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FÖRORD 

Som avslutande moment i min utbildning vid Linköpings Universitet ingår att ut-
föra ett examensarbete motsvarande 16 högskolepoäng. Detta har under våren 
2010 skett på Upplands Väsby kommuns Stadsbyggnadskontor och resulterar i 
denna rapport. Rapporten är framtagen med avsikt att användas i delar av förstu-
dien angående spårbilar, som kommunen har beslutat ska verkställas. 

Tack till samtliga på Stadsbyggnadskontoret för hjälp och trivsamt bemötande. 
Min plats på kontoret har, utöver att ha varit en otroligt lärorik erfarenhet, bidragit 
till att examensarbetet blev en riktigt spännande och rolig period. Speciellt tack till 
Fredrik Drotte, Agnes Hustad och min handledare Mats Olsson för råd och direk-
tiv under projektets gång samt Linnéa Askling för utlåning av material.  

  



 

 

ABSTRACT 

Upplands Väsby municipality has a vision that podcars in the future will become 
an effective alternative in public transport, with reduced car-dependency as a re-
sult. The system would also attract new inhabitants and businesses to the munici-
pality.  

This report deals with various issues that podcar stations may face. Also, sugges-
tions for possible track laying at the stations and station design are presented. Two 
areas are investigated. Eds allé which is a neighborhood that is planned for hous-
ing and where the station may be planned into the cityscape from the start. As 
well as the area around the center, Fyrkanten, where the station needs to interfere 
with existing buildings and traffic.   

The proposed station in Eds allé is placed over the pavement, about three meters 
above ground. A station design inspired by nature is proposed, with grass-covered 
roof and large glass sections. Two platform areas would be enough to cover the 
station's capacity.  

It is proposed that the Fyrkanten station is situated outside the shopping mall’s 
west entrance, and built in a contemporary style. Since the station is placed 
amongst other traffic, it needs to allow approximately 5 meters clearance. Three 
platforms provide sufficient capacity.  

The station in Eds allé needs to closely attune to nature and environmental design, 
whereas the station in Fyrkanten can have a tougher design. That is the main dif-
ference between the stations in Eds allé and Fyrkanten. 

  



 

 

SAMMANFATTNING 

Upplands Väsby kommun har en vision om att spårbilar i framtiden ska bli ett 
slagkraftigt alternativ i kollektivtrafiken, med minskat bilberoende som följd. Sy-
stemet ses även som ett attraktionsvärde som ska locka nya invånare och företag 
till kommunen.  

Denna rapport behandlar frågeställningar och förutsättningar som en spårbilssta-
tion kan komma att möta. Även förslag på tänkbar spårläggning vid stationerna 
samt stationsutformning läggs fram. Två områden utreds. Dels Eds allé som är en 
stadsdel som planeras för bostäder och där stationen kan planeras in i stadsbilden 
från start, dels Fyrkanten som är området kring centrum där stationen möter be-
fintlig bebyggelse och trafik.  

I Eds allé föreslås stationen placeras över gång- och cykelvägen på drygt 3 meters 
höjd. En naturinspirerad stationsdesign som väl smälter in i omgivningen föreslås, 
med bland annat sedumtak och stora glaspartier. Två plattformsplatser borde täcka 
stationens kapacitetskrav och för att spara luftutrymme kan spårläggningen formas 
med banväxling och korsade banor.  

Fyrkantens stationsförslag placeras utanför gallerians västra entré och utformas i 
en modernare stil. Då spårbilarna delar utrymme med annan trafik såsom bil och 
buss, måste stationen placeras på minst 5,1 meters höjd. För att klara trafikflödet 
utformas stationen med tre vagnplatser, och med hänsyn till det höga trafikflödet 
säras spåren och går på vardera sida om stationen. 

Den främsta olikheten mellan stationen i Eds allé och Fyrkanten, är att Eds allés 
station är beroende av en naturnära och miljömässig utformning. Stationsutform-
ningen i Fyrkanten däremot tål en tuffare och utstickande design då området är 
inne i en modernitetshöjande omvandling med nytänkande och nyskapande.  
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1 INTRODUKTION 

Denna rapport är resultatet av min studie av spårbilsstationer i Upplands Väsby 
kommun. I detta inledande kapitel ges bakgrund inom ämnet samt syfte, problem-
formulering, metod, avgränsning, struktur och källanvändning. 

1.1 BAKGRUND 

Sedan maj 2009 är Upplands Väsby kommun medlem i KOMPASS, KOMmuner 
som Prövar Att Satsa på Spårbilar, där spårbilars utveckling diskuteras. Kommu-
nens vision är att spårbilar i framtiden ska bli ett slagkraftigt alternativ i kollektiv-
trafiken, med minskat bilberoende som följd. Systemet ses som ett attraktionsvär-
de som ska locka nya invånare och företag till kommunen.1 2 

En förstudie har ännu inte gjorts inom ärendet, något som dock anses nödvändigt 
för en vidare diskussion om spårbilens utveckling och framtid i kommunen. I 
mars detta år behandlade plan- och miljöutskottet ärendet om huruvida en förstu-
die ska göras och beslut togs, att en sådan ska genomföras. Ärendet togs vidare 
upp hos kommunalstyrelsen som definitivt beslutade frågan. Förstudien påbörjas 
till sommaren och tar omkring ett halvår att göra.3 4 

1.2 SYFTE 

Syftet med denna rapport är att diskutera hur en spårbilsstation kan komma att se 
ut byggnadstekniskt- och stadsmässigt, dels i en nyplanerad stadsdel och dels i en 
stadsdel med befintlig bebyggelse. Förhoppningen är att projektet kan användas i 
förstudien som kommunalstyrelsen har beslutat ska tas fram. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Rapporten lägger vikt på vilka frågeställningar och förutsättningar en spårbilssta-
tion kan komma att möta i respektive område där den föreslås placeras. I synner-
het kommer följande problemformuleringar att behandlas; 

⋅ Var ska stationen placeras? 
⋅ Hur stor station behövs? 
⋅ Vilken stationsutformning lämpar sig bäst i området? 
⋅ Är spårbilsstationen störande med avseende på bland annat buller och visu-

ellt intrång? 

                                                 
1KOMPASS, www.podcar.org  
2Upplands Väsby kommun, www.upplandsvasby.se 
3L. Askling Stadsbyggnadskontoret Upplands Väsby (2009) Beredning av frågan angående förstu-
die av spårbil/spårtaxi i Upplands Väsby  
4T. Gyllenram (2009) Spårbilar På Tapeten Igen 
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1.4 AVGRÄNSNING 

Projektet avgränsas till att belysa ovanstående problemformuleringar om de dis-
kussioner som kan uppstå kring placering av en spårbilsstation i vardera område. 
Däremot behandlas inte lämplig bansträckning mellan stationerna. 

1.5 METOD 

Projektet utförs alltigenom i Stadsbyggnadskontorets lokaler. Därmed finns till-
gänglig kunskap alltid inom räckhåll, något som varit till stor nytta under arbetets 
gång. Den information och de fakta som har används under rapportens uppbygg-
nad samt vid besvarande av frågeställningarna är tryckt litteratur, internetkällor 
samt egna tankar. De förslag som läggs fram i rapporten har utvecklats genom 
eget tänkande och givande diskussioner med Stadsbyggnadskontorets personal. 

Till spår- och stationsmodeller används programvarorna AutoCAD Map 3D 2009 
samt Google SketchUp 7. 

1.6 STRUKTUR 

Inledningsvis i rapporten ges en beskrivning av spårbilen och dess utveckling och 
historia. Detta för att spårbilar är ett nytt område för många. Därpå utreds fråge-
ställningarna kring de konflikter som kan uppstå vid stationsplaceringen samt för-
slag på hur de ska lösas. Områdena är; 

⋅ Eds allé, den stadsdel där stationen kan planeras in i stadsbilden från start. 
⋅ Fyrkanten, området kring centrum som används som modell där stationen 

möter befintlig bebyggelse. 

Områdena utreds först var för sig där förslag ges på stationsutformning samt pro-
blemlösningar. Därefter jämförs deras förutsättningar och krav. Avslutningsvis 
diskuteras förutsättningar, resultat och förslag. 

1.7 KÄLLOR 

Främst används material som finns att tillgå på Stadsbyggnadskontoret i form av 
tryckt litteratur. Förstudier om spårbilar som har gjorts i andra kommuner används 
till stor del, liksom artiklar om det aktuella ämnet. Även personalen på plats har 
varit en stor informationskälla och diskussionspartner. 
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2 SPÅRBILENS BAKGRUND 

En mängd analyser under senare år har lett till stora framsteg inom spårbilens ut-
veckling, från idéskiss på 50-talet till fungerande testsystem idag. I följande kapi-
tel presenteras spårbilens historia, utveckling, funktion och fördelar. 

2.1 KORT OM SPÅRBILAR 

Spårbilar är ämnade för snabba, individuella eller kollektiva transporter utan byten 
och utan stopp på mellanliggande stationer. Resanden väljer själv sin destination, 
varpå spårbilssystemet automatiskt tar den effektivaste vägen dit. Tekniken är 
följaktligen förarlös. Vagnarna har plats för 1-5 resenärer och systemet finns till-
gänglig dygnet runt genom den anropsstyrda servicen istället för tidtabellsbunden 
trafik. Spårbilarna drivs med elkraft.5 6 

Resan går till på följande vis. Utanför stationen löses en biljett genom att resmålet 
markeras på en pekskärm. Där anges dessutom hur många personer som ingår i 
sällskapet. Biljetten krävs dels för att få tillträde in till stationen, dels för att åka 
med spårbilen. Inne på plattformen står som regel ett antal lediga vagnar och vän-
tar, vilken som helst kan användas. När biljetten stoppas in vid vald påstignings-
plats, öppnas dörren mot vagnen samtidigt som fordonet får reda på sin destina-
tion. Därefter startar resan och avslutas framme vid vald destination.  

Trafiken sker på smäckra, vanligen upphöjda, balkbanor och behöver inte blanda 
sig med övrig kommunikation eller verksamhet i markplanet. Banornas höjd över 
mark beror på var de placeras. Över trafikerade vägar måste den fria höjden under 
banan vara minst 5,1 meter, på övriga sträckor är motsvarande höjd 2,7 meter.7  

 

 

Figur 1 samt 2 ovan visar illustrationer på två varianter av spårbilar och banut-
formningar. Den högra bilden illustrerar brittiska ULTras variant och bilden till 
vänster visar en modell från Vectus.8  

                                                 
5WPS, LogistikCentrum AB och IST (2008) Spårbilsnät i Boländerna; förstudierapport, s 3-4 
6Näringsdepartemantet (2009) Pionjärbanor för spårbilar, s 43-45 
7WPS, LogistikCentrum AB och IST (2008) Spårbilsnät i Boländerna; förstudierapport, s 3-4, 18 
8Vectus, www.vectus.se 

Figur 2 Illustration av spårbil Källa: www.atsltd.co.uk  Figur 1 Illustration av spårbil Källa: www.podcar.org 
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2.2 VARFÖR BEHÖVS SPÅRBILAR? 

Det var länge sen ett nytt trafikmedel erbjöds – det är dags för förnyelse! Biltrafi-
ken ökar varje år och problem med trängsel, olyckor, buller och avgasutsläpp ökar 
för var dag.  

Privatbilens starka kort är att erbjuda resefrihet vart och när som helt, utan behov 
av planering och tidhållning. Ett nytt kollektivsystem måste kunna erbjuda i stort 
sett samma goda tillgänglighet som privatbilen. Spårbilar är ett nytt trafikmedel 
som undviker kollektivtrafikens nackdelar och samtidigt erbjuder biltrafikens per-
sonliga reseutbud. Systemet kan ge kortare restider jämfört med kollektivtrafik 
och kräver inte körkort som bil gör. 9  

I följande avsnitt jämförs spårbilen med dagens trafikslag och några viktiga miljö-
vinster redovisas. 

2.2.1 FÖRDELAR JÄMFÖRT MED BILTRAFIK  

Spårbilen kan erbjuda resenären en direktresa utan väntetid och utan stopp. Resan 
sker helt och hållet på resenärens villkor, från avgång till ankomst. Till och med 
eventuellt resesällskap kan väljas av resenären själv. Spårbilar ökar tillgänglighe-
ten och självständigheten för samtliga invånare i närområdet, kanske allra mest för 
grupper som inte har tillgång till bil eller ens har körkort.10 

Spårbilarnas egna, ofta luftburna, banor bidrar till god framkomlighet genom att 
övrig trafik inte hindrar eller hindras. Och rusningstider, som så ofta sätter stopp 
för biltrafikanter, är inget problem för spårbilen. Plansepareringen minimerar även 
konflikter med annan trafik och minskar därmed olycksrisken.11 12 

Avståndet mellan vagnarna är ordentligt så att även om en spårbil skulle tvärstop-
pa, hinner efterkommande vagn sakta in och stanna i tid utan risk för kollision. 
Detta kan jämföras med seriekrockar som alltför ofta inträffar på bilvägar till följd 
av otillräckliga avstånd. Ytterligare en fördel med spårbilarna är att de drivs med 
el och därmed inte släpper ut några avgaser. 13 14 

Sammanfattningsvis kan spårbilens fördelar framför privatbilen summeras enligt 
följande.  

⋅ Tillgänglig för alla 
⋅ Inga köer eller väntetider 
⋅ Minimerad markyta 
⋅ Eldriven trafik, inga avgaser och låg bullernivå 

                                                 
9 Informationsfolder ”Spårbilar”  www.spårbilar.se 
10Näringsdepartementet (2009) Pionjärbanor för spårbilar, s 64,67 
11Transek, Logistikcentrum och IST (2006) Spårbilar Värmdö-Nacka-Stockholm – förstudie Gus-
tavsberg, s 38 
12Näringsdepartementet (2009) Pionjärbanor för spårbilar, s 67 
13WPS, LogistikCentrum AB och IST (2008) Spårbilsnät i Boländerna; förstudierapport, s 4-5  
14Näringsdepartementet (2009) Pionjärbanor för spårbilar, s 67-69 
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2.2.2 FÖRDELAR JÄMFÖRT MED KOLLEKTIVTRAFIK 

Spårbilens främsta fördel i jämförelse med övrig kollektivtrafik (buss och tåg) är 
minskade restider. Detta genom att varje resa anpassas efter den enskilda resenä-
rens behov och önskemål. Resan startar när som helst, utan specifika tidtabeller, 
och transporten sker direkt till målet utan stopp på vägen.  Tillgängligheten och 
rörligheten ökar märkbart för den resande, inte minst för turister, funktionshindra-
de och äldre som i stort är beroende av hög orienterbarhet samt direktanslutning 
till målet likt biltransporter.15 16 17 

Eftersom spårbilen är förarlös finns ingen anledning till glesa avgångstider för att 
kompensera för personalkostnader, spårbil ger frihet att resa när man vill. Trots att 
de är mindre klarar de samma kapacitet som buss och tåg. Detta på grund av att de 
senare alternativen inte kan gå tätare än varannan minut, medan spårbilar har möj-
lighet att gå så tätt som med 2-3 sekunders intervall. I och med att de alltid finns 
tillgängliga följer de efterfrågan på transport, vilket resulterar i god energieffekti-
vitet.18  

Plansepareringen gynnar spårbilarnas framkomlighet och gör dem oberoende av 
markburen trafik och rusningstider. En hög hastighet kan hållas konstant, även 
genom stadskärnor. Detta kan jämföras med bussar som störs av trafikproblem, 
även om egen bussfil finns tillgänglig.19  

Sammanfattningsvis kan spårbilens fördelar framför övrig kollektivtrafik summe-
ras enligt följande.  

⋅ Spårbilen väntar på dig – inte tvärtom 
⋅ Inga stopp under resan 
⋅ Billigare drift än buss och spårvagn 
⋅ Hög resestandard 

  

                                                 
15Näringsdepartementet (2009) Pionjärbanor för spårbilar, s 67 
16KOMPASS, www.podcar.org 
17M. Hunhammar (2008) Hållbar infrastrukturutveckling: nytt transportsystem SPÅRBILAR, s 7 
18Transek, Logistikcentrum och IST (2006) Spårbilar Värmdö-Nacka-Stockholm – förstudie Gus-
tavsberg, s 39 
19M. Hunhammar (2008) Hållbar infrastrukturutveckling: nytt transportsystem SPÅRBILAR, s 7 
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2.2.3 MILJÖVINST 

Spårbilar drivs med el utan förbränningsgaser, därmed är den främsta miljövinsten 
minskade utsläpp av växthusgaser. Dessutom avger de minimalt buller, vilket bi-
drar till minskad störning för omgivande miljö och bebyggelse. På tre meters av-
stånd kan en ljudnivå 65 dB uppmätas, vilket kan jämföras med bussars motsva-
rande värde på 80 dB.20 21 

Frigjorda utrymmen till följd av att banorna är placerade över markhöjd och i stor 
utsträckning är oberoende av gatuutrymme, främjar miljö och natur då ytorna 
istället kan användas till parker och strövområden. Illustrationer i figur 3 samt 4 
nedan visar exempel på hur området kring banorna kan ordnas för ett trivsamt 
intryck.22 

 

Även energiförbrukningen för spårbilar talar till dess fördel. En studie av energi-
förbrukning för framdrivning av spårbil jämfört med bil och buss visar att spår-
bilsbanor är mindre energikrävande att bygga per kilometer, jämfört med nya vä-
gar. Studien inkluderar moment såsom byggande av bana respektive väg, fordons-
tillverkning, framdrivning, fordonsuppvärmning, elöverföring för spårbil samt 
drift under vintertid.23  

Vidare har SIKA, Statens Institut för Kommunikationsanalys, i en av sina rappor-
ter energianalyserat spårbilar och visat att spårbilar är omkring fem gånger mer 
energisnåla än dagens personbilar.24  

                                                 
20KOMPASS, www.podcar.org  
21SL, www.sl.se 
22Näringsdepartementet (2009) Pionjärbanor för spårbilar, s 69 
23E. Gustavsson och T. Kåberger (1998) Energiförbrukning för spårtaxi , nr 737 
24SIKA (2008) Utvärdering av spårbilssystem, s 63-68 

Figur 3 Illustration av bana. Källa: www.atsltd.co.uk Figur 4 Illustration av bana. Källa: www.atsltd.co.uk 
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3 FÖRSLAG TILL STATION I EDS ALLÉ 

I detta avsnitt diskuteras och ges förslag på placering, kapacitet samt övriga kon-
flikter såsom störningar och visuellt intrång som stationen i Eds allé kan komma 
att möta. Eds allé gestaltar det område som idag planläggs för bebyggelse och där 
stationen kan planeras in i stadsbilden från start.  

Eds allé är under utredning och några detaljplaner för området finns ännu inte. 
Däremot finns förslag till planprogram, som redovisas utförligt på kommunens 
hemsida. Illustrationer i figur 5 samt 6 nedan visar programområdets nuvarande 
skick samt förslag på kommande form. 

 

3.1 VAR SKA STATIONEN PLACERAS? 

Figur 7 på följande sida visar den föreslagna tänkta placeringen av hållplatsen. 
Banan genom Eds allé blir luftburen och belägen rakt över gång- och cykelvägen 
längs med nya Mälarvägen. Stationen kan gärna placeras i närhet till förskolan, 
vilken är markerad med rött i ovanstående plan. Åtminstone bör stationen ligga på 
samma sida om vägen som förskolan för att undvika att eleverna korsar vägen. 

Cirkeln innefattar det område som enligt SL är rimligt gångavstånd från bostad till 
station. I fråga om bebyggelse med villor i grupp, likt planen för Eds allé, är den-
na distans 690 meter. Markeringen visar att stationen tillfredsställer behovet av 
kollektivtrafik för ett stort område.25 

 

                                                 
25SL (2006) Riktlinjer för planering av kollektivtrafiken i Stockholms län, s 8 

Figur 6 Eds allé förslag. Källa: www.upplandsväsby.seFigur 5 Eds allé idag.  Källa: www.upplandsväsby.se 
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3.2 HUR STOR STATION BEHÖVS?  

Resenärer är främst boende i trakten samt elever och anställda vid förskolan. 
Hållplatsen utsätts för störst tryck under rusningstiden, morgnar och eftermidda-
gar. Ankommande och avgående resenärer är relativt lika till antal, vilket gör att 
det blir bra flöde och vagndisposition vid dessa tider.  

Stationens kapacitet torde täckas om den utformas med två plattformsplatser, vil-
ket motsvarar en kapacitet på cirka 150 vagnar i timmen. Längden på en spårbil är 
3,6 meter, vilket med två platser resulterar i att plattformen blir drygt 8 meter 
lång.26 

3.3 VILKEN STATIONSUTFORMNING LÄMPAR SIG BÄST? 

Samtliga påstigningar sker från samma stationssida, oavsett färdriktning. Detta för 
att spara luftutrymme (spåren behöver inte säras och gå på vardera sida om statio-
nen).  Dessutom underlättar det för resenären och utesluter ängslan för att välja fel 
påstigningssida. Figur 8 på nästkommande sida visar hur spårläggningen kan ut-
formas på ett platseffektivt sätt. I denna version sker växling och spårkorsning i 
samma plan, vilket ställer höga krav på systemet för att garantera att ingen risk för 
kollision förekommer.  

 
                                                 
26WPS, LogistikCentrum (2008) Spårbilar för Södertälje – en transportvision, s 20 

Figur 7 Upptagningsområde 
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Utifrån stationens bedömda kapacitet och placering, har nedanstående illustratio-
ner, figur 9-12, gestaltats. En stationsbyggnad i Eds allé måste smälta in väl i 
stadsbilden och möta den lantliga miljö som området har. För att få ett passande 
utseende föreslås att stationens tak utformas som sedumtak (det vill säga ett gräs-
tak). Detta gynnar inte bara det estetiska intrycket, utan det fungerar dessutom 
som dagvattenhanterare genom att regnvatten samlas upp. Ett sedumtak reducerar 
även partiklar i luften. Därtill används generösa glaspartier för att få en ljus känsla 
samt ur trygghetssynpunkt. 

I figurerna har området under stationsbyggnaden används till cykelparkering. 
Spårkonstruktionerna finns ej med på skisser eller bilder. Ytterligare bilder redo-
visas i bilaga 2.  

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Spårläggning i ett plan 

Figur 10 Station i Eds allé, skiss 2 

Figur 9 Station i Eds allé, skiss 1 
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3.4 ÄR STATIONEN STÖRANDE? 

Då stationen i ett tidigt skede planeras in i stadsbilden, är valet av läge flexibelt 
och det uppstår inga större konflikter gällande övrig trafik och platsbrist. Den 
främsta konflikten avser störningar för närliggande bostäder och verksamheter 
samt åsikter om hållplatsens intrång i miljön. 

STÖRNINGAR 

Stationens placering längs nya Mälarvägen innebär att banan passerar bostadshus 
på ganska nära avstånd. Det kan föranleda obehag för boende längs med hållplat-
sen i form av ljud och insyn. I och med att spårbilarna kommer att färdas över 
gångvägen, mitt i allén, kan störningarna dock dämpas med relativt lätta medel. 
Exempelvis kan vegetation mellan bana, station och bostäder minska oljud och 
insynsproblem. 

Med det förarlösa systemet krävs att resenärernas trygghet säkras med andra me-
del än personalnärvaro. Framför allt måste hållplatsen placeras så att den inte upp-
fattas som avsides och utformningen måste vara ljus, öppen samt tillåta god insyn. 
För att ytterligare öka tryggheten och den kollektiva kontrollen, kan utrymmet 
under hållplatsbyggnaden användas av en kiosk eller liknande. Då får cykelpar-
keringen flyttas till annan lämplig plats.  

VISUELLT INTRÅNG  

Det visuella intrånget kan minskas med relativt lätta medel. Omsorgsfull utform-
ning av stationen är mycket betydelsefull och banorna kan rentav tillföra gatumil-
jön någonting positivt. Pelarna under banorna kan exempelvis utformas på sådant 
sätt att de tillför en funktion, såsom cykelställ eller med bänkplatser placerade 
runtom dem. En genomtänkt vegetation bidrar till stationens delaktighet i omgiv-
ningen. En pergola längs med hela banan kan hjälpa spåret att bli ett självklart 
avsnitt i miljön, liksom välplanerade ljusinstallationer. 

Figur 12 Station i Eds allé, illustration 2 Figur 11 Station i Eds allé, illustration 1 
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4 FÖRSLAG TILL STATIONER I FYRKANTEN 

Fyrkanten innefattar området kring, samt söder om, centrum och gestaltar i rap-
porten det område som idag utgörs av befintlig bebyggelse där stationen måste 
integreras med byggnationer och trafik. Två hållplatser föreslås placeras ut, en 
med anslutning till Väsby Centrums västra entré samt en i korsningen Mälarvä-
gen/Dragonvägen.  

4.1 CENTRUM, VÄSTRA ENTRÉ 

Figur 13 nedan visar områdets utseende och form. Utanför västra entrén välkom-
nas besökande idag av en fantasilös busshållsplats och parkering. Idé om att ersät-
ta parkeringen med en parkliknande plats finns, men ännu har inga skisser eller 
planer framställts.  

 

 

4.1.1 VAR SKA STATIONEN PLACERAS? 

Det är ett definitivt val att placera hållplats och bana ovan markplan för att undvi-
ka kollision med bil- och gångtrafik. Samtidigt måste stationen placeras med god 
tillgänglighet till gallerian, som visas med lila färg i figuren ovanför, samt till an-
knytande vårdhem, röd markering norr om gallerian. 

För att minska behovet av markutrymme, samt möjliggöra idén om att utveckla 
parkeringen till grönyta, föreslås att stationen placeras ovanpå befintlig busshålls-
plats. Det förenklar dessutom omstigningen mellan buss och spårbil samt ger ökad 
orienterbarhet för bussresenärer som vill söka sig till spårbilssystemet. Därtill 
uppfylls kravet om såväl nära anslutning till gallerians entré som till vårdhem.  

Figur 13 Västra entrén. Källa www.upplandsvasby.se 
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Figur 14 nedan visar var hållplatsen föreslås placeras. Cirkeln innefattar det om-
råde som anses vara rimligt gångavstånd från bostad till station. I regioner som 
Fyrkanten, med flerbostadshus över 3 våningar, är denna sträcka 310 meter.27  

 

4.1.2 HUR STOR STATION BEHÖVS?  

Främst är det personer som arbetar eller bor i området, besökare till gallerian samt 
personer med ärende hos vårdhemmet som kommer att använda hållplatsen. Flö-
det är relativt jämt under dagen då de senare alternativen försiggår under hela da-
gen. Dock kommer det största trycket att bli märkbart vid 10-tiden då gallerian 
öppnar och personal ansluter.  

För att klara trafikflödet bör stationen utformas med åtminstone tre vagnplatser. 
Det motsvarar en kapacitet på cirka 200 spårbilar i timmen och resulterar i en 11 
meter lång plattform.28  

4.1.3 VILKEN STATIONSUTFORMNING LÄMPAR SIG BÄST? 

Eftersom det är så högt tryck på stationen så bör en typ av spårläggning användas, 
som inte har några korsande banor. Spåren säras istället och går på vardera sida 
om stationen. Krav ställs på systemet att det ska kunna avgöra vilken hissdörr som 
ska öppnas för resande, beroende på vilken riktning resan tar. Ingångarna till sta-
tionen är placerade på samma sida och den hiss man väljer, tar resenären till rätt 

                                                 
27SL (2006) Riktlinjer för planering av kollektivtrafiken i Stockholms län, s 8 
28WPS, LogistikCentrum (2008) Spårbilar för Södertälje – en transportvision, s 20 

Figur 14 Upptagningsområde 
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spårbil. Varje hissutgångs utrymme är separerat från de andra så att inte fel vagn 
ska tas av misstag. Figur 15 nedan visar en tänkbar typ av sådan spårlösning. 

Utifrån stationens uppskattade kapacitet och placering, har nedanstående illustra-
tioner, figur 16-19, framställts. Stationen vid gallerian tål att sticka ut lite i model-
len eftersom platsen är modern, och en spännande stationsform kan bidra till att 
områdets trendiga uttryck stärks ytterligare. Spårkonstruktionerna finns ej med på 
skisser eller bilder. Fler bilder visas i bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 Spårläggning skilda sidor 

Figur 16 Station vid västra entrén, skiss 

Figur 17 Ingångssida vid västra entrén, skiss 
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4.1.4 ÄR STATIONEN STÖRANDE? 

Inga större konflikter med avseende på platsbrist uppstår tack vare att stationen 
utnyttjar befintlig busskurs markåtgång. Däremot kan den luftburna placeringen 
innebära visuella störningar och insyn. 

STÖRNINGAR 

Störningar vad gäller buller och vibrationer kommer absolut inte att utökas jäm-
fört med nuläget. Hållplatsen är idag trafikerad med cirka 500 bussar som passerar 
dagligen. Införandet av en spårbilsstation på denna plats ger möjlighet att minska 
busstrafiken, vilket skulle leda till minskat buller i och med att spårbilar är avse-
värt tystare än bussar. Dessutom skulle mängden avgaser minska betydligt, något 
som boende såväl som besökande skulle välkomna.  

Figur 19 Västra entrén, illustration 2 

Figur 18 Västra entrén, illustration 1 
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Längs norra Dragonvägens nyare lägenheter kan spårbilarna komma att möta mot-
stånd på grund av att lägenheterna riskerar att utsättas för insyn. Dock kan detta 
lösas genom att banan placeras mellan två våningsplan. Då finns ingen risk att 
resandes ögonhöjd hamnar i nivå med lägenheterna.  

Om viss insyn uppstår kan det avhjälpas med en typ av fönsterglas i lägenheterna 
som hindrar insyn utifrån, likt de glas som kan ses i förhörssalar och liknande. 
Likaså kan villorna väster om hållplatsen, som hamnar i lika nivå som stationen, 
skyddas med hjälp av växtlighet och eventuellt även insynsfria fönstertyper. 

VISUELLT INTRÅNG 

Stationen bör inte generera några större visuella störningar då platsen redan är 
såpass bebyggd att ytterligare en konstruktion inte skulle orsaka någon större upp-
ståndelse. Spårbilsstationens placering över befintlig busshållsplats gör att den 
upplevs motiverad och lämplig. Omsorgsfull utformning och design ger ett skön-
hetsmässigt tillskott till stadsmiljön. Även genomtänkt vegetation kan till stor del 
hjälpa stationsbyggnadens, liksom banans, integrering i stadsmiljön. 

4.2 KORSNING MÄLARVÄGEN/DRAGONVÄGEN 

Detta förslag har inte behandlats lika utförligt som de andra stationerna, utan har 
tagits med som ett extra förslag på lämplig stationsplats.  

Området vid korsningen består idag av en gräsplätt och lekplats. Stråket mellan 
Ekebo och längs med Arkadstigen, mitten i figur 20 nedan, används flitigt av en 
mängd personer som ansluter till korsningens busshållsplats för att ta sig vidare 
till pendeltågen. En spårbilsstation lämpar sig väl på denna plats.  

Figur 20 Korsning Mälarvägen/Dragonvägen. Källa: www.upplandsvasby.se 
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4.2.1 VAR SKA STATIONEN PLACERAS? 

Stationen placeras på kullen, strax nordväst om gångtunneln under Mälarvägen. 
Detta läge är lämpligt dels för att många passerar platsen dagligen, dels för att 
användare av anliggande busshållsplats kan tänkas lockas till spårbilsstationen.  

En gångväg mellan veterinärmottagningen, nordväst om korsningen, och stationen 
bör ordnas. Placeringen på kullen är dessutom passande med avseende på spårba-
nans höjd, 5,1 meter. Se figur 21 nedan för stationens position samt upptagnings-
område, cirkeln. Rimligt gångavstånd till hållplatsen är 310 meter.29 

 

 

4.2.2 HUR STOR STATION BEHÖVS? 

Stationens användare kommer främst att bestå av boende i området. Inga direkta 
ärenden görs från platsen utöver besök hos veterinärmottagningen som är placerad 
nordväst om korsningen. Detta leder till att flödet av ankommande och avgående 
resenärer utfaller ojämnt. Under morgonar kommer avgående resenärer att vara 
störst till antal, och på eftermiddagar är de ankommande resenärerna flest. Håll-
platsen blir därvid intensivt pressad under morgnar och eftermiddagar. 

Två plattformsplatser, vilket motsvarar en kapacitet på cirka 150 vagnar i timmen, 
borde täcka stationens behov. Liksom i Eds allé resulterar det i en drygt 8 meter 
lång plattform.30 

                                                 
29SL (2006) Riktlinjer för planering av kollektivtrafiken i Stockholms län, s 8 
30WPS, LogistikCentrum (2008) Spårbilar för Södertälje – en transportvision, s 20 

Figur 21 Upptagningsområde 
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4.2.3 ÄR STATIONEN STÖRANDE? 

I jämförelse med de störningar som nuvarande trafik utsätter området för, kommer 
en spårbilsstation inte att mötas av större missnöjen. Den skulle bidra till minskad 
busstrafik förbi området och därmed minskade buller- och avgasmängder. Kon-
flikter kommer att avse störningar för närliggande lägenheter samt åsikter om sta-
tionens visuella intrång i stadsbilden. 

STÖRNINGAR 

Störningar såsom buller kommer inte att inverka. Snarare förbättras dagens bul-
lernivåer av en spårbilsstation till följd av minskad busstrafik. Eventuella åsikter 
om insynsproblem kan komma från boende i huset närmast stationen åt norr. Det-
ta kan mötas med att vegetation planeras mellan hus och hållplats på ett sätt som 
hindrar insyn från station till bostad. Därtill verkar vegetationen ljuddämpande för 
markbunden trafik som finns kvar. 

För att öka upplevelsen av trygghet för resande, är ett förslag att flytta kiosken 
som idag är belägen på södra sidan av tunneln, till stationsbyggnaden. Likaså 
måste stationsutformningen vara ljus, öppen samt tillåta insyn för att skapa en god 
trygghetsupplevelse. 

VISUELLT INTRÅNG 

Då platsen idag är relativt oanvänd, kan stationen utformas med god anpassbarhet 
till omgivningen. Ett förslag vore att utforma den i samklang med ”Blå husens” 
material och färger, för att stärka stationens del i miljön. ”Blå husen” är ett mil-
jonprogramsbygge som kommit att bli ett riktmärke för kommunen. 

  



18 

 

5 SKILLNADER I FÖRSLAGEN 

Främsta olikheten mellan stationerna i Eds allé och Fyrkanten, är att Eds allés 
station i mycket högre grad är beroende av ett naturnära och miljömässigt utfö-
rande för att smälta in i omgivningens landskap. Stationsutformningen i Fyrkanten 
däremot tål en tuffare och mer utstickande design i och med att området är inne i 
en modernitetshöjande omvandling med nytänkande och nyskapande.  

Stationernas höjdnivå är inte lika eftersom de placeras över olika typer av verk-
samheter. I Eds allé anordnas stationen ovanför en gång- och cykelväg, vilket 
medför att den kan placeras på en längre nivå jämfört med stationen i Fyrkanten, 
vars höjd på grund av undergående bil- och busstrafik blir högre.  

Ytterligare en skillnad är att stationen vid västa entrén ska klara av ett större antal 
resenärer och måste därmed utformas större, med en mer vagnsplats jämfört med 
de andra stationerna.  

6 AVSLUTNING 

Placeringen ovan mark är fördelaktig i bägge områdena. Stationsplaceringen vid 
västra entrén, ovanför busshållplatserna, är smart med tanke på att bussarna stan-
nar på samma plats som spårbilarna, vilket ökar orienterbarheten samt markförfo-
gandet. Dessutom bidrar det till att spårbilsstationens placering känns självklar 
och motiverad. I Eds allé gynnar den upphöjda placeringen främst den sparade 
markåtgången samt att det blir bättre ut säkerhetssynpunkt när stationen är synlig 
högt upp.  

Frågeställningarna har bemötts och utretts för vardera område. Frågorna huruvida 
stationerna är störande, resulterade i goda resultat. Det visade sig att de störningar 
som uppstår, vilka i första hand avser åsikter kring det visuella, kan lindras med 
väl planerad vegetation och grönska.   

Det mest tidskrävande momentet av projektet har varit designen och formgivning-
en av stationerna. Problem gällande stationernas placering samt kapacitet löstes 
med hjälp av riktlinjer och egna tankar, medan gestaltningarna innebar mer krea-
tivitet och fantasi. Mina kunskaper i Google SketchUp, som utvecklats enormt 
under den här perioden, har varit till stor nytta. Jag provade även att framställa en 
station i programmet AutoDesk, men efter otaliga försök att få det bra visade sig 
Google SketchUp vara betydligt mer användbart och smidigt. Även mina kunska-
per i AutoCAD har kommit väl till pass under projektets gång. 

Examensarbetet har varit mycket givande och framförallt har mina kunskaper 
inom gestaltning förbättrats. Statsbyggnadskontoret bemötte mig på bästa vis, 
vilket underlättade arbetsgången och gjorde den till en riktigt rolig period.  
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