ovanstående uträkning visar att 10-

minuterstrafik med tunnelbana i dagsläget inte är motiverad ens i rusningstrafiken. Även om en 

tunnelbanelinje skulle generera ett större resande än vad dagens busstrafik gör, behöver området 

exploateras med nya bostäder för att få upp kapacitetsbehovet tillräckligt för att tunnelbana ska vara 

motiverad.  

 

3.1.5 Analys av stadsdelarna på plats (kvalitativ) 

Utgångspunkten är alltså hädanefter att en ny tunnelbanelinje dras längs med Zwirki i Wigury. Nästa 

steg är beslut om stationslägen och exakt linjedragning. För att kunna ta dessa beslut måste först 

stadsdelarna längs vägen analyseras närmare. En s.k. kvalitativ analys med hjälp av ”nyckelorden” 
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 Public Transport Authority of Warsaw, Timetables, 2012 [online] 
76

 Siffror angivna på skylt vid förarplatsen i bussarna: 43 sittplatser, 124 ståplatser, 1 rullstol = 168 passagerare totalt  
77

 ”Nya spårvägar ar oftast framgångsrika eftersom de i regel bidrar till att kollektivreseandelen ökar.” Citat: Sveriges kommuner och 
landsting, Vägverket, Banverket, Boverket, Trafik för en attraktiv stad, 2007, s. 245 
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från TRAST78 har gjorts på plats, och fotodokumenterats. ”Nyckelorden” är satta inom citationstecken 

i texten nedan och finns definierade i TRAST med början på s. 18. Rutten planerades utefter 

kartanalysen i föregående kapitel och avser att översiktligt täcka in samtliga stadsdelar längs Zwirki i 

Wigury. I den kvalitativa analysens natur ligger att den blir subjektiv och beroende av undersökarens 

egna preferenser. Därför finns i bilaga 1 en karta med rutten utmärkt och lokalisering för samtliga 

foton nedan. Detta för att resultaten ska kunna granskas av läsaren genom till exempel Google maps 

gatuvy.79 En etisk komplikation med observationen är att koloniområden har beträtts utan tillstånd. 

Detta för att ge en bild av hur de används och underhålls. Vandringen gjordes i tre delar den 24e, 25e 

och 26e april 2012. 

Vandringen började i centrala Warszawa, i närheten av centralstationen, längs gatan Nowogrodzka 

(se bild 29 och 30), en lugn parallellgata till den hårt trafikerade huvudgatan Aleje Jerozolimskie. 

”Platsens naturliga förutsättning” är som bakgata, pga. närheten till den högtrafikerade huvudgatan 

och på grund av att här inte finns några större affärer/restauranger och dylikt. Bebyggelsen är 

blandad med högre kontorshus och låga lagerlokaler/bostäder/garage. Trottoarerna används i hög 

grad som parkering, och gaturummet är generöst tilltaget. Strukturen för detta område följer en 

klassisk ”stenstads-struktur” med slutna kvarter utan funktionsseparering, men byggnaderna har i 

huvudsak funktionalistiska drag, dvs. relativt höga och i varierande höjder (bild 31) med klassiskt 

funktionalistiskt formspråk. Orsaken till detta är att Warszawa återuppbyggdes efter sin ursprungliga 

gatustruktur men med efterkrigstidens kommunistiska byggnadstradition (se kapitel 2.1.2).  
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 Sveriges kommuner och landsting, Vägverket, Banverket, Boverket, Trafik för en attraktiv stad, 2007, s. 18, s. 31-33 
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 Se Google Maps, Street view/gatuvy, [online] tillgänglig: maps.google.se  

Bild 29, 30, 31.   
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Gatan slutar i en ”knutpunkt” av flera hårt trafikerade vägar, i nära anslutning till den stora Filtrowa-

anläggningen (bild 32), en anläggning om cirka 700 x 500 meter för filtrering av dricksvatten. 

Anläggningen utgör ett stort hål i den annars täta bebyggelsen, och blir därmed en ”barriär” 

eftersom allmänheten inte tillåts passera igenom. Vid korsningen svänger vi i riktning mot syd-väst. 

”Stadstypen” kan nu kategoriseras som klassisk kvartersstad, med lägre byggnader och slutna kvarter 

(bild 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter några kvarter är vi framme vid Plac Narutowicza, en ”knutpunkt” för såväl biltrafik som 

kollektivtrafik, varifrån gator strålar ut radiellt. Härifrån löper spårvagnslinjer åt tre olika håll och 

stationen fungerar även som bytesplats mellan buss och spårvagn. I anslutning till spårvagns-

/busstationen finns en liten park med bänkar och glasskiosk mm (bild 34, 35). Torget utgör i viss mån 

en ”stadsentré” genom att det indikerar början av Warszawas ”innerstad” och slutet på förorterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promenaden fortsätter nu rakt söderut genom ytterligare ett par kvarter av sluten kvartersstad innan 

vi korsar huvudgatan Wawelska, och kan konstatera att den miljö vi nu befinner oss i har mer av en 

förortskaraktär med öppnare struktur och högre hus. Centralt i det område vi nu kommit till finns en 

rektangulär park som löper i nord-sydlig riktning (bild 36).  

 

Bild 32.   Bild 33.   

Bild 34.   Bild 35.   
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Längs med parken finns bostadshus i 4-5 våningar. Vid parkens slut viker vi av österut, tills vi når 

artärgatan Zwirki i Wigury, som här har två filer i vardera riktning med en grön remsa mellan (bild 

37). Vägen utgör det tongivande ”stråket” både för bil- och kollektivtrafik och blir pga. sina stora 

trafikvolymer också en betydande ”barriär”. Biltrafiken passerar här i hög hastighet. Gatan kan korsas 

på några få platser med övergångsställen och broar. Dess stora bredd (bild 37) och avsaknad av 

tydligt definierade gränser (de gränser som finns utgörs i de flesta fall av låga staket till 

kolonitrådgårdsområden längs vägen, bild 38) gör att inget tydligt gaturum kan uppfattas. Detta ger 

gatan ett avvisande uttryck, ett uttryck av infartsled som endast är till för bilar, trots att det faktiskt 

finns (dåligt skötta) gångbanor/trottoarer på båda sidor av vägen.  

På vägens östra sida finns här en skogsremsa och längre in en friidrottsanläggning. På den västra 

sidan ligger ett campusområde tillhörande Warszawas Universitet, med flera olika fakulteter. 

Promenaden fortsätter söderut längs Zwirki i Wigury. På vägens östra sida hittar vi Park Pole 

Mokotowskie, en mycket populär park med en konstgjord sjö, restauranger och barer. Här åker 

stadens invånare rullskridskor och skateboard, rastar sina hundar, piknikar, joggar etc. Väster om 

vägen finns ett sjukhus samt en psykklinik, Warszawas medicinska universitet (bild 39) och 

tillhörande studentbostäder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 36.   Bild 37.   

Bild 38.   Bild 39.   
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Söder om Park Pole Mokotowskie ligger det första av flera områden med kolonistugor. Samtliga av 

dessa områden är inhägnade med staket och stängda för allmänheten och utgör därmed kraftiga 

”barriärer” för fotgängare och cyklister. Detta första område är cirka 400 x 400 meter. Här finns 

kolonilotter i toppskick (bild 40), men många verkar vara rivningsmogna (bild 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platsens användning stämmer inte överens med ”platsens naturliga förutsättningar”, ur den aspekt 

att mycket centralt belägen mark används som koloniträdgårdar som bara ges tillträde för dem som 

äger en lott.  

Söder om detta koloniträdgårdsområde (på Zwirki i Wigurys östra sida) finns en stor kyrkogård med 

en monumental mittaxel och tillhörande statyer och trappstrukturer (bild 42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På den västra sidan av Zwirki i Wigury breder ett tätt bostadsområde ut sig. Området består av både 

högre och lägre hus med funktionalistisk ”stadstyp”, hus i park (bild 43, 44). I mitten av området finns 

en park med sjö och en stor mängd bänkar som vittnar om att parken troligen är populär vid vackert 

väder (bild 45). Centralt i området finns ett litet förortscentrum med matvarubutik, frisör, post etc 

(bild 46).  

 

Bild 40.   Bild 41.   

Bild 42.   
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Promenaden fortsätter tillbaka mot Zwirki i Wigury och söderut längs vägen. Där kyrkogården slutar 

möter vägen en annan huvudgata, Raclawicka, som löper i öst-västlig riktning. Bakom kyrkogården, 

längs Raclawicka, finns ytterligare ett stort område med kolonilotter. Söder om Raclawicka, finns ett 

vakant område om cirka 200 x 600 meter som löper längs med Zwirki i Wigury (bild 47 och 48). 

Området har idag karaktären av ett kärr, marken är våt och ogästvänlig. Längs vägrenen annonserar 

kommunen efter investerare som vill exploatera området. Angränsande bebyggelse i öster är 

nybyggd tät kvartersstad om 7 våningar. Här finns alltså troligen förutsättningar att skapa en ny tät 

stadsdel i anslutning till den befintliga. Området avgränsas i söder av en järnväg som kommer 

söderifrån men gör en sväng västerut för att passera i en tunnel under Zwirki i Wigury och sedan 

vidare in mot centrala Warszawa (bild 49). Järnvägen utgör en ”barriär” som endast kan passeras på 

ett fåtal ställen. Ett av dessa är längs Zwirki i Wigury. I anslutning till vägen ligger också 

pendeltågsstationen Warszawa Zwirki i Wigury, där stadens pendeltåg gör uppehåll (bild 50).  

 

 

 

 

 

Bild 43, 44, 45, 46.   
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Söder om järnvägen och öster om Zwirki i Wigury, finns ett område med kontorshus (bild 51) och 

strax söder om detta byggs i skrivande stund kontorskomplexet ”Business Garden” (bild 52). 

Komplexet kommer färdigt att ha mer än 90 000 kvm kontorsyta på cirka 6 ha yta.80 Zwirki i Wigury 

har här 3 filer i vardera riktning med grön mittremsa (bild 53). Gaturummet är mycket brett och 

barriäreffekten är påtaglig, varför en gångbro med hiss i båda ändar byggts vid Business Garden (bild 

54).  
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 Business Garden, The Project, 2012 [online] 

Bild 47, 48, 49, 50.   

Bild 51,52.   
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Söder om Business Garden och fortfarande öster om Zwirki i Wigury, finns nästa stora område med 

kolonilotter (bild 55). Väster om Zwirki i Wigury finns ytterligare ett tätt funktionalistiskt 

bostadsområde, dock utan den charm som fanns i området med en central park och litet 

förortscentrum. Områdets södra del är mycket gles och upptas av stora tomma parkeringsplatser 

samt industri- och lagerverksamhet (bild 56). I söder löper huvudgatan Franciszka Hynka, som korsar 

Zwirki i Wigury i planskild korsning. Söder om Franciszka Hynka och väster om Zwirki i Wigury finns 

ett litet trivsamt område med tät funktionalistisk bebyggelse i 4-5 våningar och mycket träd och 

buskar (bild 57).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 53, 54.   

Bild 55, 56, 57, 58.   
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På östra sidan av Zwirki i Wigury finns ytterligare kolonitomter. Nu börjar vi närma oss flygplatsen 

och på Zwirki i Wigurys östra sida finns nu koloniträdgårdar blandat med biluthyrningar, 

lastbilsdepåer och hotell i ett ologiskt mönster. På vägens västra sida finns flygbolagskontor, 

hangarer och andra flygplatstypiska funktioner. Här syns ingen ansträngning för att åstadkomma 

någon typ av ”stadsentré” för att välkomna de tusentals passagerare som anländer till flygplatsen 

varje dag, bild 58 visar det första intrycket en nyanländ får av Warszawa. Området precis öster om 

flygplatsen kommer dock att exploateras för ett stort arbetsplats- och kontorsområde vid namn 

Chopin Airport City, och kan förhoppningsvis förbättra det första intrycket av staden. Färdigbyggt ska 

området ha mer än 165 000 kvm kontorsyta i byggnader om 3-8 våningar.81 Själva flygplatsen har två 

terminalbyggnader. Båda har avgångshall en våning upp och ankomsthall på bottenvåningen. På 

markplan längs med terminalbyggnaderna finns buss- och taxiterminal.  

3.1.6 Nollalternativ 

I nulägesanalysen bör enligt ”Trafiken i den hållbara staden” även nollalternativet behandlas, dvs. 

vad som händer om inget görs åt dagens trafiksituation.  

Det finns längs Zwirki i Wigury flera stora utvecklings-/exploateringsprojekt som kommer att öka 

behovet av transporter längs med vägen. Den största ökningen kan antas komma från den ökade 

trafiken till/från Chopin Airport. Flygplatsen beräknas ta emot cirka 12 miljoner passagerare år 2014 

jämfört med drygt 9 miljoner idag.82 I Chopin Airport City kommer 165 000 kvm kontorsyta att 

byggas, vilken kommer generera en stor mängd ny trafik till och från stadskärnan. Business garden 

med sina 90 000 kvm kontorsyta ger liknande effekt. Det område som omnämnts i analysen ovan om 

cirka 200 x 600 meter som väntar på exploatering med bostäder kommer även det att leda till ökat 

resande in mot centrala staden. Vi kan med andra ord konstatera ett allmänt ökande transportbehov 

de närmsta åren längs Zwirki i Wigury.  

Bild 25 visar att trafikhastigheten längs gatan i rusningstid redan i dagsläget är mycket låg. Bild 59 

nedan fotad på Zwirki i Wigury visar en mycket vanlig syn, tre stycken bussar i karavan in mot staden. 

Dessa karavaner är ett klassiskt problem för busstrafik längs hårt trafikerade gator. När en buss 

befinner sig i ett extra hårt trafikerat avsnitt av en gata sänks hastigheten pga. de stora 

trafikvolymerna, därför blir denna buss försenad. Förseningen ökar ytterligare längs linjen eftersom 

antal väntande resenärer blir fler och fler vid varje hållplats ju mer försenad bussen blir. Resultatet 

blir att bussarna som befinner sig bakom kommer ikapp den första bussen, men dessa är tomma 

eftersom resenärerna vid hållplatserna tar den första bussen som kommer. Karavaner bildas, och 

därmed blir spridningen av bussar längs gatan dålig och väntetiderna kan bli mycket långa även om 

tidtabellen egentligen designats för t.ex. en buss var 3e minut.  

Eftersom trafikvolymerna förväntas öka och hastigheten därmed minskar i framtiden längs Zwirki i 

Wigury, är det i realiteten omöjligt att få en god turtäthet med buss längs gatan på grund av 

fenomenet med busskaravaner. Därmed kommer kollektivtrafiken längs Zwirki i Wigury och till 

flygplatsen inte att kunna öka sin attraktivitet i nollalternativet.  
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 Warsaw Chopin Airport, Chopin Airport City - the first airport city in Poland, 2012 [online] 
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 City of Warsaw, Warsaw - Candidate City for the European Capital of Culture 2016, Warszawa, 2010, s. 135 
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3.2 Målformulering 

Nedan presenteras de mål som ska uppnås med förslaget. 

 Att förbättra kollektivtrafiken i området som sträcker sig från centrala Warszawa ner till 

flygplatsen genom att erbjuda snabbare och smidigare resor. 

 Att läka ihop såren i stadsstrukturen som finns i dessa delar av Warszawa med hjälp av 

nyexploatering/förtätning.  

Både orsakerna till och sambanden mellan dessa mål är flera. Satsningar på kollektivtrafik är inte ett 

självändamål utan motiveras ur flera olika aspekter. Dels finns tillgänglighetsaspekten. Många är de 

invånare som inte har körkort eller tillgång till bil. Att dessa människor har god tillgänglighet till 

sjukvård, skola, service, fritidsaktiviteter etc. är av högsta relevans. Kollektivtrafik och i synnerhet 

spårbunden sådan är i allmänhet mer energieffektiv än biltrafik, dvs. bättre för miljön. Den är även 

säkrare och yteffektivare. Kollektivtrafik kan alltså hjälpa till att minska trängseln längs med vägarna 

och förhoppningsvis frigöra utrymme som tidigare använts för vägar och parkering till andra typer av 

urbana användningsområden såsom parker eller bostäder/service.83 

Nyexploatering behövs i Warszawas fall för att göra staden mer attraktiv och skapa en bättre 

trafikstruktur och en mer sammanhållen stad (2.1.4 och 2.1.5). Sambandet mellan målen förbättrad 

kollektivtrafik och nyexploatering är också att exploatörerna kan tvingas att bekosta delar av 

kollektivtrafiksatsningar (se kapitel 3.1.3).84  
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 Hydén (red), 2008, s. 243-244 
84

 Medda Romana och Modelewska, 2011, s. 7-8 

Bild 59.   



47 
 

Utbyggd spårbunden kollektivtrafik stämmer väl överens med Warszawa stads målsättning från “The 

transportation system of Warsaw: Sustainable development strategy up to the year 2015 and 

successive years” där man konstaterar att: 

 
“The Strategy assumes that in spite of development of individual motorization, mass rail 
transportation will play the key role in the Warsaw transportation system and its quality will define 
the efficiency of the functioning of the agglomeration (metropolitan area), especially its downtown 
area. Greater automobile traffic stemming from the growing affluence of city residents 
and increased motorization will cause further deterioration in traffic conditions for busses 
(longer travel times) and passengers no longer choosing municipal transportation.”85 

 

Fritt översatt är målsättningen i detta strategiska dokument att utveckla spårbunden kollektivtrafik 

trots ökningen av privatbilism, för att möjliggöra en god utveckling av staden. En ytterligare ökning av 

biltrafiken kommer att orsaka försämringar för busstrafiken som får längre restider, vilket minskar 

kollektivtrafikens attraktivitet i jämförelse med bilens.  

Vidare tydliggör dokumentet att det befintliga spårvagnsnätet ska underhållas och utvecklas samt att 

tunnelbanenätet ska byggas ut.86 Ett vidareutvecklat och utbyggt nät av spårvagns- och 

tunnelbanelinjer ska alltså utvecklas och förhoppningsvis ersätta delar av busstrafiken samt ta 

andelar från privatbilismen.   

Även målet om nyexploatering i dessa centrala/halvcentrala stadsdelar stämmer väl överens med 

Warszawa stads strategi, uttryckt i ”Development strategy for the city of Warsaw until year 2020”. 

Här konstateras att befolkningen växer, men att stadens ytterligare spridning är ett hot mot ett 

framtida välfungerande Warszawa.87 Med andra ord måste staden växa inåt, på vakant 

centralt/halvcentralt land.  

3.3 Förslag (alternativa handlingsvägar) 

Nedan presenteras två förslag för ny tunnelbanelinje kombinerat med nyexploatering för bostäder. 

Först kommer det primära förslaget att presenteras och därefter en budgetvariant av det. Den 

föreslagna linjen kommer nedan att beskrivas från dess början vid Swietokrzyska tunnelbanestation 

för Metro1/Metro2, till dess slut vid Chopin Airport. De ställningstaganden som gjorts förklaras med 

hjälp av teoretiska begrepp från kapitel 2.2, samt de analyser som gjorts av berörda stadsdelar.  
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 Warsaw, Roads and Public Transportation Department, The transportation system of Warsaw: Sustainable development strategy up to 
the year 2015 and successive years, Warszawa, 2010, s. 34 
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 City of Warsaw, Development strategy for the city of Warsaw until 2020, Warszawa, 2005, s. 10 
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3.3.1 Förslag A: Tunnelbana Swietokrzyska – Centralna – Chopin Airport 

Bild 60 visar den föreslagna linjedragningen inritad i det grafiska schema som används av Warszawas 

tunnelbaneoperatör. Bild 61 visar linjen inritade i stadens officiella karta med stationslägen och 

föreslagen nyexploatering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 60. Förslag A, grafiskt schema. 
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Bild 61. Förslag A, 
inritad i den 
officiella 
stadskartan. 
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Bild 62 är en nyckel till bilderna i förslaget nedan. Tunnelbanelinjen börjar som en avgrening av 

Metro2 väster om station Swietokrzyska. Efter att ha lämnat Swietokrzyska löper banan i djupborrad 

tunnel i syd-västlig riktning under det stora Kulturpalatset, och vidare under köpcentrumet Zlote 

Tarasy tills den når sin första station, Warszawa Centralna.  

Warszawa Centralna – Centralstationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 63.   

Bild 62. Nyckel till bilderna 63-69 

nedan.  
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Centralstationen är Polens hårdast trafikerade fjärrtågstation och är navet för både den nationella 

och internationella tågtrafiken. Med Warszawas position centralt i Europa blir tågresor ett naturligt 

val för stora delar av befolkningen då avstånden till andra städer är små med svenska mått mätt. Från 

Warszawa når man bl.a. Berlin, Köln, Munchen, Prag, Budapest och Moskva utan byten. Från 

centralstationen utgår också pendeltågstrafiken för Stor-Warszawa som huvudsakligen löper längs 

tre förortslinjer. Årligen har stationen cirka 20 miljoner resenärer.88 Med vetskapen att en 

genomsnittlig station på Metro1 används av cirka 6 miljoner passagerare årligen89, kan vi konstatera 

att en målpunkt med hela 20 miljoner resenärer troligen bidrar till ett mycket gott resandeunderlag 

för en ny tunnelbanestation. En annan viktig målpunkt är köpcentrumet Zlote Tarasy med sina 200 

butiker plus restauranger och bio.90 I stationens upptagningsområde finns också huvuddelen av 

Warszawas finansdistrikt vars skyskrapor innehåller mängder med arbetsplatser. Även Warszawas 

främsta kännetecken, Stalins Kulturpalats med sin utkiksvåning finns inom upptagningsområdet. Kort 

och gott kan vi i detta läge anta att det finns ett mycket gott resandeunderlag för en 

tunnelbanestation.  

Eftersom Chopin Airport hanterar cirka 50% av hela Polens totala flygtrafik91, innebär detta att en 

stor andel av flygplatsens resenärer kommer från andra Polska städer. För dem som ankommer 

Warszawa med tåg har resan nu blivit betydligt smidigare än innan, då de vid centralstationen enkelt 

kan byta till tunnelbana som tar dem direkt till flygplatsen. Den nya tunnelbanestationen försörjer 

även stadsdelarna strax söder om centralstationen vars invånare tidigare varit hänvisade till buss och 

spårvagn.   

Stationsuppgångar placeras i varsin ände av plattformen. Den norra hamnar i nedersta våningen av 

köpcentrumet Zlote Tarasy och den södra rakt under centralstationen, och får rulltrappor/hissar upp 

i avgångshallen.  

Efter denna första station fortsätter linjen i en sväng västerut tills den når gatan Nowogrodzka. 

Istället för att fortsätta löpa i djupborrad tunnel kan nu istället ”cut and cover”-principen tillämpas. 

Detta innebär att Nowogrodzka grävs upp. Som vi konstaterade i stadsanalysen ovan är gatan av lugn 

karaktär vilket torde medföra relativt små trafikstörningar. Ingen station kan motiveras längs denna 

gata pga. det nära läget till spårvagnskorridoren längs Aleje Jerozolimskie (parallellgatan i norr) och 

gatans ”bakgatukaraktär”. Samma sak gäller fortsättningen under gatan Tarczynska. Strax innan 

nästa station dyker linjen djupare igen under befintlig bebyggelse för att mynna ut i en djupborrad 

station, linjens andra station. 

 

 

 

 

 

                                                            
88
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 Metro1 hade cirka 140 miljoner passagerare år 2010 enl. The Annual report, systemet har 23 stationer, 140/23≈6 
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 Zlote Tarasy, Startpage, 2012 [online] 
91
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Plac Narutowicza – Narutowicza torget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området kring stationen är bebyggt med tät kvartersstad i 5 till 7 våningar med restauranger och 

affärer i bottenvåningarna. Områdets befolkningsdensitet är någonstans i spannet mellan 190 och 

300 personer/ha (se bild 27). Om vi använder mitten av intervallet 190-300, dvs. 245 pers/ha får vi i 

denna stations upptagningsområde cirka 27600 boende, dvs. klart fler än de 15000 som i genomsnitt 

bor kring stationerna på Metro1.  

Plac Narutowicza fungerar även som en knutpunkt för buss- och spårvagnstrafik, den nya 

tunnelbanestationen bidrar alltså med ytterligare en bytesmöjlighet och kopplar därmed samman 

nya delar av staden med attraktiv kollektivtrafik.  

Stationen får en uppgång mitt på Plac Narutowicza, endast ett tiotal meter från buss- och 

spårvagnsterminalen (se bild 34 och 35) och ytterligare en uppgång på andra sidan 

spårvagnsterminalen, som förbinds med gångtunnel.  

Linjen fortsätter nu i djupborrad tunnel i syd-östlig riktning under ett av Warszawa Universitets 

campusområden. Precis där banan korsar Zwirki i Wigury hamnar nästa station. 

 

 

 

Bild 64.   
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Campus - Campusområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationens placeras precis öster om gatan Zwirki i Wigury. På vägens västra sida finns 

universitetsfakulteter som biologi, dans, geologi, geografi, matematik och medicin. Hela 

campusområdet täcks in i en cirkel med 600 meters radie kring stationen och ger studenterna en 

mycket bra förbindelse till stadens centrum. Inom detta område finns också ett sjukhus. Nord-öst om 

stationen finns en friidrottsanläggning, i öster finns den mycket populära Park Pole Mokotowskie och 

i söder finns det första koloniområdet som föreslås för nyexploatering av bostäder (bild 40 och 41).  

Stationen bedöms i dagsläget kunna få ett relativt gott passagerarantal pga. de viktiga målpunkter 

som finns i området, såsom campuset och parken. Studerar vi området (bild 65) ser vi dock att 

stationens upptagningsområde inte har några bostadsområden. Därför måste nyexploatering av 

koloniområdet tillämpas om stationsläget ska kunna motiveras även under jullovet när inga 

studenter är i skolan och det är för kallt för en promenad i parken. Tätheten på den nya bebyggelsen 

bör bli relativt hög på grund av platsens centrala läge. Områdets storlek är cirka 20 ha, varav större 

delen ryms inom 600 meters avstånd från stationen. Med samma exploateringsgrad som tillämpats 

för omkringliggande bostadsområden (190-300 pers/ha, se bild 27) skulle detta område få en 

befolkning på 3800-6000 invånare. Detta bör tillsammans med universitetscampuset och parken ge 

tillräckligt resandeunderlag för att motivera stationen.  

Stationen får två uppgångar i varje plattformsände som förbinds med gångtunnlar under Zwirki i 

Wigury för att minska dess barriäreffekt och ge så kort avstånd som möjligt till stationen från både 

södra och norra delen av campusområdet.  

Bild 65.   
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Banan fortsätter från och med nu helt rakt längs med Zwirki i Wigury under koloniträdgårdsland. 

Eftersom detta land ska exploateras för bostäder kan det grävas upp vid byggnationen med ”cut and 

cover”-princip. Efterföljande sektion av banan löper under en kyrkogård och måste troligen borras 

med djuptunnelteknik.  

Cmentarz – Kyrkogården 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattformen placeras under kyrkogårdens centralaxel. Stationen får en gångtunnel under Zwirki i 

Wigury med en uppgång på vägens östra sida vid huvudentrén till kyrkogården (se bild 42), och en på 

vägens västra sida som ger enkel åtkomst till stationen från det stora bostadsområdet på vägens 

västra sida. Tunneln minskar barriäreffekten som vägen ger och förbinder det stora bostadsområdet 

med kyrkogården.  

Bostadsområdet är ett tätbefolkat (i intervallet 190-300 pers/ha, se bild 27) funktionalistiskt område 

med en populär park med en liten sjö belägen centralt i området (se bild 43-46). Stora delar av 

området täcks in inom 600 meters radien. Med samma typ av beräkning som tidigare, dvs. med 

utgångspunkt i befolkningstätheten från bild 27, får vi fram att upptagningsområdet för denna 

station i dagsläget har cirka 11000 boende, om vi räknar att cirka en 40% av cirkeln upptas av 

bostadsområde (uppskattning från bild 66).  

För att öka antalet boende vid stationen föreslås därför exploatering av ytterligare ett område med 

kolonistugor, öster om kyrkogården. Detta område omfattar cirka 14 ha. Pga. platsens centrala läge 

föreslås här samma exploateringsgrad som för ovan nämnda exploateringsområde, dvs. någonstans i 

intervallet 190-300 personer/ha. Detta ger en befolkning på 2600-4200 invånare, som bidrar till att 

Bild 66.   
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passagerarunderlaget blir tillräckligt trots att en stor del av stationens upptagningsområde täcks av 

en kyrkogård.  

Banan fortsätter med ”cut and cover”-princip under vakant land vidare längs med Zwirki i Wigury. 

Här passerar man under den remsa om cirka 600 x 200 meter (12 ha) vakant land som kommunen vill 

sälja för exploatering (bild 47 och 48). I anslutning till denna ”rektangel” finns även ytterligare 

landremsor som totalt ger en areal om cirka 22 ha vakant land. Pga. möte med järnväg tvingas banan 

dyka ner i djuptunnel och passerar under järnvägen precis vid pendeltågsstationen ”Warszawa Zwirki 

i Wigury” (bild 50). 

Dworzec Zwirki i Wigury – Station Zwirki i Wigury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytesmöjligheter är alltid ett gott skäl till att anlägga en station vid nybyggnation av kollektivtrafik. 

Vid pendeltågsstationen Zwirki i Wigury gör stadens pendeltåg uppehåll på sin väg från förstäder i 

söder in mot centrala Warszawa. Det finns dock fler orsaker än bytesmöjligheterna till att göra ett 

stopp i detta läge. På gatan Zwirki i Wigurys östra sida finns bland annat det ovan nämnda vakanta 

området (22 ha) som med en exploateringsgrad i standard med kringliggande bebyggelse skulle ge 

ett invånarantal på 4200-6600. Med samma resonemang som för stationerna ovan, kan befolkningen 

i dagsläget tros vara omkring 18500 i stationens upptagningsområde (antagande att cirka 2/3 av 

cirkeln i bild 67 upptas av bostadsbebyggelse, 1/3 av kontorsområde/infrastruktur/vakant land). 

Kombinerat med föreslagen nyexploateringen ger detta ett mycket gott passagerarunderlag för 

stationen. 

Bild 67.   
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I anslutning till stationen ligger i söder ett komplex med fyra större kontorshus (bild 51), och strax 

söder om dessa byggs kontorskomplexet Business Garden, som färdigställt ska rymma cirka 90 000 

kvm kontorsyta (bild 52). Detta innebär med schablonberäkningar cirka 3600 anställda som dagligen 

pendelar till jobbet.92 Hela detta komplex täcks in i 600 meters radien. På gatans västra sida norr om 

järnvägen finns tät funktionalistisk bostadsbebyggelse, men på järnvägens södra sida huserar några 

bilhandlare och lite småindustri med låg markutnyttjan. Dessa skulle eventuellt kunna omlokaliseras 

för att ge plats åt en tätare bebyggelse i stationsnära läge.  

Stationen placeras precis under och nästan vinkelrätt mot järnvägen (se bild 67). På så vis kan en 

gångtunnel under vägen i vardera plattformsände med tillhörande uppgångar medge smidigt tillträde 

från både norrsidan av järnvägen med dess bostäder och från sydsidan med dess kontor och 

industrier. Även en uppgång på mitten byggs, som medger direkt anslutning till pendeltågsstationens 

perrong.  

Banan fortsätter i ”cut and cover”-tunnel längs med Zwirki i Wigury under koloniträdgårdar som 

grävs upp för konstruktionen av linjen. Nästa station hamnar i mötet mellan gatorna Zwirki i Wigury 

och Franciszka Hynka, en annan s.k. artärgata.  

Franciszka Hynka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
92

 Enl. Arbetsmiljöverket kan man räkna med i genomsnitt 25 kvm kontorsyta per person inklusive konferensrum, förråd etc. Källa: 
Arbetsmiljöverket, Frågor och svar, 2012 [online] 

Bild 68.   

http://www.av.se/
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Denna stations existens kan troligen endast motiveras om den föreslagna nyexploateringen längs 

med banans östra sida genomförs, eftersom det i dagsläget bara finns bostadsbebyggelse på den 

västra sidan om Zwirki i Wigury. Den befintliga bebyggelsen norr om gatan Franciszka Hynka består 

till största delen av gles industri/lagerverksamhet (bild 56) som knappast heller berättigar 

tunnelbana. Här skulle omlokalisering av vissa industrier och förtätning bidra till en förbättrad miljö. 

Söder om Franciszka Hynka finns däremot ett mycket tätt och trivsamt funktionalistiskt 

bostadsområde i 4-5 våningar med lummig grönska (bild 57). Området har uppskattningsvis cirka 

3000 boende och täcks in helt inom 600-metersradien.  

Den föreslagna nyexploateringen av koloniområdet (38 ha) på östra sidan om Zwirki i Wigury skulle 

med en något lägre exploateringsgrad än för ovan föreslagna exploateringsområden generera en 

befolkning på 4500-7200 invånare baserat på det lägre intervallet 120-190 personer/ha. Sådan 

exploateringsgrad är vanlig på detta avstånd från stadens centrum, se bild 27.  

Stationen får en gångtunnel under vägen i vardera plattformsände med uppgångar på båda sidor av 

vägen, för att ge så kort gångavstånd som möjligt från den relativt spridda bebyggelsen.  

Banans sista del sträcker sig nu i en djupborrad sektion under flygplatsens kontor och hangarer i norr 

och i en sväng in under terminalbyggnaden.   

Lotnisko Chopina – Chopin-flygplatsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 69.   
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Cirka 7,3 km fågelvägen från stadens absoluta mitt når banan sitt slut under Chopin-flygplatsen, 

Warszawas storflygplats. Trots öppnandet av Modlin-flygplatsen norr om Warszawa dit lågprisflyget 

förväntas flytta, räknar man med en ökning av antalet passagerare till år 2014, då man tror sig ha 

cirka 12 miljoner passagerare.93 Som bekant har den genomsnittliga stationen på Metro1 cirka 6 

miljoner årliga resenärer. För att få fram flygplatsens verkliga antal årliga besökare behöver man 

förutom de 12 miljoner resenärerna lägga till all personal som jobbar i terminalerna samt släkt och 

vänner som möter/vinkar av vid flygplatsen. Ytterligare en framtida målpunkt är Airport City, som 

planeras, med 165 000 kvm kontorsyta. Med samma schablonberäkning som för Business Garden 

innebär det att cirka 6600 personer kommer att arbeta här. Det borde med andra ord finnas ett 

mycket gott passagerarunderlag för en tunnelbanestation vid flygplatsen.  

Plattformen placeras under och längs med flygplatsterminalen och får en uppgång vardera i den 

gamla terminalbyggnaden AB i söder samt den nya CDE i norr. På så vis blir det nära till tunnelbanan 

för både ankommande och avgående i flygplatsens båda terminaler.  

Nyexploatering 

Omfattning och lokalisering av nyexploateringen kan ses i bild 61. Studien kommer inte att visa 

ytterligare detaljer för föreslagna exploateringsområden, men ställer dock upp några mål med denna 

nybebyggelse: 

 Genom att sluta gaturummet kring Zwirki i Wigury med ny bebyggelse och avlasta vägen från 

trafik med hjälp av tunnelbana, kan denna gata smalnas av och göras till en stadsgata med 

tydligt gaturum och urbana kvaliteter istället för en infartsled kantad av staket och 

reklamplakat som i dagsläget (se bild 37, 38).  

 Val av ”stadstyp”94 skall för områden närmast centrala staden vara av tät ”kvartersstads-typ”, 

som därmed bidrar till att utöka stadskärnan och tar tillvara på de mycket goda 

kollektivtransporterna som tunnelbanan medger. Längre söderut (närmare flygplatsen) kan 

något glesare bebyggelse med ”hus i park”-karaktär uppföras.  

 Nybebyggelsen kring kyrkogården ska tydligt respektera denna, dvs. inte vara för hög. 

Däremot kan området vara mycket tätt pga. närheten till grönytorna i den stora parken Pole 

Mokotowskie.  

 Exploateringens främsta fokus ska vara på bostäder, som motvikt till de många köpcentrum 

och kontorskomplex som byggs runt omkring Warszawa av ekonomiska orsaker (se kapitel 

2.1.4). Erforderlig närservice ska dock tillhandahållas såsom mataffärer, ev. skolor, 

restauranger etc. 

 

 

 

 

 

                                                            
93

 City of Warsaw, Warsaw - Candidate City for the European Capital of Culture 2016, Warszawa, 2010, s. 135 
94

 Begrepp från TRASTs 25 ”nyckelord” som använts i stadsanalysen 
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3.3.2 Förslag B: Tunnelbana Politechnika – Chopin Airport 

Bild 70 visar den föreslagna linjedragningen inritad i det grafiska schema som används av Warszawas 

tunnelbaneoperatör. Bild 71 visar linjen inritade i stadens officiella karta med stationslägen och 

samma föreslagna nyexploatering som i förslag A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 70. Förslag B, grafiskt schema. 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 71. Förslag B, 
inritad i den officiella 
stadskartan. 
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Skillnaden mellan förslag A och förslag B är i huvudsak att förslag B är en avgrening från Metro1 

(istället för Metro2) söder om station Politechnika. Banan löper i en ”cut and cover”-tunnel under 

Park Pole Mokotowskie och ansluter till linjedragningen för förslag A vid station Cmentarz.  

 

3.4 Konsekvenser 

3.4.1 Förslag A och B i siffror 

 Förslag A Förslag B 

Total banlängd 8,58 km 5,85 km (8,6 km inkl. 
Metro1 från 
Swietokrzyska) 

Antal nya stationer 7 4 

Medelavstånd mellan stationer, nya banan 1226 m 1462 m 

Banan ansluts till (vid) Metro2 (Swietokrzyska) Metro1 (Politechnika) 

Restid Swietokrzyska-Chopin Airport ~ 12 min95 ~ 11 min96 

Total investeringskostnad exkl. stationer97 1030 miljoner Pund 700 miljoner Pund 

Yta nyexploatering för bostäder 72 ha kolonilotter 
22 ha vakant land 
Totalt 94 ha 

72 ha kolonilotter 
22 ha vakant land 
Totalt 94 ha 

Antal nya boende 15100-2400098 15100-24000 

 

3.4.2 Kostnader 

Tunnelbana är som visats tidigare ofta det snabbaste kollektivtrafikslaget, men är också det dyraste 

att bygga. Då byggnadskostnaderna är någorlunda proportionerliga mot linjens längd blir en kortare 

linjedragning alltså billigare. Eftersom varje station medför en extra kostnad blir den totala 

kostnaden också lägre ju färre stationer som byggs. Skillnaden mellan kostnaden för förslag A och B 

ovan blir alltså i realiteten större än vad tabellen visar. Förutom den direkta kostnadsbesparing som 

förslag B innebär pga. sin kortare bansträckning och det mindre antalet stationer, måste också 

tilläggas att nästan hela sträckningen för förslag B ligger under exploaterbar mark och alltså kommer 

att kunna delfinansieras av exploatörer. Hela den norra linjesträckningen i förslag A (norr om station 

Campus) är sådan som måste finansieras helt och hållet kommunalt/statligt eftersom ingen 

nyexploatering kan ske i dessa stadsdelar. Därför blir skillnaden i investeringskostnad för 

kommun/stat större än endast skillnaden i banlängd och antal stationer mellan förslagen. När det 

gäller driftskostnader kan de bli lägre för förslag A pga. att linjen i detta förslag ansluts till Metro2 

som i framtiden kommer att köras automatiskt. På så vis kan personalstyrkan minskas jämfört med 

manuell drift med förare i varje tåg, som blir fallet i förslag B.  

                                                            
95

 Uträkningen baserad på tidtabellstid för Metro1 mellan Swietokrzyska och Sluzew (12 min). Banlängd är ~8,5 km för båda sträckorna och 
antal stationer på vägen är samma.  
96

 Total banlängd på sträckan 8,6 km (≥8,58 för förslag A), men endast 6 stopp jämfört med 7 stopp i förslag A. Därmed cirka 1 minuts 
kortare restid för hela linjen.  
97

 White, 2009, s. 93 uppger att en mycket ungefärlig kostnad per km djupborrad eller ”cut and cover”- tunnel är 120 miljoner pund 
exklusive stationer. Varje station utgör sedan en ytterligare kostnad. 
98

 Nyexploatering av cirka 94 ha land ger bostäder för mellan 15100 och 24000 nya invånare baserat på anpassning av exploateringsgrad till 

omkringliggande områden, där 15100 är räknat utifrån lägsta siffrorna från intervallen och 24000 från de högsta (se intervallen i bild 27). 
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3.4.3 Stationer/tillgänglighet 

Förslag B är en nedbantad version av förslag A, där fokus endast varit på att förbinda flygplatsen med 

tunnelbana. Några av de stadsdelar som i förslag A blivit försedda med tunnelbana blir det även i 

förslag B, medan andra mister sina stationer. Det blir i förslag B inga stationer vid Warszawa 

Centralna (centralstationen), Plac Narutowicza (bytesmöjligheter till buss och spårvagn) eller Campus 

(Universitetet). Man missar med andra ord tre viktiga målpunkter.  

3.4.4 Linjedragning/anslutning till övrig Metro 

Ytterligare en skillnad mellan förslagen är att banan i förslag A ansluts till Metro2 och i förslag B till 

Metro1. Anslutning till Metro2 är fördelaktig av främst två skäl: 

 Tekniskt är Metro2 mer modern än Metro1 t.ex. när det gäller signalsystem. Det finns 

framtida planer på att köra Metro2 automatiskt, denna möjlighet bör man av 

driftsekonomiska skäl inte gå miste om för en ny linje.  

 Metro2 kommer när den är färdigbyggd att dela sig i två grenar i östra Warszawa (se bild 16). 

Det blir därmed trafikeringsmässigt fördelaktigt att låta den grena sig i två även i väster 

eftersom man då kan låta två separata linjer trafikera från öster till väster och omvänt. Skulle 

man istället välja att koppla den nya grenen till Metro1 får man en situation där trafiken på 

den norra grenen (mot Mlociny) blir dubbelt så tät som på de två södra grenarna (mot 

Kabaty och Chopin Airport) eftersom linjen delar sig. Vid en studie av resandet per station på 

Metro1, kan man konstatera att det snarare är stationerna på den södra sidan som har 

behov av högre turtäthet pga. högre resandeantal per station och totalt fler stationer.99  

Att bedriva linjen helt separat som ”Metro 3”, ger sämre möjligheter till resor utan byte, och byten 

minskar en kollektivresas attraktivitet (se kapitel 2.2.2). Därför är drift av linjen som separat linje inte 

ett alternativ.   

3.4.5 Tidsvinster 

 

Resa Swietokrzyska - Chopin Airport 

 Färdsätt Total restid Restidsvinst i förhållande till dagsläget
100

 

Dagsläget Gång 
Buss 175  

5 min 
31 min 
Totalt 36 min 

- 

Förslag A Metro2 12 min 24 min 

Förslag B Metro1 11 min 25 min 

 

 

 

 

 

                                                            
99

 Metro Warszawskie Sp. Z o.o, Annual Report 2010, Warszawa, 2011, s. 21 
100

 Resor i dagsläget baseras på reseplaneraren på ZTM:s hemsida: Transport Authority of Warsaw, Startpage, 2012 [online] 
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Resa Politechnika - Chopin Airport 

 Färdsätt Total restid Restidsvinst i förhållande till dagsläget 

Dagsläget Buss 188 22 min - 

Förslag A Metro1 till Swietokrzyska 
Byte inkl. väntan 
Metro2 

4 min 
5 min 
12 min 
Totalt 21 min 

1 min 

Förslag B Metro1 7 min 15 min 

 

 

Resa Centralstationen - Chopin Airport 

 Färdsätt Total restid Restidsvinst i förhållande till dagsläget 

Dagsläget Buss 175 25 min - 

Förslag A Metro2 11 min 14 min 

Förslag B Gång 550 m 
Metro1 

8 min101 
10 min 
Totalt 18 min 

 
 
7 min 

 

Som tabellerna ovan visar åstadkommer förslag A och B en liknande tidsvinst från Swietokrzyska till 

flygplatsen, medan förslag B är hela 14 minuter snabbare från Politechnika. Från centralstationen är i 

gengäld förslag A cirka 7 minuter snabbare. I detta ska också räknas in att gång anses oattraktivt, 

särskilt för resenärer med packning, vilket de flesta som ankommer till centralstationen kan antas ha.  

3.5 Utvärdering, rekommendation 

Ovan konstateras en relativt stor prisskillnad mellan de två förslagen, där förslag A eventuellt kan 

kosta kommun/stat dubbelt så mycket som förslag B. Restidsvinsterna kan anses jämförbara mellan 

förslagen för olika delar av staden.  

Förslag A ökar tillgängligheten mest, eftersom det ger tunnelbaneanslutning till viktiga målpunkter 

som Centralstationen och Universitetscampuset. Ett av de viktiga syften som funnits med att 

förbinda Warszawas flygplats med tunnelbana har också varit att öppna upp möjligheten för alla de 

resenärer från andra städer i Polen som kommer med tåg för att sedan flyga från Chopin-flygplatsen 

(som hanterar 50% av flygtrafiken för hela Polen) att resa kollektivt mellan centralstationen och 

flygplatsen. Ett val av förslag B medför då att denna möjlighet inte blir verklighet. De resenärer som 

ankommer till centralstationen med tåg har då att välja på att antingen med packning gå de cirka 550 

meter till tunnelbanestation Centrum på Metro1 för att där byta till tunnelbana mot flygplatsen, eller 

att ta en taxi. Författarens slutsats är att merparten kommer att välja det senare alternativet, särskilt 

med tanke på de låga taxipriserna i Polen.102 Ett annat mål har varit att ansluta Campusområdet till 

tunnelbana, eftersom det är känt att studenter i högre grad än andra reser kollektivt.  

Enligt ”Trafiken i den hållbara staden” skall studiens författare i avsnittet ”Utvärdering, 

rekommendation” även uttrycka sin egen mening, eftersom författaren är den som är mest insatt i 

fallet.103 För att främja kollektivresandet i en stad som Warszawa där bilismen har varit på 

                                                            
101

 Baserat på en gånghastighet av 4 km/h. Med packning blir hastigheten lägre. 
102

 En taxiresa från centralstationen till flygplatsen kostar i dagsläget cirka 30 PLN ≈ 60 SEK, baserat på 3 taxiresor jag gjort på sträckan.  
103

 Hydén (red), 2008, s. 456 
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frammarsch under de senaste decennierna förordas förslag A av författaren. Det ökar tillgängligheten 

till tunnelbana mest pga. att det innebär 7 nya stationer, jämfört med 4 i förslag B och skapar också 

fler viktiga bytesmöjligheter (t.ex. vid centralstationen och Plac Narutowicza) som i sin tur ökar det 

totala kollektivresandet. I slutänden måste dock de ekonomiska villkoren för de båda förslagen vägas 

mot samhällsnyttan innan ett beslut kan fattas.  

 

4. Diskussion 
Avslutningsvis ska kapitel 3, utredningen, diskuteras. Planering för en ny tunnelbanelinje är en 

gigantisk process som i verkligheten tar många år. Den har en stor mängd olika aktörer inblandade 

såsom markägare, kommun, stat, byggföretag m.fl. och styrs i hög grad av finansieringsfrågan. 

Byggnation av tunnelbana kostar enorma summor, inget i planeringsprocessen kan därför lämnas åt 

slumpen. Den process som föreslås för ett trafikplaneringsprojekt i boken ”Trafiken i den hållbara 

staden”, har legat till grund för utredningen i kapitel 3, men flera av stegen har förenklats väsentligt 

eftersom detta är en förstudie och ett kandidatarbete, inte en verklig planeringsprocess. En viktig del 

i en trafikplaneringsprocess är t.ex. passagerarräkningar för dagens kollektivtrafik.104 Detta steg har i 

arbetet förenklats och istället utgjorts av en maxkapacitetsberäkning för dagens bussnät (kapitel 

3.1.4). En mer avancerad passagerarräkning ger givetvis ett mer precist resultat som i sin tur utgör 

ett bättre underlag för beslut. Även uppskattningarna av antal boende i de föreslagna stationernas 

upptagningsområden, skulle i en verklig process behöva kartläggas mer exakt, troligen med hjälp av 

GIS-data. Sådana data är dock inte offentliga för Warszawa och lämnas inte ut.105  

”Trafiken i den hållbara staden” tar även upp att intervjuundersökningar med ett större antal 

invånare bör genomföras vid större förändringar av kollektivtrafiknät. Studiens förslag får definitivt 

anses vara en större förändring, men dessa typer av kvalitativa telefonintervjuer med en stor mängd 

boende i berörda områden har helt enkelt inte varit möjliga att genomföra inom ramarna för detta 

arbete. Här har istället en detaljerad studie av det befintliga busslinjenätet och dess turtäthet (kartor 

och tidtabeller) samt viktiga målpunkter studerats, för att skapa en så god bild som möjligt av 

rörelsemönstret inom berörda områden. Den metodtriangulering som diskuterades i inledningen 

hade alltså med fördel kunnat kompletteras av ytterligare metoder såsom passagerarintervjuer. 

Sådana skulle i en verklig planeringsprocess ha hjälpt till att validera resultatet ytterligare.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att denna studie är en förenklad version av en 

trafikplaneringsprocess, en slags förstudie. De båda förslag som presenterats ligger troligen i 

närheten av hur ett verkligt tunnelbaneprojekt för att förbinda centralstationen och flygplatsen 

skulle se ut. Det finns dock förmodligen en mängd detaljer som skulle se annorlunda ut, bland annat 

gällande tekniska konstruktionsaspekter som bara berörts mycket övergripande, och i vissa fall också 

stationslägen, som säkerligen i vissa fall skulle ligga annorlunda med de större kunskaper om 

resemönster som en omfattande intervjuundersökning med ett flertal resenärer skulle ge.  

                                                            
104

 Ibid, s. 284 
105

 Möte med Magdalena Gans på stadsbyggnadskontoret i Warszawa, 2012-04-11: De kartor som finns på stadens hemsida får användas, 
andra data än dessa lämnas inte ut.  
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Trots de begränsningar som uppmärksammats ovan kan dock konstateras att studien har givit svar på 

de inledande frågeställningarna. Syftet, dvs. att visa hur en tunnelbanelinje skulle kunna ansluta 

centralstationen och flygplatsen och samtidigt hjälpa till att utveckla stadsdelarna på vägen, har 

också belysts i förslagen. Åsikter kan gå isär om huruvida det är önskvärt att exploatera 72 ha mark 

som i dagsläget upptas av människors privata kolonilotter. Klart är dock att denna exploatering 

troligen är nödvändig för att motivera tunnelbanelinjen, som bidrar till kraftigt förbättrade 

resmöjligheter i ett område tyngt av trafikproblem. Klart är också som konstaterats i kapitel 2.1.4 att 

förorternas ökade spridningstrend behöver vändas. Den föreslagna exploateringen kan utgöra en del 

i att vända den trenden.  
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