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Abstract

Levbart transportsystem i Uppsala

Liveable transport system in Uppsala

Finn Landegren

In this thesis a transport system is sought after that 
if realised in the city of Uppsala could provide both 
well-being to all its inhabitants and sustainability, 
here jointly refered to as liveability. It is found that 
the car dominated transport system that is in 
operation today provides two fundamental values, 
namely accessibility in both time and space, which 
sets it apart from other transport solutions. These 
two values are of immense importance for the 
liveability in our modern world. On the other hand 
the car dominated system decreases the liveability 
of Uppsala in several different ways. Some of these 
problems, it is argued, could be solved within the 
car system, through the adoption of more 
environmentally friendly cars etc., but other 
problems are inherent in the car system and will 
remain no matter what changes are made. An 
alternative transport system is therefore sought 
that has the two benefits of the car system and is 
free from the problems of the car system. Such a 
system is identified, the bicycle supported light rail 
system, where the rail system is planned so that 
people should go to the stations by bike. By 
increasing the radius of accessibility around each 
station by three and the area by nine this system 
can also lower the amount of rail by to a third, can 
assure three times as frequent departures from 
each station and can lower the total amount of 
stations to a ninth, all compared to regular 
collective transport systems. 
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Populärvetenskaplig beskrivning 
 
I detta arbete eftersöks ett transportsystem, för bruk i Uppsala, som har alla fördelar hos 
dagens bildominerade transportsystem och som samtidigt är fritt från detta systems 
nackdelar. Ett transportsystem där kollektivtrafik, framförallt spårvagn, är dominerande kan 
klara den senare uppgiften, dvs. att befria oss från de många nackdelar som det 
bildominerade systemet är förbundet med. Det har däremot svårt att erbjuda bilens två 
huvudsakliga fördelar: tillgängligheten i tid och rum, att man med andra ord kan åka vart 
man vill när man vill.  

I detta arbete föreslås det att kollektivtrafiken skulle kunna bli fri från dessa 
båda tillkortakommanden om den blev cykelunderstödd. Med cykelunderstödd 
kollektivtrafik menas sådan där resenärer använder cykel för att ta sig till och från 
stationerna. Den stora fördelen med detta är att människor cyklar ungefär tre gånger så 
snabbt som de går. Detta medför att upptagningsområdena för varje station, alltså den yta 
inom vilken människor kan ta sig till stationen, blir så mycket som nio gånger större. Med 
detta blir det möjligt att erbjuda en mycket god tillgänglighet med endast ett litet antal 
stationer.  

Också linjelängden minskar i det cykelunderstödda transportsystemet, den blir 
en tredjedel av den som krävs i ett gångundersött system. Detta innebär att det i regel 
kommer färdas tre gånger så många resenärer på varje given linje i det cykelunderstödda 
systemet. Med detta kan man ha tre gånger så täta avgångar med bibehållen fyllnadsgrad i 
vagnarna och detta ger god tillgänglighet i tiden. Det cykelunderstödda 
kollektivtrafiksystemet kan alltså erbjuda de två fördelar som det bildominerade 
transportsystemet ger, tillgängligheten i tid och rum, samtidigt som det är fritt från detta 
systems nackdelar.  

I arbetet visas även hur detta system, sedan det väl har byggts successivt 
kommer kunna ta över allt fler av de transportuppgifter som idag sköts på bilvägar. Det 
föreslås att Uppsala, och andra städer som inför systemet, kommer kunna bli helt bilfria och 
att de enda vägtransporter som kommer krävas kommer ske på glesbygden på sträckor där 
transportintensiteten är allt för låg för att kunna rättfärdiga kollektivtrafik. 
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1. Inledning 
Den absoluta majoriteten av jordens befolkning har under de senaste tusentals åren 
varit bosatt på landsbygden och har här varit verksam som jordbrukare. Detta 
förhållande håller idag på att förändras i snabb takt. Vår art håller på att lämna 
landsbygden och blir istället urban. Så sent som 1900 levde endast 15% av jordens 
befolkning i städer, år 2000 var det istället 47%. 2030 tros den urbana andelen av 
mänskligheten uppgå till 60%.1 Det är ett stort och historiskt sett unikt skeende vi 
bevittnar och vår framtida överlevnad och vårt väl och ve på denna planet beror till 
stor del just på hur väl denna omflyttning kan genomföras. Om vi lyckas komma till 
rätta med de många problem som dagens stadsbebyggelse lider av och lyckas dra nytta 
av de potentiella värden som staden skulle kunna ge är det inte osannolikt att vi går en 
ljus framtid till mötes. Om vi däremot inte gör något åt stadens problem och 
försummar dess slumrande möjligheter så väntar oss en global kollaps.  
 Det som kommer behövas för att en urban mänsklighet vid detta 
århundrades slut ska kunna leva i hållbara samhällen som ger dem hög välfärd, det är 
att några samhällen redan nu bestämmer sig för att leda vägen dit. Dessa samhällen 
måste själva lösa alla de problem och upptäcka alla de möjligheter till nya 
systemlösningar som sedan skall kunna tas i bruk av övriga städer i världen. 
Stabsbyggandets historia visar tydligt på den betydelse som förebilder har. Under 
1800-talet var det Paris som hade rollen som självklar förebild för modernisering och 
stadsutveckling. Under 1900-talet intogs denna roll istället av New York. 
Etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg menar att mycket nu pekar på att Los Angeles 
kan få en liknande betydelse som modell för det kommande århundradets 
stadsutveckling åtminstone i den rika världen. Han säger att ”för den rika världen är 
det Los Angeles som mer än andra städer ser ut som ’framtiden’, en utglesad och i alla 
avseenden segregerad stad, där bilen tycks mera nödvändig än kläder på kroppen”.2 
Dagens modell för stadsbyggnad, som företräds av LA, kommer inte att kunna leda oss 
till en hållbar framtid. Nej, den gör det tvärtom mycket osäkert om det alls kommer att 
finnas en mänsklighet vid detta århundrades slut. 
 Vilka är då de samhällen som skulle kunna leda vägen mot en hållbar och 
välfärdsbringande framtid? Den underliggande tanken i detta arbete är att Uppsala 
skulle kunna spela en sådan roll. En av de styrkor som denna stad har i detta avseende 
är dess storlek. 2/3 av den urbana befolkningen, alltså en klar majoritet, lever i städer 
med ½ miljon invånare eller mindre.3 Innan 2030 kommer Uppsala att ha en kvarts 
miljon invånare och kommer då alltså att ha placerat sig i mitten av detta spektrum 
som en god representant för majoriteten av städerna i världen. Uppsalas befolkning 
lever också, i likhet med övriga västerlänningar, med en materiell standard som 

                                                
1 Herbert Girardet, Surviving the future, world future counsil, 2007, s. 105. 
2 Teman ur tidskriften Axess år 2004, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga 

ändamål, s. 30-31. 
3 Girardet, s. 105.  
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majoriteten av jordens befolkning idag eftertraktar och aktivt eftersträvar. Det faktum 
att Uppsala storleksmässigt är representativt för hur en majoritet av världens urbana 
befolkning bor, och också förkroppsligar ett mål som eftersträvas av andra, gör att 
lösningar som visar sig fungera här kommer ha goda möjligheter att exporteras till den 
övriga världen. En ytterligare fördel som staden har är dess två universitet. I dessa 
universitet finns den kunskap och den expertis som kommer att krävas för att planera 
och bygga en hållbar och välfärdsbringande stad. I detta arbete görs det ett försök att 
visa hur transportsystemet i en sådan hållbar och välfärdsbringande stad ser ut.   

Att dagens bildominerade transportsystem har ett antal omfattande 
problem känner alla till. Men ett trovärdigt alternativ till detta system måste kunna 
erbjuda bilens två viktiga fördelar: tillgänglighet i tid och i rum. Dagens kollektivtrafik, 
som förvisso är fri från de nackdelar som biltrafiken har, erbjuder inte dessa två 
fördelar. Orsaken till detta är att det, för kollektivtrafikens del, finns en ”trade-off” 
mellan just tillgänglighet i tid och i rum. Ett stort antal linjer och tätt utplacerade 
stationer ger god tillgänglighet i rummet men det låga transportunderlaget på var och 
en av linjerna ger glesa avgångar, med långa väntetider som följd, och därmed dålig 
tillgänglighet i tiden. Om man istället har ett fåtal linjer blir transportunderlaget på var 
och en av linjerna högt vilket ger täta avgångar, med korta väntetider som följd, och  
därmed god tillgänglighet i tiden men detta lilla antalet linjer ger glest utplacerade 
stationer och därmed dålig tillgänglighet i rummet.  
 Den lösning som i detta arbete föreslås till att undvika denna trade-off 
mellan de två typerna av tillgänglighet är att stödsystem skulle införas som tillåter 
resenärer att snabbare ta sig till och från kollektivtrafikstationer än vad som idag är 
fallet då man går till och från stationerna. Med detta ökar nämligen tillgängligheten 
kring stationerna utan att antalet linjer behöver ökas. God tillgänglighet i rummet kan 
på så sätt kombineras med höga transportflöden på linjerna, som krävs för att ha god 
tillgänglighet i tiden. Det transportmedel som bäst lämpar sig för att sköta de 
understödjande transporterna visar sig vara cykeln. Om man förutsätter att en normal 
individ cyklar tre gånger så snabbt som han eller hon går kan man med enkel 
matematik visa att ett cykelunderstött system med samma tillgänglighet i rummet som 
ett gångunderstött endast behöver en tredjedel så många linjer med tre gånger så 
stora reseflöden vardera. Detta medger tre gånger så stor täthet mellan avgångarna 
med bibehållen fyllnadsgrad i vagnarna.  
 Ytterligare fördelar med det cykelunderstödda systemet är att 
stationerna kan placeras tre gånger glesare längs med linjerna. Färre stopp innebär att 
medelhastigheten närmar sig toppastigheten med kortare restider som följd. 
Energiförluster minskar även. Enkel matematik visar även att arean kring varje station 
inom vilken tillgängligheten är god är nio gånger större för det cykelunderstödda än för 
det gångunderstödda systemet. Det kommer alltså bara krävas en niondel så många 
cykel- som gångunderstödda stationer vilket innebär en mycket stor ekonomisk 
besparing. 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att besvara följande två frågor: 
1) Hur skall ett transportsystem i Uppsala, som inkluderar alla former av transporter lokalt 
och regionalt för personer såväl som varor, vara utformat för att vara hållbart och samtidigt 
ge maximal välfärd? Mer koncist: hur ser ett maximalt levbart transportsystem i Uppsala ut?  
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2) Kan man utifrån det system som ger maximal levbarhet i Uppsala ge riktlinjer för hur ett 
maximalt levbart transportsystem generellt ser ut?  
 
1.2 Teori och metod 
I detta arbete kommer jag att frångå ett bland ingenjörer brukligt fokus på de tekniska 
systemen. Det teoretiska angreppssättet i arbetet skall istället vara socio-tekniskt. Detta 
innebär att sociala och teknologiska faktorer ses som sammanlänkade och studeras som 
delar i ett och samma system. Den stora fördelen med detta angreppssätt är att det gör det 
möjligt att undersöka hur sociala faktorer påverkar teknologi och, i den motsatta riktningen, 
hur teknologiska faktorer påverkar de sociala. Vissa frågor kan onekligen undersökas genom 
att det tekniska systemet betraktas i avskildhet. Frågan ”hur kan vi med detta 
spårvagnssystem ta person x snabbast från punkt a till punkt b?” kan exempelvis ges ett fullt 
tillfredställande svar genom att det teknologiska systemet undersöks i avskildhet. Men 
flertalet tekniska system inverkar på det sociala. Frågan ”hur kan vi planera detta 
spårvagnssystem för att minimera risken för att demokratin ska urholkas?”, som är fullt 
rimlig att ställa, kan endast besvaras inom en socio-teknisk modell. Det är nämligen bara här 
vi kan studera den påverkan som tekniken kan ha på det sociala. Hur teknik används 
påverkas även av de sociala begrepp och föreställningar som systemanvändaren bär med sig. 
Det är alltså även av värde att kunna undersöka det socialas inverkan på tekniken. Även 
detta kräver att vi arbetar med en socio-teknisk modell.  
 Det socio-tekniska system som detta arbete skall undersöka är Uppsala med 
omnejd. Detta består av ett socialt och ett tekniskt delsystem. Det sociala delsystemet 
utgörs av samtliga Uppsalabor och tillfälligt gästande, deras beteenden och deras umgänge 
sinsemellan. Det tekniska systemet är det samfällda transportsystem som Uppsalaborna 
begagnar sig av. Syftet för arbetet kommer, omformulerat i denna terminologi, att vara att 
undersöka hur det socio-tekniska systemet Uppsala kan hjälpas att bli maximalt levbart och 
vilka förändringar av de två delsystemen som detta kommer att kräva. Förändringar i det 
sociala delsystemet rör sådant som resandevanor och beteenden i allmänhet medan 
förändringar i det tekniska systemet gäller transportinfrastrukturen.  

Den metod som detta arbete tillämpar följer det socioteknologiska 
angreppssättet och genomgår tre steg. I det första redovisas de komponenter som kan 
komma ifråga generellt i ett transportsystem lokalt och regionalt. Detta är alltså 
komponenterna av vilka det tekniska systemet är uppbyggt. Därefter, i steg två, redovisas 
det sätt på vilket dessa komponenter kommer till användning i dagens socio-tekniska 
system. En genomgång görs här av de brister i fråga om levbarhet som dagens system 
uppvisar. I steg tre redovisas det socio-tekniska system som författaren förmodar är det 
maximalt levbara. Detta skall vara fritt från störst antal av de brister som dagens system har 
och det skall även bibehålla så många fördelar hos det rådande systemet som möjligt. Där så 
är möjligt ska det även tillföra ytterligare fördelar. En invändning som kan riktas mot 
metoden är att den inte återspeglar den process varigenom författaren nådde fram till det 
system som arbetet förespråkar. Arbetet förlöpte inte linjärt från en analys av möjliga 
komponenter, via en granskning av problemen i dagens transportsystem till en idé om det 
bättre systemet. Nej arbetsgången har snarare varit itterativ och då alltså gått i en 
pendelrörelse mellan de olika delarna som det färdiga arbetet är indelat i. Författaren har på 
så vis gått mellan helhet och detalj, mellan hypotes och syntes. Att resultaten av detta 
arbete i slutändan redovisas i den linjära formen är alltså enbart för att underlätta 
förståelsen.  
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Det skall understrykas att metoden i detta arbetet är kvalitativ. Arbetets syfte, 
att identifiera ett maximalt levbart transportsystem, kommer alltså endast  att kunna 
uppfyllas i den mån detta är möjligt med rent kvalitativa resonemang och utan avancerad 
beräkning. En exakt bestämning av systemparametrar - så som specifika linjedragningar, 
stationernas placering och medelavståndet mellan dem - kommer dock endast kunna göras 
genom kvantitativa metoder och ett arbete av denna typ är därför en naturlig uppföljning på 
den kvalitativa bestämning av fundamentala systemegenskaper som detta arbete erbjuder. I 
del 8 i arbetet beskrivs kortfattat hur en sådan kvantitativ uppföljningsstudie skulle vara 
upplagd. 
1.3 Definitioner 
Ett antal begrepp är av grundläggande betydelse i detta arbete och deras definitioner 
presenteras nedan. 
1.3.1 Välfärd 

En första approximativ definition av välfärd är att den innebär tillgången till  
värden, eller ”bra saker”. En kategori av värden är den som omfattar allt som kan köpas för 
pengar. En god tillgång till dessa värden ger ekonomisk välfärd, eller närmare bestämt om 
man har tillgång till en marknad med ett gott utbud på saker att köpa samt har pengar att 
köpa sakerna för. (Det skall understrykas att BNP per capita inte är ett mått på ekonomisk 
välfärd utan endast på aktiviteten i ekonomin.4 Den ekonomisk aktiviteten kan ofta vara som 
högst bland de vars välfärd är minst. En cancerpatient som genomgår en skilsmässa bidrar 
mer än de flesta till BNP men har knappast hög välfärd.) Men det finns även värden som inte 
kan köpas och säljas på en marknad. Till denna kategori kan vi först och främst räkna den 
egna personen, såväl som en familj, vänner och bekanta och att alla dessa människor får 
behålla hälsan. En god social välfärd innebär att man har tillgång till alla de människor som 
behövs för att leva ett rikt liv och kan umgås med dem på det sätt man önskar. En ytterligare 
kategori av värden som inte, i flertalet fall, kan köpas eller säljas är sådant som naturen och 
dess ekologiska system ger oss i form av så kallade ekosystemtjänster. Till denna kategori 
hör till exempel regn och solsken, ren luft och skogspromenader. En god ekologisk välfärd 
upplever den som får tillgång till ett stort antal naturgivna värden. Enligt den approximativa 
definitionen upplever alltså den välfärd som har tillgång till dessa tre typer av värden – de 
ekonomiska, sociala och ekologiska.  

En inskränkning måste dock göras innan den approximativa definitionen kan 
tas i bruk i arbetet. Det är nämligen fullt tänkbart att en människa har tillgång till de tre 
formerna av värden men samtidigt inte förmår att uppskatta dem. Det är alltså tydligt att 
endast den upplever verklig välfärd som för det första har tillgång till de tre olika typerna av 
värden och för det andra har en förmåga att uppskatta dem. Förmågan att uppskatta de 
olika typerna av värden är detsamma som att ha en god bildning. Denna är i sin tur 
resultatet av en ärftlig och en social komponent. Det förra avgör först och främst i vilken 
grad en individ är naturligt bildad. Ett spädbarns förmåga att glädja sig åt att dess mamma 
leker med det är ett exempel på en naturlig bildning, något som aldrig har behövt läras in. 
Men ärftligheten avgör dessutom i vilken mån en individ är bildbar, dvs. hur lätt hon har att 
utveckla sin bildning. Den senare, sociala komponenten gäller den kulturella miljö där 
individen faktiskt bildas och hur väl lämpad den är för att utveckla individens bildning.  Det 
ska understrykas att en god bildning kan uppnås i vitt skiljda miljöer på sinsemellan helt 
skiljda vis. Sagoberättandet hos Abelamfolket på Nya Guinea och den grekiske filosofens 
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samtal med några ynglingar på agoran ger på varsitt sätt ungdomen förmågan att uppskatta 
de olika formerna av värden som livet har att erbjuda. Sammanfattningsvis kan vi alltså säga 
att en människa har hög välfärd då hon har en god tillgång till de tre olika typerna av värden, 
de ekonomiska, sociala och ekologiska, och till detta en bildning som tillåter henne att 
glädjas åt dessa värden.  
1.3.3 Hållbarhet 

Hållbar utveckling definierades av Brundtlandkommissionen som tillsattes av 
FN i mitten av 1980-talet. Här ansåg man att hållbarhet innebär att ”behoven hos dagens 
människor måste tillgodoses utan att man äventyrar kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina.”5 Brundtlandkommissionen identifierade även tre olika former av 
hållbarhet: ekonomisk, social och ekologisk. Dessa tre former av hållbarhet svarar mot tre 
olika former av resurser som vi har tillgång till. Ekonomiska resurser är det vi först kommer 
att tänka på i detta sammanhang, alltså sådant som existerar på en marknad och kan köpas 
och säljas. Sociala resurser fångas väl bäst i begreppet socialt kapital som Robert Putnam 
använder i sin undersökning av det Amerikanska samhället. Socialt kapital inbegriper här 
nyttiga sociala nätverk, en känsla av ömsesidig förpliktelse och tillit, en förståelse av de 
normer som styr ett effektivt beteende och andra generella sociala resurser som gör att 
människor kan agera på ett effektivt sätt.6 Innebörden av ekologiska resurser har fångats i 
begreppet ekosystemtjänster. Dessa brukar man dela in i fyra kategorier: stödjande tjänster 
som fotosyntesen, bildning av jord och vattencirkulation utgör den nödvändiga 
förutsättningen för de övriga tjänsterna, reglerande tjänster upprätthåller en miljö som är 
lämplig för människor, försörjande tjänster erbjuder oss produkter så som mat, vatten, 
energi och material och kulturella tjänster talar vi om då landskap och organismer ger 
skönhetsupplevelser eller känsla av mening och samhörighet.7 Ett visst utnyttjande av någon 
av de tre nämnda resurserna är hållbart om och endast om det är förenligt med ett lika stort 
resursutnyttjande hos ett obegränsat antal kommande generationer.  
1.3.3 Levbarhet 

Med levbarhet avses den maximala välfärd som är hållbar. En sammanslagning 
av de definitioner som givits ovan av välfärd och hållbarhet ger oss följande överskådliga bild 
av levbarhetens innebörd.  

Ekonomisk Social Ekologisk

V�lf�rd

Ekonomisk Social Ekologisk

H�llbarhet

Levbarhet

 
fig. 1.1 Levbarhetens innebörd 

                                                
5 Hållbarhetsbokslut Uppsala kommun, s. 5, 2007. 
6 Anthony Giddens, Sociology, s. 515, 2007. 
7 Ecosystem services and biodiversity in Europe, EASAC policy report, s. 7, 2009. 
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Värt att notera är att hållbarheten och alla dess undergrupper är dikotoma variabler vilket 
innebär att man antingen har eller inte har hållbarhet. Välfärden däremot och alla dess 
undergrupper är kontinuerliga variabler. Matematiskt innebär maximeringen av levbarheten 
att välfärden maximeras inom det område som avgränsar alla hållbara tillstånd. 

Förhoppningen är att det med detta begrepp skall bli möjligt att överbrygga en 
klyfta mellan två ytterligheter som lätt uppstår i frågor som rör miljön och politiken. Å den 
ena sidan har vi den etablerade politiska ordningen där välfärden och dess, som det anses 
nödvändiga förutsättning den ekonomiska tillväxten ses som målet för politiken. Denna syn 
på politikens uppgift har dock under 1900-talets andra hälft mött allt mer kritik och detta på 
två punkter. Först och främst är dess likställande av välfärd med tillväxt av BNP felaktig 
eftersom människor knappast behöver må mer väl därför att pengaflödet i ett samhälle 
tilltar. En växande medvetenhet om den lokala och senare även den globala naturens 
sårbarhet har visat på ytterligare en brist hos den rådande politiken. Den etablerade 
politiken har saknat ett hållbarhetsperspektiv. Idag driver flera grupper inom såväl som 
utanför den etablerade politiken hållbarheten som sin huvudsakliga fråga. Risken är nu stor 
att dessa båda uppfattningar om politikens uppgift ses som konkurrerande och att man 
alltså leds att fråga vilken av dem, hållbarhet eller välfärd, vi helst vill ha. Tanken att man på 
detta vis måste eller ens kan välja hållbarhet eller välfärd kommer motverka såväl hållbarhet 
som välfärd. De är nämligen tvärtom varandras förutsättningar. En hållbarhet som är 
oförenlig med en anständig välfärd kommer vara mycket svår att få folkligt stöd för. En 
välfärd å andra sidan som köps till priset av framtida generationers, ja våra egna barns 
umbäranden kan knappast få människor att må särskilt väl. Begreppet levbarhet som i sig 
förenar hållbarhet och välfärd kan alltså hjälpa oss att nå bortom den falska dikotomin 
hållbarhet eller välfärd. Vi kan uppställa den traditionella politikens välfärd, om än i en rikare 
form, och hållbarheten som sammansvetsade delar i ett och samma mål.  
1.3.4 Tillgänglighet 
Den tillgänglighet som ett transportsystem ger kan delas upp i två skilda typer: tillgänglighet 
i tid och tillgänglighet i rum. Tillgänglighet i tid innebär att man kan göra resorna när man 
själv önskar det. Ett system som är maximalt tillgängligt i detta avseende är redo att 
användas när som helst, utan väntetid, för den som önskar göra en resa. Tidtabellsbunden 
kollektivtrafik är vanligtvis mindre tillgänglig i denna mening än biltrafik eftersom 
användaren väntar på kollektivtransporter medan bilen istället väntar på användaren. Med 
tillgänglighet i rummet menas möjligheten att färdas mellan olika punkter i rummet, att få 
åka var man vill. Den maximala tänkbara rumsliga tillgängligheten som ett transportsystem 
kan ge innebär att det tillåter resor mellan vilka två punkter som helst i rummet. 
Linjebunden kollektivtrafik ger vanligtvis mindre rumslig tillgänglighet än biltrafik eftersom 
användaren kan komma endast till stationer invid linjen medan bilen kan köra hela vägen 
fram till destinationen. God tillgänglighet innebär att man kan åka var man vill när man vill.  
 
1.4 Arbetets struktur 
Detta arbete har tre huvudsakliga delar som motsvarar stegen i den metod som beskrivits 
ovan. En överblick ges först i del 2 över de transportformer som kan komma ifråga som 
komponenter i transportsystem och vilka fördelar och nackdelar som de olika 
transportformerna har. Därefter sker i del 3 efter en kort historisk tillbakablick en granskning 
av dagens transportsystem där vi ser vilka brister i fråga om levbarhet som detta system har. 
I del 4 och 5 presenteras det, som arbetets författare anser, maximalt levbara 
transportsystemet och det visas hur detta system kommer till rätta med svagheterna hos 
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dagens system. I del 6 granskas det huruvida det presenterade systemet verkligen uppfyller 
de krav som ställs på det. De avsedda såväl som de oförutsedda vinster och synergieffekter 
som tillkommer redovisas särskilt. I del 7 beskrivs det kortfattat hur det system som i del 4 
och 5 har identifierats som det mest passande för Uppsala skulle kunna generaliseras för 
bruk i andra städer i världen. I del 8 beskrivs kortfattat frågeställningar som skulle vara 
intressanta för en kvantitativ uppföljningsstudie som baseras på den kvalitativa studie som 
presenteras i detta arbete. 
 

2. Transportmedel 
I följande del ges en beskrivning av de olika transportmedel och transportsätt som kan 
komma ifråga vid skapandet av ett transportsystem. En historisk tillbakablick såväl som en 
blick mot den framtida utvecklingen ges och fördelar och nackdelar hos vart och ett av 
transportmedlen, i fråga om levbarhet, tas upp.  
 
2.1 Gång 
Austalopithecus anamensis som levde för 4,2 miljoner år sedan är vår äldsta förfader som vi 
med säkerhet vet gick på två ben.8 Alltsedan dess och fram till modern tid har gång varit det 
huvudsakliga medlet för människor att förflytta sig. Under de senaste hundratalet år har 
dock det transportmedel som är naturligt för vår art, den bipedala gången, mött allt hårdare 
konkurrens. Idag utförs ett vida större transportarbete av bilar, tåg och flyg än som någonsin 
skulle kunna ske enbart till fots. Dessa nya transportmedel används dock inte bara för att 
färdas över sträckor som tidigare inte har varit gångbara. Hälften av de bilresor som görs är 
kortare än fem km och befinner sig alltså inom gränserna för vad människor tidigare har 
kunnat gå utan några problem.9 
2.1.1 Inverkan på välfärd 
Ekonomisk välfärd: Mark Roseland skriver i sin bok Towards sustainable communities att 
byggande av ett gångbart samhälle erbjuder det mest ekonomiska transportsystem något 
samhälle kan ha.10 Om detta är riktigt leder en mer utbredd gångtrafik onekligen till en 
högre ekonomisk välfärd.  

Social välfärd: När vi rör oss i gånghastighet är vi delaktiga i miljön runt ikring 
oss på ett helt annat sätt än då vi rör oss i högre hastigheter. I högre hastigheter inriktas 
nämligen vår koncentration i hög utsträckning på att navigera vårt fordon. Delaktigheten i 
miljön är mycket viktig för den sociala välfärden och den utgör även en utgångspunkt för 
social interaktion och möten. En ytterligare fördel med att befordra gångtrafiken är att den 
ger människor en bättre fysisk hälsa, vilket är en del av den sociala välfärden.  

Ekologiska värden: Den delaktighet som gångtrafiken ger i miljön runt omkring, 
och som lätt går förlorad då man färdas snabbare är gånghastighet, kan nog även sägas vara 
en nödvändig förutsättning för att man ska kunna vara med om många djupare 
naturupplevelser.   
2.1.2 Inverkan på hållbarhet 
Social hållbarhet: Den som färdas i gånghastighet kan känna sig delaktig i sin omgivning på 
ett sätt som helt enkelt inte är möjligt vid högre färdhastighet då varseblivning och 

                                                
8 Lasse Berg, Gryning över Kalahari, Hur människan blev människa, Ordfront Stockholm, 2005, s. 81. 
9 SIKA: RES 2001 – Den nationella reseundersökningen. 
10 Mark Roseland, Towards sustainable community, New Society Publishers, 2005, s. 119. 
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uppmärksamhet allt mer upptas av att framföra sitt fordon på ett säkert sätt. Den 
delaktighet som gångtrafiken ger kan även möjliggöra möten och skapa kontakter. Det är 
just känslan av delaktighet, möten och kontakter som skapar och upprätthåller socialt kapital 
i ett samhälle. Ett transportsystem som bygger upp det sociala kapitalet istället för att bryta 
ner det är inte bara socialt mer hållbart utan leder till ett samhälle präglat av större tilltro 
människor emellan och lägre kriminalitet och andra sociala problem.11  
 
2.2 Cykel (övriga tvåhjulingar, HPV) 
Cykeln erbjuder det mest effektiva sättet att transportera sig på jordens yta, ja faktum är att 
det saknar motsvarighet även inom djurvärlden.1213 En cyklist kommer mer än fyrtio gånger 
så långt som de mest effektiva bilarna då de förbrukar samma mängd energi.14 Detta 
transportmedel fick sitt genombrott vid slutet av förra århundradet. Cykelförbunden som 
växte fram fick landsvägarna att upprustas från det förfall som de hade hamnat i under 
tågens dominans. På detta vis lade cyklisterna dock oavsiktligt grunden för bilismens 
transportsystem som i och med efterkrigstiden skulle komma att göra sitt intåg i Europa.15  
Trots att cykeln är så vida mer effektiv har dess roll i västvärldens transportsystem alltsedan 
efterkrigstiden varit försumbar. Det är istället de fattiga länderna utanför västvärlden som 
har kommit att omhulda cykeln. 80% av världens cykelflotta finns i utvecklingsländerna. På 
detta vis behåller faktiskt cykeln, i ett globalt hänseende sin dominans. Majoriteten av 
jordens befolkning och lätta gods färdas med cykel.16 
 Cykeln är som sagt ur effektivitetssynpunkt ett unikt fordon. HPV (Human 
Powered Vehicle) kallas de fordon där cykelns fördelar utnyttjas till fullo. Den avgörande 
begränsningen av cykelns fart utgörs av luftmotståndet. Då man färdas i 45 km/h på en 
vanlig cykel åtgår 90% av energin till att motverka luftmotståndet. En fullt utrustad HPV har 
dock 80% mindre luftmotstånd än en vanlig cykel och den gör det därför möjligt att färdas i 
betydligt högre hastigheter, nära hundra km/h17, eller om man så vill, färdas med betydligt 
mindre ansträngning.18   
2.2.1 Inverkan på välfärd 
Ekonomisk välfärd: cykeln kan ge en bättre ekonomisk välfärd. Detta ses bland annat av att 
cyklingen ökar i kristider då hushållens finanser tryter. Cykeln har dock det problem 
gemensamt med bilen att den på grund av att den vanligtvis är privatägd utnyttjas mycket 
ineffektivt. Varje individuell privatägd cykel står oanvänd under den absoluta merparten av 
dygnets timmar och denna låga utnyttjandegrad betalas i slutändan ur den enskilde 
cyklistens plånbok.  

Social och ekologisk välfärd: Den som färdas på cykel är på ett helt annat sätt 
än de som färdas med bil delaktig i sin omgivning. Delaktigheten med andra människor kan 

                                                
11 Ibid. s. 119. 
12 Richard Ballantine, Richard’s 21st century Bicyckle book, 2000, Pan books, s. 1. 
13 NE, Bokförlaget bra böcker, 1990, 4:e bandet s. 305. 
14 Richard Ballantine, s. 7.  
15 NE, s. 305. 
16 Richard Ballantine, s. 18. 
17 Richard Ballantine, s. 93. 
18 Richard Ballantine, s. 97.  
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ge social välfärd och om den riktar sig mot naturomgivningar så är välfärden av det 
ekologiska slaget. Den motion cykeln ger bidrar även till hälsa som räknas till den sociala 
välfärden.  
 
 
2.2.2 Inverkan på hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet: Cykeln framdrivs helt med människokraft och vi behöver därmed, om 
cykeln vinner spridning, inte konsumera lika mycket icke-förnyelsebara bränslen och 
utsläppen av växthusgaser minskar då som en följd. Detta ger en större ekologisk hållbarhet. 
Man får dock inte glömma att framställningen av cykeln innebär att såväl energi som 
oljebaserade plaster och metall konsumeras. Människans konsumtion av dessa 
naturresurser är idag ohållbar och cykeln bidrar därmed till ohållbarhet i detta avseende om 
än i mycket mindre utsträckning än flertalet transportmedel och transportsystem.  
 
2.3 Bil 
Bilen är, som Björn Elsässer säger i sin bok Bilismen, en av det förra århundradets stora 
innovationer. Vid seklets början fanns det i världen endast 20-30 000 bilar, vid dess slut 
fanns det 750 miljoner.19 Lanserandet av T-forden i USA under 1910-talet innebar att bilen 
för första gången såldes på en massmarknad.20 Det skulle dock dröja ända till efter det andra 
världskriget innan vi fick se en liknande utveckling i Europa.21 Efter detta gick dock 
utvecklingen snabbt. Redan under 60-talet kom vägtrafiken i Sverige att gå om järnvägs- och 
båttransporterna och blev det dominerande transportslaget.22 Idag finns det tio gånger 
längre sträcka av statlig väg utbyggd än av järnväg och den goda tillgänglighet som detta ger 
tillsammans med vägtransporternas större flexibilitet gör bilens position som det 
dominerande transportmedlet väl befäst.23  
2.3.1 Inverkan på välfärd 
Ekonomisk välfärd: Bilens bidrag till den ekonomiska välfärden kommer i ett historiskt 
perspektiv av att den för det första underlättar kontakter mellan köpare och säljare. På detta 
vis kan kunden få tillgång till nya produkter och helt nya marknader kan uppstå. Något som 
även borde bidra till den ekonomiska välfärden är att företagen har fått lättare att hitta 
kvalificerad personal då möjligheterna till pendling blir bättre. Bilens särskiljande egenskap, 
att den ger en bättre tillgänglighet i såväl tid som rum – den tillåter resenären att åka vart 
hon vill när hon vill – har på så sätt blivit av fundamental betydelse för vår ekonomi.  

Det problem som nämndes angående cykeln, att den ägs privat och därigenom 
utnyttjas endast under ett mycket litet antal av dygnets timmar gäller även bilen med den 
skillnaden att bilen naturligtvis utgör en mycket större investering för ett hushåll. Den 
ineffektivitet som detta resulterar i betalas ur den individuelle bilägarens ficka. Så mycket 
som ¼ av en vanlig amerikans inkomst går till att deras bilar.24 Riktigt så illa är det kanske 

                                                
19 Björn Elsässer, Bilismen, SNS Förlag, 2006, s. 5.  
20 Björn Elsässer, s. 17. 
21 Björn Elsässer, s. 21. 
22 Per Kågeson, Vilken framtid har bilen?, en analys av vägtrafiken, SNS förlag, 2007, s. 21. 
23 Per Kågeson, s. 42. 
24 Alex Steffen, World Changing, Abrams, 2008, s. 244. 
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inte i Sverige, men troligen är det inte mycket bättre. Bilen utgör en oerhört stor kostnad för 
hushållen. 

Social välfärd: Den flexibilitet och tillgänglighet som bilen ger har givit 
möjlighet till umgänge med släkt och vänner som inte fanns förut. Denna betydelse som 
bilen har bör inte underskattas och den kan till stor del tillskrivas den goda tillgängligheten 
som bilen ger i tid och rum.  En stor inskränkning i vår sociala välfärd som bilen åsamkar 
kommer av de många dödsfall som den för med sig. 2.3% av dödsfallen globalt sker genom 
direkta olyckor i vägtrafiken.25 Betydligt svårare är det att uppskatta hur många som dör av 
de avgaser och partiklar som bilarna avger. Det kan dock inte uteslutas att det antal liv som 
avgaserna skördar är jämförbart med antalet döda i vägtrafiken.26 Sammanräkningen visar 
att bilen under de hundra år som den har varit i bruk har dödat fler än alla krig under samma 
tid.27 Det säger sig själv att ett transportsystem som har orsakat så många dödsfall inte är 
levbart.  

Ekologisk välfärd: När bilen först lanserades var det som ett medel för att 
under helgen ta sig ut ur stan för att uppleva naturen. Denna funktion behåller den än idag 
och bidrar på så sätt till ekologisk välfärd.  Samtidigt förtar den ekologisk välfärd genom att 
ge upphov till buller och avgaser speciellt i stadsmiljön men även i stora delar av 
landsbygden. Något som även bidrar till att minska den ekologiska välfärden är bilens 
ockupering av rummet. En enda spårvagnsbana kan transportera 20 000 personer i timmen. 
Om samma transportintensitet ska uppnås med bil skulle det krävas en femtonfilig 
motorväg.28 Bilen ockuperar alltså oerhört mycket större ytor än andra transportsystem.   
2.3.2 Inverkan på hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet: De ekonomiska kostnaderna för bilsystemet är höga. Totalt 
uppskattas de uppgå till åtskilliga procent av ett lands BNP.29 Denna kostnad betalas ofta 
genom att kommande generationer skuldsätts. Detta är ekonomiskt ohållbart.  

Social ohållbarhet: En av bilens stora problem är troligen den skada den 
åsamkar i våra sociala relationer. Som bilresenärer är vi avskärmade från andra människor 
mellan avresepunkten och destinationen. Avresepunkten och destinationen är i allmänhet 
mer privata sociala rum och det är framförallt förbindelserna mellan dessa privata rum som 
bilen har förbättrat. Avskärmningen under färd gör dock att inga kontakter sker inom det 
offentliga rummet. När kontakten med samhället - som kan ske endast inom de offentliga 
rummen - uteblir finns det inga möjligheter att utveckla tillit till och gemenskapskänsla med 
övriga medlemmar i samhället. Den urholkning av det sociala kapitalet som detta innebär är 
socialt ohållbar.  

Ekologisk hållbarhet: Dagens bilar konsumerar i allmänhet icke-förnyelsebara 
bränslen och de bidrar genom CO2 utsläpp även till växthuseffekten. Detta är ekologiskt 
ohållbart. Vi vet dock att möjligheten att framöver reducera bilens bränsleförbrukning är 
betydligt större än den för andra transportslag, som flyg, buss och tåg. Redan idag kan dessa 
senare transportmedel i praktiken leda till högre utsläpp av CO2 beroende på hur många 

                                                
25 Björn Elsässer, s. 61.  
26 Björn Elsässer, s. 64. 
27 Richard Ballantine, s. 98.  
28 Rob Bowden, Transporter, Almqvist och Wiksell, 2005, s. 17.  
29 Red: Lennart Sturesson, Den attraktiva bilen och den problematiska bilismen, KFB 

kommunikationsforskningsberedningen, 1998, s. 191.  
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passagerare de för med sig. I en framtid där bilen dessutom minskar sin bränsleförbrukning 
kan den komma att bli ett allt bättre alternativ ur ekologisk synpunkt.  
 
 
2.4 Buss 
Bussen är världens mest använda allmänna transportmedel och står dagligen för ungefär en 
miljard resor.30 Detta transportmedel har utvecklats tillsammans med bilismen och har 
genom att det kan ta del av och utnyttja bilens transportsystem, vägrummet, ansetts 
ekonomiskt fördelaktiga i jämförelse med spårvagnen.  
2.4.1 Inverkan på välfärd 
Ekonomisk välfärd: Den huvudsakliga kostnad som busstransporterna har är de för 
utbetalning av löner. 55% av bussbranschens totala kostnader går till utbetalning av löner. 
Denna kostnad måste i slutändan betalas ur den individuelle resenärens ficka, dels via 
bussbiljett och dels via skatten.  

Ekologisk välfärd: Bussen och bilen har många av sina brister ifråga om 
påverkan på den ekologiska välfärden gemensamma. De skapar buller och avgaser i 
stadsmiljön och inkräktar på den fria rörligheten hos fotgängare och cyklister. Effektiva 
bussystem kan dock minska mängden bilar i staden och därmed kompensera för sin egen 
påverkan.  
2.4.2 Inverkan på hållbarhet 
Ekologisk hållbarhet: För att bussen skall vara ett bra alternativ till bilen (som transporterar i 
genomsnitt 2 passagerare) ur bränsleförbrukningssynpunkt så måste den transportera 
åtminstone tio passagerare.31 Endast om detta villkor är uppfyllt bidrar busstransporter 
alltså till en större ekologisk hållbarhet.  
 
2.5 LRT  
Med Light rail transit avses i allmänhet spårtrafik som inte är vare sig järnvägstrafik eller 
tunnelbana. I detta arbete omtalas det som spårvagn.  
2.5.1 Inverkan på välfärd  
Ekonomisk och social välfärd: Spårvagnslinjernas dragning har stor inverkan på 
samhällsplaneringen. Noder i nätet kan utvecklas till små stadscentra med såväl ökad handel 
som bostadsbebyggelse som följd.32 Dragningen kan alltså ha inverkan på den ekonomiska 
välfärden, genom att i varierande grad bidra till handel och högre fastighetsvärden, och på 
den sociala välfärden genom att bidra till en högre tillgänglighet till vissa områden än till 
andra.  

Ekologisk välfärd: Spårvagnen har stora fördelar jämfört med flertalet andra 
transportformer i fråga om att befordra den ekologiska välfärden. Att systemet drivs på 
elström gör att varken buller eller avgaser drabbar omgivningen. Spårvagn tar även betydligt 
mindre plats än bilen. Stadsrummet behöver alltså inte tas upp av breda vägar och 
parkeringsyta vilket måste ses som ett stort bidrag till den ekologiska välfärden.  

                                                
30 Bowden, s. 26. 
31 Kågeson, s. 76. 
32 Per-Gunnar Andersson, Malin Gibrand, Karl Kottenhoff, Bus Rapid Transit i Sverige? – 

kunskapssammanställning med identifiering av forksningsfrågor,2009, s. 27. 
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2.5.2 Inverkan på hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet: Spårvagnssystem är dyrare att bygga ut än andra transportsystem, 
som kan utnyttja bilinfrastrukturen, men är i gengälld billigare i drift. Systemet har såväl 
mindre kostnader för förarlöner som för energi.  

Social hållbarhet: Som har nämnts inverkar dragningen av spårvagnssystem på 
stadsplaneringen genom att vissa områden, vid noderna, blir mer attraktiva. En risk här är 
att områden vid sidan av noderna går miste om all utveckling med följden att segregationen 
tilltar. En sådan utveckling är socialt ohållbar. 
 
2.6 PRT  
Förkortningen står för Personal Rapid Transit och med detta menas ett system där små 
förarlösa vagnar erbjuder direktresa utan uppehåll.33 I detta arbete kommer dessa system 
omnämnas som spårtaxisystem.  
2.6.1 Inverkan på välfärd 
Ekonomisk och social välfärd: Spårtaxi ger en tillgänglighet i tid och rum som, om systemet 
byggs ut konsekvent, överträffar buss och spårvagn men utan att kunna nå upp till 
bilsystemets tillgänglighetsgrad. De vinster för ekonomisk såväl som social välfärd som 
tillgängligheten ger kan vi alltså delvis få behålla i ett spårtaxisystem.  

Ekologisk välfärd: Fördelar som spårtaxin har framför dagens bilar är att de är 
eldrivna och på så vis inte skapar vare sig buller eller avgaser i stadsmiljön. Detta medför en 
stor vinst för den ekologiska välfärden i närmiljön.  
2.6.2 Inverkan på hållbarhet 
Social hållbarhet: Spår- eller linjebundna transporter skapar en tillgänglighet som är ojämlikt 
distribuerad över rummet. Detta leder sedan lätt till att de områden som blir mer 
svårtillgängliga blir mindre attraktiva och att mindre bemedlade på så sätt samlas här. Den 
segregation som blir följden av denna utveckling är ett stort hot mot samhällets sociala 
kapital. Den tilltro människor emellan som det sociala kapitalet består av är den raka 
motsatsen till det vi och dom-tänkande som segregationen för med sig. Spårtaxin och andra 
transportsystem som erbjuder en större grad av tillgänglighet kan verka för att bibehålla 
samhällets sociala kapital och ger därmed social hållbarhet.  

Ekologisk hållbarhet: Spårtaxisystemen konsumerar elenergi. Detta leder till 
ohållbarhet och detta av den anledningen att miljöinverkan från en konsumerad kWh el ges 
av vilket kraftverk det är som skulle behöva minska sin produktion om kWh inte 
konsumerades. Faktum är att det alltid är ett kolkraftverk som måste minska sin produktion 
då elkonsumtionen minskar med en kWh. Oavsett om elen är så kallat grön eller ej så är det i 
praktiken kolkraftverk som producerar den. Detta gör att spårtaxisystem, om de tillåts växa 
och på så vis konsumera stora mängder elenergi, kommer att bidra till ohållbarhet.  
 
2.7 BRT 
Bus rapid transit utvecklades i Latinamerika som ett försök att med bussar till en lägre 
kostnad erbjuda transporter av den typ som tidigare bara skett med spårbunden trafik. Idag 
finns det BRT system eller stråk i ca 40-tal städer i Nordamerika, ca 10-tal städer i 

                                                
33 Ingmar Andréasson, Spårtaxi – ett lämpligt trasportsystem för svenska tätorter?, KFB-rapport-1998:13, 

s 5. 
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Sydamerika, ca 20-tal städer i Asien och ca 20-tal städer i Europa.34 Systemet har frånsett att 
passagerarna körs med bussar långt större likheter med spårvagnssystem än med 
bussystem. De viktigaste likheterna är att linjesträckningarna är raka och tydliga och sker på 
helt avskärmade körbanor, att bussarna angör stationer snarare än hållplatser vilka 
dessutom befinner sig på relativt långa avstånd från varandra, samt att de har en hög 
turtäthet.35   
2.7.1 Inverkan på välfärd 
Ekonomisk och social välfärd: Precis som för spårvagn och buss kan dragningen av linjerna ha 
inverkan på den ekonomiska välfärden, genom att i varierande grad bidra till handel och 
högre tomtpriser, och på den sociala välfärden genom att bidra till en högre tillgänglighet till 
vissa områden än till andra.  

Ekologisk välfärd: BRT kan sänka den ekologiska välfärden genom de buller- 
och emissionsproblem som det för med sig. En lugn och tyst miljö med ren och frisk luft hör 
till den grundläggande ekologiska välfärden och en inskränkning av dessa värden är därmed 
allvarligt. Problemen kan dock undvikas om man, vilket förekommer, låter BRT-systemet 
drivas med elström. En annan nackdel med BRT-system är att de kan skapa barriärer i 
rummet. Att på detta vis hämma rörligheten i rummet leder till förluster i välfärd.  
2.7.2 Inverkan på hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet: BRT-systemen har vunnit spridning i många utvecklingsländer därför 
att det här är billigare än rälsbundna system. Det faktum att en förare kan transportera färre 
passagerare med BRT än vad som är möjligt med spårvagn gör dock att BRT inte har samma 
ekonomiska fördelar i västvärlden där förarlönerna är betydligt högre. Man har dock i 
Curitiba använt treledade bussar i BRT-systemet och här närmar man sig den 
transportkapacitet som en sammankopplad följd av spårvagnar har. Om BRT-systemet kan 
drivas till en lägre kostnad än andra system så bidrar detta till den ekonomiska hållbarheten.  

Social hållbarhet: Som har nämnts inverkar dragningen av BRT-systemet på 
stadsplaneringen genom att vissa områden, vid noderna, blir mer attraktiva. En risk här är 
att områden vid sidan av noderna går miste om all utveckling med följden att segregationen 
tilltar. En sådan utveckling är socialt ohållbar.  

Ekologisk hållbarhet: Ett BRT-system som drivs på fossila bränslen är inte 
hållbart. Detta därför att ett sådant bränsle inte är förnyelsebart och därför att det genom 
CO2-utsläpp bidrar till växthuseffekten. Detta problem kan dock undvikas om något av de 
andra drivsystemen, vid sidan av diesel används, t.ex. biogas, etanol, hybridteknik, eldrift 
eller bränsleceller.36  

 
3. Uppsalas transportsystem idag 
I denna del ges en kort historik av utvecklingen av Uppsalas transportsystem. Därefter 
presenteras en bild av den levbarhet som dagens transportsystem ger genom att väga olika 
positiva och negativa aspekter mot varann. Man kan invända mot såväl välfärden som 
hållbarheten i systemet. Förhållandena på dessa båda områden beskrivs under varsin rubrik 
som båda har underavdelningarna ekonomi, det sociala och ekologi. 
3.1 Transportsystemets utveckling i historien och idag 
                                                

34 Kottenhoff, s. 16. 
35 Kottenhoff, s. 1. 
36 Kottenhoff, s. 47. 
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Som så många andra städer har Uppsala växt fram kring ett vatten med de speciellt 
gynnsamma förutsättningar som detta ger inte minst ur transportsynpunkt. Fyrisån är, så 
som en förbindelse till Mälaren Uppsalas äldsta transportsystem. Den grundläggande 
formen hos Uppsalas landburna transportsystem går tillbaka till den s.k. renässansplanen 
från 1643. Denna är uppbyggd kring tre linjeräta landsvägar som närmar sig staden från norr, 
öster och söder respektive för att sedan mötas på Stora Torget.37 Introduktionen av ett 
modernt transportsystem kom 1906 med spårvagnen. Inledningsvis fanns endast två linjer 
men ytterligare tre linjer skulle med tiden komma att byggas ut. Under 1940-talet ansåg 
dock många att spårvagnen var otidsenlig. Stadens gator var även allt för smala för att 
spårvagnen skulle kunna dela dem med den nu allt mer populära bilen. I detta läge sågs 
bussen, genom att den kan dela vägen med bilar, som en bättre kollektivtrafiklösning.38 
Något som även bidrog till beslutet om spårvagnstrafikens nedläggning var branden i 
spårvagnshallarna midsommarnatten 1945. Nedläggningen kom att påbörjas 1947 och var 
avslutad 1953.39  

Bussystemet som ersatte spårvagnen växte fram till 60-talets mitt. Därefter 
bröts expansionen. De två främsta orsakerna till detta är troligen det mer omständliga 
system som infördes där bussföraren gavs ansvar även för biljettförsäljning och visering, 
något som ledde till längre restider, samt den allt hårdare konkurrensen från bilen ifråga om 
resenärer såväl som gatuutrymme.40 När kommunen från och med 90-talet skar ner bidraget 
till Uppsala buss med 50 miljoner kr per år blev följden en höjning av biljettpris såväl som en 
sänkning av standarden. Dessa faktorer ledde till ett ras i bussresandet. Efter bara sju år 
hade det totala bussresandet i staden halverats41 och bussresandet har sedan dess inte 
kunnat återhämta sig utan minskar tvärt om än idag.42  

Huvudrollen i Uppsalas transporthistoria under 1900-talets andra hälft intas av 
bilen. Det stora problem som har följt med bilismen under hela dess historia i staden är den 
trängsel, med medföljande besvär, som den orsakar i innerstaden. Renässansplanen, som 
ledde all trafik mot stadens absoluta centrum på Stora Torget, var naturligtvis illa lämpad för 
att komma till rätta med dessa problem. Flertalet större transportsystem satsningar under 
1900-talets andra hälft har därför haft som syfte att försöka avleda bilarna från innerstaden 
till olika kringfartsleder. Problematiken uppmärksammades av Albert Lilienberg i dennes 
stadsplan så tidigt som 1921. Han föreslog här att trafiken skulle omdirigeras till den 
närbelägna Kungsgatan. Detta skedde också fast först vid slutet av 50-talet.43 Som en följd av 
detta kunde Stora Torget stängas av för biltrafik och Svartbäcksgatan blev stadens gågata. 
Därefter har ett flertal försök att leda biltrafiken runt centrum följt, utan att dock kunna 
komma åt trängselproblematiken. Slutligen kan det nämnas att uppsalaborna, till stor del 
tack vare sin studentpopulation, är cykelburen i en betydligt högre utsträckning än vad som 

                                                
37 Nittonhundratalets Uppsala, Tommy Möller, Hans Norman, Uppsala stads historia XI, 2002, s. 343.  
38 Möller, Norman, s. 344. 
39 Per Hultén, Resande och rörlighet inom miljöramarna, s. 167. 
40 Ibid.  
41 Ibid. 
42 Trafikplan 2006 för Uppsala stad, s. 17. 
43 Möller, Norman, s. 345.   
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är fallet i övriga delar av landet. 25% av resorna i staden sker med cykel.44 Uppsala ses 
dessutom, vad gäller ytterområdena, som en av landets bästa cykelstäder.45  

De mål som kommunen år 2000 satte upp för trafiksystemets framtida 
utveckling i staden är att år 2020 50% av resorna ska ske med gång eller cykel, 20% kollektivt 
och 30% med bil. Detta skulle innebära en 5% ökning av gång- och cykeltrafiken, en 5% 
ökning av kollektivtrafiken samt en 10% minskning av bilismen från 2000 års nivåer. 46 I 
trafikplanen från 2006 konstateras det dock att utvecklingen går i rakt motsatt riktning mot 
vad som krävs för att målen ska nås. Under de första fem åren efter år 2000 hade 
kollektivtrafiken minskat sin andel med 3% och bilen ökat sin med 2%.47  
3.2 Styrkor och svagheter hos systemet 
Eftersom det rådande transportsystemet domineras av bilen och dess transportsystem 
(vägtrafiken står för 88% av persontransportarbetet48) är det naturligt att flertalet styrkor 
såväl som svagheter i systemet kan tillskrivas bilen. Det finns två huvudsakliga egenskaper 
hos det bildominerade transportsystemet som bidrar till levbarheten, nämligen den 
tillgänglighet som bilen ger i tid och rum (se definitioner i del 1.2). Det hos dagens 
bildominerade transportsystem som orsakar inskränkningar i levbarheten är: utsläpp (vilket 
har en skadeverkan lokalt såväl som globalt), buller, trafikolyckor, stor markanvändning, 
skapande av barriärer i gaturummet, låg utnyttjandegrad/dyrt, socialt isolerande och 
ohållbar resursförbrukning. Nedan skildras de två huvudsakliga fördelar och de åtta 
huvudsakliga bristerna ordnade efter det sätt på vilket de förhöjer eller inskränker på 
levbarheten. 
3.2.1 Välfärd 
3.2.1.1 Ekonomisk välfärd 
Den goda tillgänglighet som bilen ger är av fundamental betydelse för dagens ekonomiska 
system. Tillgängligheten ger alla parter större valfrihet och ger dem även större möjlighet att 
hitta bättre erbjudanden. Eftersom en av förutsättningarna för ekonomisk välfärd är en 
tillgång till en marknad (se definitioner i del 1.2) så är det sannolikt att bilen har givit oss 
större ekonomisk välfärd.  

I dagens transportsystem ägs flertalet transportmedel privat av de som 
begagnar dem. Detta gäller bilen såväl som cykeln. Då varje fordon används endast av en 
person, och möjligtvis vänner och bekanta till denne, så blir utnyttjandegraden låg. Detta gör 
att transportsystemet blir ineffektivt, eftersom ett mindre antal fordon om de utnyttjades 
under en större del av dygnets timmar skulle kunna utföra samma transportarbete. 
Ineffektiviteten innebär i slutändan att systemet blir dyrt. Något som ytterligare bidrar till att 
göra bilsystemet dyrt är den oerhörda mängd arbetskraftstimmar som det slukar. Den 
främsta kostnad som kollektivtrafiken har är den för förarlöner och andra 
personalkostnader. De uppgår till 55% av bussbranschens totala kostnader. Men hur mycket 
dyrare är då inte bilsystemet där så gott som varje individuell passagerare måste verka som 
sin egen förare och är därmed förhindrade att ägna sig åt frivilligt valda aktiviteter bland 
vilka kan finnas värdeskapande distansarbete. Om man räknar alla de externa kostnaderna 

                                                
44 Trafikplan 2006 för Uppsala stad, s. 34. 
45 Möller, Norman, s. 343. 
46 Trafikplan 2006 för Uppsala stad, s. 15. 
47 Trafikplan 2006 för Uppsala stad, s. 17. 
48 Kågeson, s. 42. 
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hos bilsystemet, alltså kostnader som bilen medför vilka måste bäras av det omgivna 
samhället, så finner man att priset för bilsystemet uppgår till flera procent av ett lands 
BNP.49 Bilsystemet inskränker alltså i detta avseende på den ekonomiska välfärden.  
 
 
 
3.2.2 Social välfärd 
Den tillgänglighet som bilen ger har gjort det lättare för människor att träffa släkt och 
vänner. Detta har utan tvivel bidragit till den sociala välfärden. De barriärer som bilvägarna 
skapar har dock gjort det betydligt svårare för den som saknar bil att röra sig.  
Bilsystemet orsakar ett mycket stort antal skador och dödsfall varje år. 2,3% av dödsfallen 
orsakas av vägtrafiken på en global nivå.50 Oskyddade trafikanter är naturligtvis speciellt 
utsatta men även bilisterna är utsatta för stora risker. Skaderisken är till exempel 8 gånger 
större för en bilist än för kollektivtrafikresenärer.51 Eftersom man till den sociala välfärden 
räknar den egna såväl som vänners och anhörigas hälsa och välgång är det uppenbart att 
bilen i dagsläget medför en avsevärd inskränkning i den sociala välfärden. Till den olycksrisk 
som bilismen medför ska läggas faran att inandas bilens avgaser. Bland de farliga ämnen 
som finns i dessa är kolmonoxid, kväveoxid och oförbrända kolväten.52 Även de små partiklar 
som finns i bilens avgaser eller de som bildas i friktionen mellan däcket och vägen eller 
mellan olika delar inuti bilens maskineri är farliga för människor. Hälsoeffekterna av att 
inandas bilens avgaser sträcker sig från lättare irritationsmoment, koncentrationssvårigheter 
och trötthet till sjukdomar med inte sällan dödlig utgång.53  
3.2.3 Ekologisk välfärd 
Bilen har, tack vare den tillgänglighet och flexibilitet som den ger, alltsedan den lanserades i 
större skala varit ett medel för människor att få bege sig ut i naturen eller att fara i väg på 
andra utflykter. På detta vis har den givit en majoritet tillgång till ekologiska värden som 
annars hade varit tillgängliga endast för ett fåtal. Detta har inneburit en ökning av den 
ekologiska välfärden.  
Buller och avgaser är de två egenskaper hos det bildominerade transportsystemet som mest 
tydligt inskränker på den ekologiska välfärden. I en bullrig omgivning går naturvärden så som 
tystnad, ljudet av vinden i träden eller fågelsång, antingen helt förlorade eller blir betydligt 
mer svårtillgängliga. Det kan rent av tänkas att människor som under stor del av sin tillvaro 
blir utsatta för olika former av trafik- och maskinbuller förlorar den hörselsinnets sensibilitet 
som gör en mottaglig för mer angenäma ljudupplevelser. Även naturens dofter, de av frisk 
luft, gräs och blommor, går antingen helt förlorade eller upplevs betydligt svagare då en 
stickande doft av bensin och avgaser uppfyller luften. Samma sak gäller troligen också här, 
att den näsa som vant sig vid storstadsluftens vassa och fräna dofter blir oemottaglig för de 
mer subtila doftupplevelser som tillvaron har att erbjuda.  

Något som även bidrar till att minska den ekologiska välfärden är bilens 
ockupering av rummet. En enda spårvagnsbana kan transportera 20 000 personer i timmen. 
                                                

49 Den attraktiva bilen och den problematiska bilismen, s. 191.  
50 Elsässer, s. 61. 
51 Attraktiv spårväg i svenska städer, Karin Svensson Smith, s. 13. 
52 Elsässer, s. 62. 
53 Ibid.  
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Om samma transportintensitet ska uppnås med bil skulle det krävas en femtonfilig 
motorväg.54 Bilen ockuperar alltså betydligt större ytor än andra transportsystem.  En 
ytterligare konsekvens av den låga utnyttjandegraden hos bil (och cykel), som nämndes 
ovan, är att fordonen även under den långa tid då de inte används tar upp plats i form av 
parkeringsyta. Det stora behovet av väg- och parkeringsyta som bilsystemet har resulterar i 
att ¼ av utrymmet i en vanlig europeisk stad upptas av trafiksystemet.55 Bilsystemet ingriper 
även i rummet genom att dess vägar skapar barriärer. När man vid varje gatukorsning måste 
vara på sin vakt och ständigt anpassa sin gånghastighet så blir det betydligt mer besvärligt 
att röra sig i staden och ur detta följer en välfärdsminskning.  
3.3 Hållbarhet 
3.3.1 Ekonomisk hållbarhet 
Bilsystemet är som sagt, genom den låga utnyttjandegraden av varje enskilt fordon, 
ineffektivt och därmed dyrt och det har även stora externa kostnader. Den höga kostnaden 
kan om den leder till ökad belåning och skuldsättning av kommande generationer vara 
ekonomiskt ohållbar.   
3.3.2 Social hållbarhet 
När vi färdas i bilar är vi omslutna av skal som avskärmar oss från varje mer meningsfull 
kontakt med omgivningen. En följd av att en stor del av resandet sker med bil är att möten 
och kontakter inte längre kan ske mellan avreseorten och destinationen. Eftersom 
människor framförallt reser mellan arbetsplatsen, hemmet och andra privata rum kommer 
en allt större del av människors möten och kontakter att ske inom dessa mer avskiljda 
sociala sfärer medan möten med det omgivande samhället uteblir allt mer. Detta har utan 
tvivel avgörande konsekvenser  för det sociala kapitalet i samhället. Socialt kapital inbegriper 
en känsla av ömsesidig förpliktelse och tillit. För att en sådan känsla ska kunna underhållas 
eller byggas upp krävs först och främst att människor möts eller åtminstone vistas i samma 
miljö. När möten och samvaro uteblir, så som är fallet i dagens bildominerade 
transportsystem, måste följden bli att det sociala kapitalet av tillit och förpliktelse utarmas. 
Känslan av att leva i ett samhälle blir allt mer opåtaglig. Ett transportsystem som utarmar 
det sociala kapitalet är socialt ohållbart. Om man betänker att känslan av tillit och ömsesidig 
förpliktelse är det som ligger till grund för våra samhällsinstitutioner så inser man den fara 
som denna ohållbarhet på sikt innebär. 
3.3.3 Ekologisk hållbarhet 
Att dagens bildominerade transportsystem inte är ekologiskt hållbart kan det inte råda något 
tvivel om. De två främsta orsakerna till detta är att flertalet bilar drivs på icke-förnyelsebara 
bränslen samt att flertalet även vid förbränningen avger CO2 och andra växthusgaser. 
Utsläpp av CO2 och förbrukning av resurser sker även vid produktionen av bilen och dess 
bränsle. Detta är något som svenska politiker har glömt bort då de bestämde att varje bil 
som släpper ut mindre än 1.2 kg/mil genom avgasröret är en miljöbil. I själva verket måste 
man, som Martin Saar har påpekat, köra en miljöbil 11000 mil innan de minskade utsläppen 
som den ger under färd har vägt upp utsläppen som skedde i och med dess produktion.56 
3.4 Styrkor och svagheter hos varutransportsystemet 

                                                
54 Bowden, s. 17.  
55 Bowden, s. 18. 
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Medan persontransporterna till den övervägande delen sker via vägtrafiken så sker 
varutransporterna inom landet till stor del med lastbil. 2001 skedde 41 miljarder tonkm av 
de totala godstransporterna med lastbil, 19 med järnväg och 39 med sjöfart.57 Andelen gods 
som färdas med vägtransporterna tros även fortsätta att öka i framtiden. Orsaken till detta 
är att just de produktslag som traditionellt har utnyttjat vägtransporter ökar snabbare än 
andra produkter.58 Liksom bristerna inom persontransportsystemet av denna orsak i stor 
utsträckning kommer av brister hos personbilen så kommer flertalet av 
varutransportsystemets svagheter från lastbilen. Samtliga inskränkningar i levbarheten som 
varutransportsystemet orsakar är gemensamma med personbilsystemet. Dessa brister är 
utsläpp, buller, trafikolyckor, låg utnyttjandegrad/dyrt och ohållbar resursförbrukning. Idag 
går fyra av tio transporter med tunga fordon tomma.   
 
4. Grunderna för ett framtida transportsystem 
I denna del undersöks möjligheterna att behålla de två huvudsakliga fördelarna hos dagens 
bildominerade transportsystem, tillgängligheten i tid och rum, samtidigt som vi kommer till 
rätta med de åtta huvudsakliga inskränkningarna i levbarheten som dagens system orsakar. 
Först undersöks det om detta kan ske genom en modifiering av bilsystemet. Det visas att 
vissa inskränkningar i levbarheten i teorin kan åtgärdas inom bilsystemets ramar medan 
andra inskränkningar är  omöjliga att åtgärda. Därefter sker en prövning av andra tänkbara 
system som leder fram till en formulering av grunderna för det transportsystem som 
författaren anser är maximalt levbart.  
4.1 Är en lösning möjlig inom bilsystemets ramar? 
Per Kågeson ger i sin bok Vilken framtid har bilen? en närmare analys av fyra av de åtta 
problem som bilen ger upphov till och diskuterar huruvida de är möjliga att lösa. Det gäller 
bilarnas utsläpp, buller, trafikolyckor och resursförbrukningen. Kågeson anser att det finns 
goda tekniska förutsättningar att minska utsläppen till mycket låga nivåer, och han 
observerar att industrin historiskt har kunnat göra minskningar utan att bilarna har blivit 
dyrare.59 Bullret skulle kunna reduceras genom åtgärder mot dubbdäck i storstäder, 
ljuddämpande vägmaterial, skärmar samt lägre hastigheter i tättbebyggda områden.60 
Angående trafikolyckor anser Kågeson att det är möjligt att minska antalet dödade och svårt 
skadade med 70-80% på några årtiondens sikt. Bland de åtgärder som skulle krävas för att 
åstadkomma detta finns utökad trafikseparering, säkrare fordon, allmänt förekommande 
alkolås samt införandet av särskilda trafikpoliser.61 I fråga om bilens resursförbrukning 
menar Kågeson att det är möjligt att effektivisera bort 50% av energiförbrukningen fram till 
2020.62 För att detta ska bli möjligt måste bilen få låg vikt, lågt rullmotstånd, god 
aerodynamik och en effektiv drivlina. Bilen måste även anpassas efter kundernas verkliga 
behov, vilket innebär att bilarna inte ska behöva ha topphastigheter över 130-140 km/h och 
att de inte kommer behöva kunna accelerera 0-100 på under 12-13 sekunder.   

                                                
57 Energieffektivisering – möjligheter och hinder, Lennart Jagemar och Bertil Pettersson, IVA 2009, s. 21. 
58 Per Kågeson, Vilken framtid har bilen? En analys av vägtrafiken, SNS Förlag,2007, s. 62. 
59 Kågeson, s. 294. 
60 Kågeson, s. 306. 
61 Kågeson, s. 161. 
62 Kågeson, s. 240. 
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Många av Kågesons slutsatser får stöd från  historien. Antalet dödade i den 
svenska trafiken har minskat sedan 60-talet då det årliga antalet döda var dryga 1300 till 500 
per år en bit in i 2000-talet.63 Att säkerheten i biltrafiken skulle fortsätta att öka innebär 
alltså enbart att den trend som rått historiskt håller i sig.  Historien visar också att 
bränslekonsumtionen hos bilar har kunnat minskas drastiskt. I och med oljekrisen infördes 
bestämmelser som skulle begränsa bilens bränslekonsumtion. Som en följd av detta drog 
den genomsnittliga amerikanska bilen 2005 hälften så mycket som den genomsnittliga bilen 
1975. En rad förbättringar av motorer, däck, växellådor, karosser samt användningen av nya 
lättare material möjliggjorde denna förändring.64 En halvering av energikonsumtionen som 
Kågeson hävdar är möjlig har alltså varit det tidigare i historien. 

Kågeson menar att det är möjligt att komma till rätta med ett flertal av bilens 
problem genom tekniska, institutionella och juridiska förändringar. Men att enbart 
konstatera detta kommer inte att garantera att bilsystemets problem faktiskt kan lösas. För 
att denna slutsats ska kunna dras måste vi nämligen också kunna visa att det är sannolikt att 
de lösningar som finns faktiskt tas i bruk. I antologin Den attraktiva bilen och den 
problematiska bilismen hävdas det att bilens problem, trotts att de olika lösningar som 
Kågeson beskriver har funnits till hands, inte har lösts på ett tillfredställande sätt. Två 
traditionella förklaringar till varför bilens problem  är så svårlösta tas upp. Den första säger 
att det är ett marknadsmisslyckande som gör att bilens problem ännu inte har blivit lösta. 
Närmare bestämt har inte de verkliga kostnader som bilen ger upphov till avspeglats i de 
skatter som bilanvändare betalar. Skatter för motorfordon borde i själva verket tredubblas 
för att de skulle täcka vägtrafikens verkliga kostnader.65 Det andra svaret som ges är att det 
är ett politiskt misslyckande som gör att bilens problem ännu inte har blivit lösta. Politikerna 
har nämligen inte lyckats genomföra de skatteförändringar som skulle få bilanvändarna att 
betala de kostnader som de skapar. Antologins författare stannar dock vid en tredje 
förklaring, nämligen att orsaken till att bilens problem inte har blivit lösta är ett 
samverkansmisslyckande. De menar att flertalet relevanta aktörer - politiska instanser, 
företag och ideella organisationer – faktiskt skulle vinna på att problemen blev lösta, men 
deras oförmåga att samverka förhindrar detta. För att bedöma sannolikheten för att 
bilsystemet ska kunna komma till rätta med de fyra problem som nu diskuteras - bilarnas 
utsläpp, buller, trafikolyckor och resursförbrukningen – måste vi ta ställning till dels  
sannolikheten för  att tekniska, institutionella och juridiska lösningar till problemen är 
möjliga och sedan, för det andra, uppskatta sannolikheten att de involverade parterna kan 
lyckas få en samverkan till stånd och på så vis tillämpa lösningarna. Även om det kan tyckas 
sannolikt att lösningarna existerar, vilket Kågeson anser, så är det betydligt mer ovisst om de 
skilda parterna ska kunna lära sig att samverka när de inte har kunnat göra detta i det 
förgångna.  

Två av bilsystemets brister, markanvändningen och den låga 
utnyttjandegraden, skulle man delvis kunna komma till rätta med om bilpooler blev 
allmänna. Bilar i bilpoolssystem kan användas en stor del av dygnet och då den tid som de 
står parkerade minskar så minskar även behovet av parkeringsyta. På så sätt minskar 
markanvändningen. Även den låga utnyttjandegraden och de stora ekonomiska kostnader 
som följer med denna skulle undvikas om bilarna användes inom bilpooler och på så vis kom 
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att användas mer effektivt. Ett bilpoolssystem skulle för att kunna etablera sig som det 
generella systemet behöva vara i stort sett lika enkelt att begagna sig av som det är begagna 
sig av sin egen bil. Detta skulle enbart kunna uppnås genom att lokaler för hyrbilar fanns i 
vart och vartannat kvarter, redo för att hämtas ut. Hertz, Avis och andra företag som ägnar 
sig åt att hyra ut bilar skulle naturligtvis vara intresserade av att få ta över bilmarknaden som 
sådan, istället för att inrikta sig på så marginella grupper som turister och andra tillfälligt 
gästande. För att systemet skulle bli effektivt och konkurrenskraftigt behövs dock som sagt 
stora investeringar i infrastruktur och dessa skulle stat och kommuner behöva bidra med. 
Det skulle alltså krävas en samverkan mellan politiska instanser och företag. Först då detta 
system har blivit så pass konkurrenskraftigt att människor alls inte skaffar sig bilar längre 
kommer de stora effektivitetsvinsterna att realiseras.  
 Om ett bilpoolssystem blev allmänt rådande skulle man med detta kraftigt 
spara in parkeringsyta, men vägarna skulle förbli lika många och lika skrymmande som idag. 
Hur pass skrymmande bilinfrastrukturen egentligen är förstår man om man gör en 
jämförelse. Moderna light rail kan transportera 20 000 personer i timmen. Om samma 
transportflöde ska åstadkommas med bilar krävs det en 15-filig motorled.66 Detta leder till 
att ytor endast avsedda för trafik upptar en stor del av rummet i en modern stad. I 
europeiska städer upptar trafiken en ¼ av stadsytan, vilket är mycket nog. Men i LA, som 
enligt vissa bedömare är den stad vilken leder en generell utvecklingstrend i västvärlden, 
upptar trafiken 2/3 av stadsytan.67 Att bilsystemet är skrymmande är alltså en stor och 
ofrånkomlig nackdel hos detta system även om behovet av parkeringsyta minskas genom ett 
generellt bilpoolssystem. 

Medan de nämnda problemen alla kan vara möjliga att åtgärda antingen helt 
eller delvis så är de två återstående problemen kroniska. Bilen kommer fortsätta att vara 
socialt isolerande genom att förhindra kontakter och närhet till medmänniskor under färd 
och den kommer, om den fortsätter att dominera transportsystemet även att upprätthålla 
de barriärer i stadsmiljön som vägarna skapar. Dessa problem som lätt kommer i skymundan 
av sådant som problemen med bilarnas utsläpp och olycksrisk är kanske i själva verket de 
mest allvarliga. Människor som färdas i bilsystemet är avskurna från alla kontakter med 
övriga resenärer. Dessa övriga resenärer existerar endast som hinder i ens egen väg. 
Klimatförändringarna må vara ett nog så stort hot mot vår framtid men att människor idag 
rör sig i stadsmiljön avskiljda från kontakt med varann bakom bilarnas stålchassin och 
vindruteglas kan mycket väl leda till än mer ödesdigra verkningar genom att det försvagar 
banden mellan människor. Bilsystemet kommer, om det förblir dominerande, oundvikligen 
driva oss i denna riktning. Barriärerna som bilen idag skapar i staden kommer som sagt att 
förbli lika stora oavsett och lika stora fordonsflöden kommer att hindra framkomligheten. 
Även detta är sannolikt ett problem som har underskattats. Att gående och cyklister känner 
sig otrygga och förhindrade att röra sig så som de vill så fort de vistas utanför hemmet ger 
upphov till allvarliga inskränkningar av välfärden i samhället.    

Sammanfattningsvis är möjligheterna att lösa bilsystemets problem inom 
ramen för ett bilsystem de följande: Fyra av problemen – de som rör utsläpp, buller, 
trafikolyckor och resursförbrukningen – tycks det finnas tekniska, institutionella eller 
juridiska lösningar till. Det är dock ovisst om den samverkan mellan skilda aktörer som skulle 
krävas för att i praktiken tillämpa dessa lösningar verkligen kan komma till stånd. Två av 
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problemen – som rör markanvändningen och den låga effektivitet – kan delvis åtgärdas 
genom införandet av ett allmänt bilpoolssystem. Nackdelarna hos bilsystemet i fråga om 
markanvändning och effektivitet skulle dock, trotts detta, förbli så pass stora att lösningen 
inte kan sägas vara tillfredställande. Slutligen kommer två av bilsystemets problem – att det 
skapar barriärer och att det verkar socialt isolerande – oundvikligen att bestå. Dessa 
slutsatser visar att de problem som bilsystemet ger upphov till inte kan ges en 
tillfredställande lösning inom ramen för ett bilsystem och att ett annat alternativ alltså 
måste sökas.   
4.2 Ett spårtaxidominerat system 
När nu bilsystemet inte kommer kunna komma tillrätta med sina brister på ett 
tillfredställande sätt måste vi söka en alternativ systemlösning. Ett första alternativ att 
överväga är ett transportsystem baserat på spårtaxi. Spårtaxisystemet befriar oss från 
många av de brister i levbarheten som bilsystemet har. Vi slipper i spårtaxisystem buller 
såväl som utsläpp i närmiljön. Genom att banorna är upphöjda ovan mark skapas inte heller 
barriärer i stadsrummet. Att systemet används kollektivt gör det långt mer effektivt, och 
därmed billigt, än dagens system där privatägda bilar sköter transportarbetet. Trafikolyckor 
skulle inte heller vara något problem eftersom spåren är enkelriktade och upphöjda ovan 
andra trafikanter. I fråga om markanvändning är spårtaxisystemet långt bättre än 
bilsystemet eftersom fordonen används mer effektivt och därmed inte behöver stå 
parkerade så länge. Systemet kommer dock ta upp stor plats i rummet även om det inte 
hindrar framkomligheten. Det kan även av många uppfattas som att det inskränker på 
skönhetsvärden i staden. En ytterligare nackdel som troligen kan göra det mycket svårt rent 
politiskt att bygga ut ett spårtaxisystem är den insyn som det ger eftersom vagnarna 
passerar i höjd med människors fönster. 

Den huvudsakliga invändningen som kan riktas mot spårtaxisystemet är att det 
troligen inte kan erbjuda båda de fördelar som bilsystemet har och för vilka vårt samhälle är 
anpassat. Förvisso ger spårtaxin en ganska god tillgänglighet i tiden; man räknar med 
genomsnittliga väntetider på 2-3 minuter.68 Spårtaxin kommer dock ha svårt att erbjuda en 
tillgänglighet i rummet som är tillnärmelsevis så god som den vi vant oss vid i bilsamhället. 
För att tillgängligheten ska kunna sägas vara bra måste det finnas en spårtaxistation inom 
gångavstånd från bostaden för var invånare i Uppsala. Att uppnå en sådan stationstäthet 
skulle först och främst vara mycket dyrt och det skulle även medföra en mycket stor 
resursförbrukning. Till denna räknas först och främst all den metall och plast som skulle gå åt 
för att bygga fordonen såväl som de banor på vilka de färdas. Det uppskattas att 
materialåtgången för spårtaxisystem blir dubbelt så stor som den som spårvagnssystem 
kräver vid motsvarande grad av utbyggnad.69 I en värld där dessa resurser blir allt mer av en 
bristvara är en sådan resurskonsumtion inte hållbar. Till detta ska läggas att systemet om det 
ska ha samma omfattning som dagens bilsystem inom staden kommer att konsumera stora 
mängder elektricitet. Denna resurskonsumtion anses kanske hållbar om elen är skapad på 
ett förnyelsebart sätt. Detta resonemang bortser dock från att varje kWh konsumerad 
elenergi i praktiken kommer från den produktionsanläggning som skulle behöva minska sin 
produktion i fall denna kWh inte konsumerades. Och detta är inte ett vattenkraftverk eller 
en vindkraftspark utan ett kolkraftverk. Den elenergi som spårtaxisystemet konsumerar 
kommer alltså vara producerad av ett kolkraftverk vilket innebär att den är ohållbar, dels 
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genom att konsumera en ändlig resurs och dels genom att släppa ut växthusgaser i 
atmosfären. Den stora ekonomiska kostnad och resursförbrukning som ett 
spårtaxidominerat transportsystem skulle medföra om det skulle ge en någorlunda god 
tillgänglighet innebär att systemet inte är hållbart och därmed ej heller levbart. Det kan 
alltså inte vara det framtida levbara transportsystem som eftersöks i detta arbete.  

Det som kan tillåta spårtaxisystemet att erbjuda god tillgänglighet utan att ett 
mycket stort antal stationer och mycket stor längd spår måste byggas är om ett 
understödjande system kunde göra det möjligt för resenärerna att ta sig till stationerna 
snabbare än vad som är möjligt till fots. Den kandidat som står till buds här för att sköta 
sådana transporter är cykeln och med tanke på att cyklar lätt kan tas med på spårtaxin finns 
inget som hindrar en sådan lösning. Om spårtaxisystemet anpassades för att vara 
cykelunderstött istället för, som idag planeras, gångunderstött skulle tillgänglighetsradierna 
kring stationerna (om man förutsätter att en cyklist färdas tre gånger snabbare än en 
fotgängare) komma att bli tre gånger större. Detta gör att ytan kring en station inom vilken 
tillgängligheten är god blir nio gånger större. Av denna orsak kräver det cykelunderstödda 
systemet endast en niondel av de stationer som ett gångunderstött system kräver för att ge 
god tillgänglighet över en given yta. Spårlängden minskar också när antalet stationer som 
behöver förbindas minskar. På detta sätt kan spårtaxisystemet komma att ge god 
tillgänglighet i tid såväl som rum utan stora kostnader och resursförbrukning.  
4.3 Ett kollektivtrafikdominerat transportsystem 

Spårtaxi har nu övervägts som ett möjligt alternativ för att utgöra grunden för 
ett levbart transportsystem. Ett annat möjligt alternativ som återstår att ta i beaktande är 
linje- och tidtabellsbundna kollektivtransporter. Det vi har att välja på här i en stad av 
Uppsalas storlek är spårvagn och BRT. Buss såväl som tunnelbana faller sannolikt bort som 
alternativ eftersom den första har för låg, den andra för hög transportkapacitet. I valet 
mellan spårvagn och BRT tycks spårvagnen vara att föredra. Skälen till detta är framförallt 
att spårvagnen befriar oss från avgaser och buller. BRT-system som drivs på elström är 
förvisso fria från avgaser och buller även de. En annan fördel med spårvagnssystem är att de 
har större transportkapacitet per förare än BRT-system och dessutom kan vara förarlösa och 
detta är en stor ekonomisk vinst eftersom löner till personalen står för merparten av 
bussbranschens utgifter. Grundstrukturen i kollektivtrafiksystemet bör vara ett antal banor 
som förgrenar sig radiellt från stadens centrum. Skälet till detta är att alla människor i 
staden, oavsett bostadsort, så snabbt och enkelt som möjligt vill kunna få tillgång till de 
funktioner som stadscentrum erbjuder. Denna grundstruktur kommer dock kunna 
kompletteras med tvärgående banor som sammanlänkar stationer i periferin utifall att det 
finns ett tillräckligt underlag för sådana banor.  

Kollektivtrafiken kan nu inte ensam erbjuda båda de stora fördelar som 
bilsystemet idag ger oss, alltså tillgänglighet i tid och rum. Det finns nämligen en trade-off 
mellan de två formerna av tillgänglighet. Vi kan förvisso uppnå tillgänglighet i tiden om vi har 
ett litet antal banor (fig. 2 till vänster). Dessa banor får då ett stort transportunderlag och 
detta tillåter att man har mycket korta intervall mellan avgångarna. När intervallen blir korta 
blir väntetiderna också kortare och det är detta som ger tillgängligheten i tidsdimensionen. 
Tillgängligheten i tid köps dock i detta fall till priset av en lägre tillgänglighet i rummet, som 
ju blir följden om man har ett litet antal banor. Tillgänglighet i rummet kan uppnås om man 
istället har ett stort antal banor (fig. 2 till höger) men detta gör att transportunderlaget för 
varje given bana blir lågt och med detta följer att intervallen mellan avgångarna måste bli 
stort. Med stora intervall ökar väntetiderna och tillgängligheten i rummet köps således till 
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priset av en lägre tillgänglighet i tiden. Ett system med många banor är dessutom dyrt såväl 
som resurskrävande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2 System till vänster ger god tillgänglighet i tiden men dålig tillgänglighet i rummet. 
Systemet till höger ger det omvända.  

Det finns två sätt på vilka kollektiva transporter skulle kunna erbjuda såväl 
tillgänglighet i rum som i tid och dessa svarar mot de två delarna i ett socio-tekniskt system. 
Det sociala systemet skulle kunna anpassas genom att bebyggelse får förekomma endast i 
närheten av kollektivtransportleder där den rumsliga tillgängligheten är god. Om antalet 
transportleder är litet skulle man även kunna ha det reseunderlag som krävs för att ha täta 
avgångar, och på så sätt skulle man även få en god tillgänglighet i tiden. Bebyggelsen skulle 
sannolikt, då den följer transportlederna, anta formen hos en stjärna. Utrymmet mellan 
bebyggelsens grenar skulle då lämpligen kunna användas som grönområden för rekreation 
eller som odlingsmark. Denna lösning, som innebär en anpassning av det sociala systemet, är 
dock sannolikt omöjlig att genomdriva. Den skulle innebära att stora områden som under 
bilismens tidevarv har blivit bebyggda nu måste överges och de boende måste då 
återetablera sig på annan plats. Allt detta skulle naturligtvis vara förenat med stora förluster 
i såväl ekonomisk som social välfärd och det kan därför inte vara en levbar lösning. 
Naturligtvis är det en fördel att vid eventuell utvidgning av staden i största möjliga mån 
försöka få bebyggelsen att följa kollektivleder. Detta löser dock inte problemen med 
bristande tillgänglighet som finns i den redan utbyggda staden. När nu social anpassning inte 
är en rimlig lösning återstår den andra vägen som innebär en anpassning av tekniken, som 
enda alternativ.    
4.4 Ett cykelunderstött kollektivtrafikdominerat transportsystem 

Den andra vägen att lösa tillgänglighetsproblemet innebär att vi förändrar 
tekniken, eller närmare bestämt transportsystemet. Vad detta i praktiken innebär är att 
kollektivtrafiksystemet kompletteras med ett understödjande system som kan erbjuda 
transporter från kollektivtrafikstationerna ut till områden, ”catch areas”, kring 
kollektivtrafiklederna. Fördelarna med ett sådant understödjande system är två. Först och 
främst får vi, då det blir lätt att färdas till och från kollektivtrafikstationer, en bättre 
tillgänglighet i tid såväl som i rum. Tillgängligheten i rummet ökar därför att större områden 
kring kollektivtrafiklederna blir möjliga att ta sig till. Tillgängligheten i tiden ökar därför att 
ett färre antal leder, då de väl blir tillgängliga, kan få ett större passagerarunderlag och på så 
vis ha tätare avgångar. För det andra får vi möjlighet att effektivisera 
kollektivtrafiktransporten. Deras stora nackdel, framför personliga transporter, är att 
fordonet stannar vid varje station, inte bara vid den där den individuelle passageraren 
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faktiskt vill gå av eller på. Detta leder till längre restider såväl som till ökad 
energikonsumtion. Denna nackdel hos kollektivtrafiksystemet blir större ju tätare dess 
stationer ligger. I dagsläget är stationstätheten avpassad efter hur långt människor orkar gå 
för att ta sig till stationen. Med ett understödjande system skulle dock detta avstånd kunna 
utökas avsevärt. Med ett större stationsavstånd närmar sig kollektivtransporterna de 
individuella transporternas möjlighet att hålla topphastighet under hela färden med både 
lägre restider och energikonsumtion som följd.  
4.4.1 Möjliga understödjande system 

Det finns två möjliga kandidater till understödjande system, nämligen spårtaxi 
och cykelsystem. För att cykeln skall kunna bidra till ett understödjande system kring 
kollektivtrafiken måste det vara möjligt att först cykla från avresepunkten till avresestation i 
kollektivtrafiksystemet och därefter cykla från ankomststationen i kollektivtrafiksystemet till 
den slutgiltiga destinationen. Det finns två sätt att göra denna typ av resande möjligt. Det 
första skulle innebära att en och samma cykel kan användas vid båda cykelresorna genom 
att den transporteras på det kollektiva färdmedlet. Denna lösning är  förenlig med dagens 
användande av privatägda cyklar. Problemet med denna lösning är att cyklar skulle komma 
att ta upp en stor del av utrymmet i de kollektiva färdmedlen (om varje passagerare tog med 
sin egen cykel skulle de ta upp så mycket som ¾ av utrymmet), vilket naturligtvis inskränker 
på deras kapacitet att transportera människor och därigenom minskar deras effektivitet. 
Denna lösning skulle, för att kunna bli realistisk, behöva förutsätta att cyklarna som används 
är hopfällbara så att de tar mindre plats. Upp- och hopfällningen måste, med tanke på att 
den ska göras så ofta, vara mycket enkel. Helst ska den kunna åstadkommas med en enda 
rörelse. Anordningar som gör det möjligt att förvara de hopfällda cyklarna under stolssätet 
skulle möjligtvis kunna göra att cyklarna inte alls tar upp utrymme i vagnen. Sannolikt skulle 
dock kollektivfordonen, på grund av att långa stationsavstånd gör det möjligt att färdas nära 
topphastighet under stor del av tiden, färdas så snabbt att resorna, i en stad med Uppsalas 
storlek, alltid är korta. I detta läge kommer flertalet troligen inte ens anse det viktigt att få 
sitta ner vilket gör att vagnarna bara bör ha ett fåtal säten. I detta fall kommer man kunna 
hålla sin hopfällda cykel som en portfölj vid sin sida medan man står.  

Den andra lösningen är att man inför ett hyrcykelsystem, av den typ som redan 
idag finns i Stockholm. Systemanvändaren skulle nu hämta ut en hyrcykel vid avreseplatsen 
och med denna cykla till kollektivtrafikstationen där han så återför cykeln till systemet. Efter 
sin kollektivtrafikresa hämtar han ut en ny hyrcykel och efter att ha cyklat till den slutgiltiga 
destinationen återför han även denna till systemet. En nackdel med hyrcykelsystemet är att 
det kommer kräva omfattande investeringar i infrastruktur. För att detta system ska kunna 
erbjuda tillgänglighet måste det finnas en station för uthämtning och inlämning av cyklar 
inom gångavstånd från varje punkt till eller från vilken människor kan vilja resa. Systemet 
betalar sig dock sannolikt genom att det tillåter en mer effektiv användning av cyklar än den 
som förekommer idag då cyklar är privatägda. De löpande kostnaderna som cykeln medför, 
för reparation och däckbyte, skulle även de kunna effektiviseras då de kan skötas centralt 
istället för av enskilda cykelägare. Det som dock gör hyrcykelsystemet mycket svårt att 
realisera är de rådande resmönstren. Systemet fungerar optimalt då det färdas lika många 
människor till som från de olika hyrcykelstationerna. När så är fallet upprätthålls en balans 
där varje ny cykel som tas ut från en given station kompenseras av en cykel som lämnas in. 
Under dessa ideala förhållanden skulle man inte behöva fler cyklar än vad som i varje läge 
används och ingen parkeringsyta skulle heller krävas. Fördelarna med ett sådant idealt 
tillstånd, som naturligtvis inte går att uppnå utan bara närma sig, är att det minimerar 
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mängden cyklar som behöver köpas in såväl som yta i staden som måste tas i bruk för 
parkering.  

Men nu är resmönstret, i dagens samhället, allt annat än idealt för 
hyrcykelsystemets vidkommande. Det karaktäriseras av enkelriktad trafik in till 
arbetsområden från bostadsområden under morgonen och från arbetsområden tillbaka till 
bostadsområdena på kvällen. När cyklar tas ut från stationer utan att några lämnas in 
kommer man antingen behöva förvara lika många cyklar vid stationerna som det antal 
människor som vill cykla från stationen eller också transportera cyklar från andra stationerna 
till vilka många anländer över till de från vilka många avreser. Om man väljer det första 
alternativet kommer det i praktiken att behövas lika många cyklar som antalet människor 
som pendlar till och från staden. Om man till detta lägger att flertalet cyklister kommer att 
använda kollektivtrafiken och därmed kommer att avresa från två cykelstationer, den vid 
hemmet och den vid kollektivtrafikstationen, finner man att det krävs två cyklar för varje 
resande. Detta stora antal cyklar leder till ett lika stort behov av parkeringsyta. Alternativet 
att på annat sätt transportera cyklar dit där de behövs förefaller allt för klumpigt för att vara 
värt att ta i bruk. De resmönster som gör hyrcykelsystemet opraktiskt är betingade av det 
sätt på vilket vi planerar våra städer, närmare bestämt den funktionsseparation som har 
varit grundläggande för den moderna och ”rationella” stadsplaneringen. 
Funktionssepareringen innebär att arbetsplatser ska ligga i vissa områden, bostäder i andra 
områden och affärer i ytterligare andra områden. Det är just denna separering av funktioner 
inom staden, tillsammans med det faktum att människor utnyttjar samma typer av 
funktioner vid samma tider på dygnet, som gör att transportflödena blir obalanserade. Om 
man gick över till en stadsplan där funktionsintegrering istället för funktionsseparering var 
en utmärkande egenskap skulle transportflödena balansera varandra och hyrcykelsystemet 
skulle bli betydligt bättre lämpat att sköta det understödjande transportarbetet i staden. 
Funktionsintegrering skulle även medföra andra fördelar så som att stadsdelar inte är döda 
under vissa tider på dygnet, något som motverkar kriminalitet.  

Spårtaxi skulle även kunna erbjuda transporter i området kring den linjebundna 
trafikens stationer. Problemet med spårtaxisystemet är dock som sagt att det för att ge 
samma tillgänglighet som bilen idag ger skulle behöva ha ett mycket stort antal tätt 
utplacerade stationer, något som skulle innebära såväl stora ekonomiska kostnader som stor 
resurskonsumtion. Hyrcykelsystemets fördel är att dess stationer är så mycket billigare och 
mindre resurskrävande att de utan problem kan placeras ut med den täthet som krävs för 
att ge en god tillgänglighet i hela staden. Hopfällbara cyklar som är oberoende av stationer 
kan dock ge transport från dörr till dörr, och då mellan vilka två dörrar som helst i staden, 
vilket är bättre än vad bilsystemet idag presterar. Slutsatsen av den jämförelse som har 
gjorts tycks på de flesta punkter utfalla till fördel för ett system där hopfällbara cyklar sköter 
transport till och från kollektivtransportstationer. Om dessa hopfällbara cyklar får den 
centrala roll i transportsystemet som här beskrivits, som ett självklart redskap i var mans 
vardag, så kommer det vara fördelaktigt att lägga ägande och underhåll av cyklarna på 
kommunens ansvar. Att kommunen sköter upphandlingen av fordonen garanterar först och 
främst ett betydligt bättre pris än om detta sköts privat av de individuella hushållen. 
Reparation och underhåll av cyklarna blir dessutom bättre och mer kostnadseffektiv om den 
centraliseras än om de enskilda hushållen eller en mängd separata cykelreparatören utför 
den.  
4.4.2 Cykelsystemet 
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Cyklar bör kunna lämnas in och hämtas ut på kvarterslokaler som ligger inom 
gångavstånd från varje punkt i staden. Om en cykel kräver reparation  eller underhåll skall 
den helt enkelt lämnas in på kvarterslokalen och en ny cykel skall, utan kostnad, hämtas ut i 
dess ställe. Detta gäller naturligtvis endast då cykeln inte visar tecken på att ha utsatts för 
medveten skadegörelse. Om det finns tecken på skadegörelse skall användaren bli 
skadeståndskyldig och kan först efter att ha betalt för den gamla cykelns reparation eller, om 
reparation inte är möjlig, för inköp av en ny cykel, få hämta ut en ny cykel. Från 
kvarterslokalen skall den inlämnade cykeln sedan skickas till centrala cykelverkstäder där 
reparation och underhåll sker. Den främsta anledningen till att lämna in cykeln på 
kvarterslokalen kommer dock helt enkelt vara att man inte vill bära runt på den. Om man 
t.ex. under någon tid på dagen får lust att ta en promenad i en park eller gå ut och äta så ska 
man kunna lämna cykeln på en kvarterslokal för att sedan då man åter behöver en cykel 
hämta ut en ny på valfri kvarterslokal i staden.  Dagens användande av privatägda cyklar gör 
att man måste röra sig i öglor där man förr eller senare måste återvända till den punkt där 
cykeln har blivit lämnad. Kollektivägda cyklar skulle tillåta fri rörelse i rummet och med det 
transportmedel, gång, cykel eller övrigt, som för tillfället lämpar sig bäst. 
4.5 Det föreslagna systemets egenskaper 

Kollektivtransportsystemets egenskaper förändras på ett grundläggande sätt 
då det anpassas för cykel. Dessa förändringar avgörs av den skillnad i hastighet som finns 
mellan gång- och cykeltrafik (se figur 3). En cyklist rör sig normalt tre gånger snabbare än en 
fotgängare. Om vi räknar med att samma transporttid till en kollektivtrafikstation är rimlig 
oavsett om man färdas till fots eller med cykel finner vi att den cirkel kring en 
kollektivtrafikstation inom vilken tillgängligheten till stationen är god får en tre gånger större 
radie. Detta gör först och främst att stationerna längs med en linje kan placeras ut tre gånger 
mer glest om resenärerna kan förväntas cykla än om de går. På grund av att areaskalan ges 
av kvadraten på längdskalan blir ytan hos cirkeln kring en kollektivtrafikstation inom vilken 
tillgängligheten är god nio gånger större om resenärer cyklar än om de går till och från 
kollektivtrafikstationerna. Detta betyder att det krävs nio gånger fler kollektivtrafikstationer 
för att uppnå god tillgänglighet över en given stadsyta om man går till och från stationerna 
än om man cyklar.  Eftersom totala antalet stationer är produkten av linjernas sammanlagda 
längd och tätheten med vilken stationerna är placerade längsmed linjerna så kan vi, med den 
kunskap vi har om totala antalet stationer samt stationstätheten längs med linjerna, räkna 
fram linjernas totala längd. Denna kommer vara 9/3 = 3. Det krävs alltså tre gånger mer spår 
i ett gångunderstött kollektivtrafiksystem än i ett cykelunderstött. Detta innebär att endast 
en tredjedel av de linjer som skulle behöva finnas i ett gångunderstött transportsystem 
behöver finnas i ett cykelunderstött system. Detta betyder, om kollektivtrafikresandet förblir 
oförändrat, att tre gånger så många människor färdas på varje linje. Detta gör att man kan 
ha tre gånger så täta avgångar med bibehållen fyllnadsgrad hos fordonen. Detta ger 
systemet dess höga tillgänglighet i tiden. Relationerna mellan systemegenskaper som har 
beräknats här summeras i tabellen nedan.  
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Fig. 3. Ett och samma transportsystem understött av gång (till vänster) och cykel (till höger) 
ger i det senare fallet tillgänglighet över en långt större yta med betydligt färre stationer. 
Tillgänglighetscirklarnas radier är tre gånger större i systemet till höger. 
 
Transportsystem Gångunderstött Cykelunderstött 
Antal stationer 9*a a  
Avgångar, frekvens b 3*b 
Total spårlängd 3*c c 
Stationsavstånd d 3*d 
Fig. 4. Relationer mellan egenskaper för gång- och cykelunderstödda transportsystem. 
 
 Beräkningarna i föregående stycke visar att det bör finnas avsevärda fördelar 
med att ha cykelunderstödd kollektivtrafik framför att, som idag, ha ett gångunderstött 
system. Det cykelunderstödda kollektivtrafiksystemet bibehåller bilsystemets två stora 
fördelar, tillgängligheten i tid och rum, och detta samtidigt som bilens nackdelar försvinner. 
Invändningar som kan kvarstå mot systemet är att det enligt vissa kan erbjuda sämre 
komfort än bilsystemet eftersom det förutsätter att resenären cyklar eller, om avståndet 
tillåter, går till stationen. En annan nackdel är att det kommer konsumera elenergi - om än 
systemets energibehov bör vara lägre än varje annat tänkbart system - och denna är ju, som 
har sagts tidigare, aldrig miljövänlig så länge som det finns kolkraftverk och annan ohållbar 
elproduktion kvar. Det är nämligen dessa ohållbara produktionsenheter som skulle behöva 
stänga om elkonsumtionen sjönk och därför är det också rimligast att säga att det är ohållbar 
el som man konsumerar. Det enda sättet att försvara det system som här har presenterats är 
att människor trots allt kommer behöva transportera sig och detta system tillåter 
transporterna att ske med minsta möjliga elkonsumtion. Det är alltså, i detta avseende, det 
minst dåliga systemet. För att exakt bestämma systemparametrar så som stationsavstånd 
och linjedragning kommer det krävas kvantitativ analys och detta är, som har sagts 
angående metoden i del 1.2, ingenting som genomförs i detta arbete.  
4.6 Kollektivtrafiksystemets egenskaper 
 De stora vinsterna med det cykelunderstödda transportsystemet är att det 
tillåter trafiken att fokuseras kring ett fåtal högeffektiva linjer. När valet görs mellan vilket 
kollektivtransportsystem som ska väljas, om det skall vara spårtaxi eller spårvagn, är det av 
avgörande betydelse att systemet i fråga kan tillåta den intensiva transport som vi här talar 
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om. Det enkla faktum att varje enskild resenär tar upp betydligt mer plats då den färdas i en 
spårtaxi än då färden sker med spårvagn säger oss att all trafik, om den sker med spårtaxi, 
troligen inte kan fokuseras till ett fåtal linjer lika lite som att all biltrafik, som även den är 
mycket utrymmeskrävande, skulle kunna fokuseras till ett fåtal linjer utan att trafikstockning 
resulterade. Om man vill utnyttja potentialen hos det cykelunderstödda systemet kommer 
därmed spårvagnssystem vara att föredra. Spårtaxi kan dock komma väl till pass på 
eventuella linjer där transportintensiteten är mindre.  

En stor besparing skulle kunna göras med tanke på att det cykelunderstödda 
systemet behöver endast en niondel av de stationer som ett gångunderstött system behöver 
för att ge god tillgänglighet. Antalet människor som reser från var och en av de 
cykelunderstödda stationerna kommer dock, om resandet förblir detsamma som i det 
gångunderstödda systemet, att bli nio gånger så många och frågan är om detta kan tillåtas 
utan att stationsmiljön blir kaotisk och otrevlig att vistas i. De stora reseflödena kommer att 
kräva särskilt designade stationer. Man bör ta sig in på perrongen via så många ingångar som 
möjligt för att undvika trängsel. Det optimala är att inte ha några ingångar alls utan låta 
perrongen vara en del av den intilliggande gatan. Detta förutsätter att systemet är 
kostnadsfritt.70 Vagnarnas dörrar bör även vara mycket breda för att trängsel ska undvikas 
även här. Med nio gånger så många människor som anländer och sedan, på grund av tre 
gånger så täta avgångar, befinner sig på stationen en tredjedel av tiden kommer det endast 
finnas tre gånger så många människor på stationen i varje läge. Om perrongen bara görs tre 
gånger så bred som i ett vanligt gångunderstött system och ingångarna till spårvagnen görs 
tre gånger så breda kommer ingen trängsel vare sig vid passager eller under väntetid behöva 
förekomma.  
 Det som kan sägas om linjedragningen i ett cykelunderstött system är först och 
främst att det kommer kräva endast en tredjedel av spårlängden som ett gångunderstött 
system med motsvarande grad av tillgänglighet kräver. Detta betyder att vi kan plocka bort 
2/3 av linjerna i ett vanligt spårvagnssystem. Kvar blir fyra eller sex banor. Dessa bör löpa 
som ekrar in till centrum och mötas i en centralstation vid resecentrum, vilket förenar 
stadens trafiksystem med det regionala trafiksystemet. Med en sådan radiell struktur får alla 
stadens invånare snabb tillgång till alla de funktioner som finns i stadens centrum. Det finns 
dock inte några skäl att inte förena de fyra eller sex banorna två och två. Det vi på detta sätt 
får vi två eller tre huvudlinjer som korsar varandra vid resecentrum, var och en med 
ändpunkter i två av stadens ytterområden (se figur 5 till vänster). Detta system kan nu i mån 
av behov kompletteras med tvärsgående banor som förenar stationerna utanför centrum. 
Förbindelser mellan ytterområdena är en viktig del i att förhindra segregation och 
utanförskap. Det smidigaste är att göra denna bana som förbinder stationerna i 
ytterområdena cirkulär (se figur 5 till höger). Denna bana kan också genom att stanna vid 
ytterligare stationer som de radiella banorna inte når fylla igen de kilar av dålig rumslig 
tillgänglighet som ett radiellt kollektivtrafikssystem för med sig. På så sätt uppnås 
tillgänglighet en fullkomligt yttäckande tillgänglighet (se figur 6 till vänster). Resebehovet i 
den cirkulära ytterbanan kommer dock sannolikt vara så pass lågt att spårvagnssystem inte 
är befogade. En mer passande lösning här kan vara att ha en spårtaxibana. 
                                                

70 Risken för missbruk som följer med att systemet är kostnadsfritt, att människor använder 

transportmedlen som värmestuga och inte som transportmedel, minskas om man uppför de 

kvarterslokaler som ges en närmare beskrivning senare i detta arbete. Kvarterslokalen kommer nämligen 

ha funktionen just av ett varmt rum som utan kostnad kan användas för att avkoppling och umgänge. 
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Figur 5. Till vänster: två spårvagnsbanor korsar varandra i stadens centrum. Till höger: En 
bana som förbinder ytterstationerna minskar segregationen. 

  
Figur 6. Till vänster: Ytterbanan kan gå via ytterligare stationer vilka inte nås av de radiella 
banorna och på så sätt skapa total rumslig tillgänglighet. Till höger: Transportintensiteten i 
de radiella banorna kommer vara betydligt högre än den i ytterbanan. Medan de förra kräver 
spårvagn (rött) så är spårtaxi en bättre lösning i den senare (blått). 
 

Spårvagnsbanorna bör vara separerade från andra trafikantleder för att det ska 
vara möjligt att ha förarlösa tåg utan risk för olyckor. Förarlöner är nämligen en stor kostnad 
som om möjligt bör undvikas. Att åstadkomma separationen genom att sätta upp stängsel 
mot banan innebär dock att man skapar barriärer i gaturummet vilket inte bör accepteras. 
Separata banor som inte skapar barriärer kan åstadkommas på två skilda sätt. Antingen är 
systemet nedsänkt i marken eller också är det upphöjt i luften. Den förra lösningen innebär 
att trivseln för resenärerna minskar. Att vistas under jord är inte trevligt och detta alternativ 
bör därför avskrivas.  Att upphöjda banor ger större trivsel för resenären råder det väl ingen 
tvekan om, och med rätt design behöver det inte bli störande för omgivningen utan tvärtom 
sätta en modern och framtidsinriktad prägel på staden. En ytterligare vinst med att ha 
upphöjda banor är att det blir lättare att ha en rät bandragning. Spåren kan nämligen dras 
genom områden där banor i markplanet skulle vara oacceptabelt. Fördelen som det 
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spårvagnssystem som vi här talar om har framför spårtaxi som även det skall köras på 
upphöjda banor är att banorna är så mycket färre. Det vi talar om är, som sagt, två eller tre 
huvudbanor för att täcka Uppsalas behov. Medan spårtaxibanorna ofta måste gå allt för nära 
människors fönster och på så sätt, som vissa uppfattar det, får en otillbörlig insyn så kan det 
fåtal spårvagnsleder som vi här talar om läggas på speciella gång- och cykelstråk eller 
avenyer där avståndet till närmsta hus är så pass långt att insynen inte blir ett problem. Den 
främsta poängen med att låta spårvagnen gå ovan avenyer, som gärna får utvecklas till 
huvudstråken i staden, är dock att man på detta sätt använder spårvagnssystemet för att 
sätta en profil på staden. Genom att plantera träd längs med banorna och låta spårvagnarna 
köra fram i höjd med deras kronor kan man uppnå en mycket tilltalande upplevelse såväl för 
de som befinner sig i vagnarna som för de på marken (se fig. 4 och 5). Att låta kollektiv-, 
cykel- och gångtrafikens huvudleder sammanfalla skapar också en oöverträffbar enkelhet 
hos transportsystemet som gör det lätt för människor att hitta i staden. En förutsättning för 
att detta ska kunna genomföras är naturligtvis att spårvagnarna är tystgående.  

 
Figur 6. Den upphöjda spårvagnsbanan sedd i längsriktningen. Träd längs med banan ger en 
mycket tilltalande upplevelse såväl för de som befinner sig i vagnarna som för de på marken 
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Figur 7. Spårvagnsbanan sedd från sidan. 
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5. Breddning av det framtida transportsystemet 
Det cykelunderstödda kollektivtrafiksystem som har beskrivits skulle kunna sköta den 
absoluta merparten av persontransporterna i staden. Att ha minskat behovet av 
vägtransporter inom staden så pass kraftigt kan tyckas tillräckligt. Det finns dock en stor 
fördel i att helt kunna bli kvitt behovet av vägtransporter. Ju färre som använder vägarna 
desto större blir vägarnas kostnad i jämförelse med den nytta de ger. När väl flertalet 
persontransporter kan ske oberoende av bilvägar kommer det bli svårt att motivera den 
stora kostnad det innebär att underhålla dagens omfattnade bilinfrastruktur. Om slutligen 
endast en minoritet använder bilvägarna mer än i undantagsfall skulle det sannolikt uppstå 
ett önskan hos den majoritet som inte längre anser sig behöva detta system att nedrusta det 
kraftigt eller helt avveckla det. Enligt demokratisk ordning kommer detta då behöva 
genomföras. Redan idag är en av de vanligaste önskemålen som uppsalaborna har, enligt 
undersökningar som kommunen gjort71, att få inga eller färre bilar i centrum. Om 
Uppsalaborna har denna uppfattning redan innan ett väl fungerande alternativ till bilen finns 
utbyggt är det inte alls svårt att föreställa sig att det kan uppkomma en demokratisk opinion 
för en betydligt bredare inskränkning av bilismen då ett sådant alternativ, som i likhet med 
bilen ger god tillgänglighet, väl finns.  

 Det ska i det följande undersökas hur önskemål på en bilfri, eller starkt 
bilbegränsad stad, som sannolikt kan komma att uppstå, kan tillgodoses. De behov som, då 
det cykelunderstödda kollektivtrafiksystemet har införts, fortfarande bara kommer kunna 
fyllas av vägtrafiken omfattar sex olika kategorier: människor som kör från hemmet för att 
göra resor utanför staden, människor som inte är kapabla att cykla, människor som inte är 
villiga att cykla, hantverkare och byggfordon, utryckningsfordon samt varu- och 
godstransporter. För att kunna frigöra sig från behovet av omfattande väginfrastruktur i 
staden, och därigenom samtidigt slippa de underhållskostnader som denna infrastruktur 
medför samt frigöra stadsyta för andra ändamål, krävs det att de sex kategorier av 
transportbehov som ordnats här tillgodoses inom ramen för det system som här beskrivs. 
Nedan visas hur detta kan göras för var och en av de sex kategorierna av transportbehov. 
5.1 Inga persontransporter med bil inom staden 
Sedan det kollektivtrafikbaserade transportsystemet har byggts ut kommer det inte vara 
nödvändigt för privatpersoner av att göra bilresor inom staden. Däremot kommer det 
kanske – detta ska undersökas i nästa del av detta arbete – att finnas ett behov av att ta 
bilen till platser utanför staden, t.ex. för arbetspendling till andra städer, för service till 
landsbygden eller för helgutflykter. Om bilen, så som fallet är idag, förvaras i direkt 
anslutning till hemmet är det uppenbart att det kommer behövas bilvägar inom staden på 
vilka bilister kan köra från hemmet och ut ur staden. Behovet av bilvägar för detta syfte 
kommer därför bara kunna undvikas om bilar inte förvaras i direkt anslutning till hemmet 
utan istället vid punkter som angränsar mot transportsystemet utanför staden. Först och 
främst skulle man kunna tänka sig att det inrättades parkeringsgarage i vilka människor 
skulle kunna förvara sina privata bilar. Detta skulle fungera på samma sätt som när 
människor idag har sin privata båt liggande i en hamn fast nu är det fråga om bilhamnar. En 
annan lösning som inte kräver att lika stor parkeringsyta görs tillgänglig utanför staden 
innebär att det inrättas ett hyrbilssystem som tillhandahåller bilar snabbt och enkelt för alla 
de som göra bilresor utanför staden. Orsaken till att hyrbilar kräver mindre 
parkeringsutrymme är att de sannolikt används betydligt mer frekvent och därmed står 
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parkerade en kortare tid. Som har sagts tidigare finns det även stora ekonomiska vinster i att 
dela bilar på detta sätt. Hyrbilssystemet kommer att ges en närmare beskrivning i följande 
del. Sannolikt kommer de två lösningarna, parkeringsgarage och hyrbilssystem, att behöva 
kombineras i en initial fas innan det blir möjligt att, om så önskas, endast tillämpa den andra 
lösningen.   
5.2 Människor som inte vill eller kan cykla 
Det kommer med största sannolikhet finnas en grupp människor som, trots att de kan, helt 
enkelt inte vill cykla i sin vardag och det finns även människor som, framförallt vid halt 
väglag, inte vågar färdas med cykel. För dessa båda grupper måste det finnas en alternativ 
transportform som kan tillåta dem att ta sig till och från kollektivtransportstationerna. Dessa 
transporter kan göras oberoende av bilinfrastrukturen genom att de körs på cykelbanor. 
Detta kräver att hastigheterna inte är allt för höga, så att de följer cykelbanans trafikrytm. 
Ett system av små tåg, bestående av ett antal vagnar skulle kunna sköta detta. Dessa mini-
tåg skulle kunna fungera som dagens flexitrafik på så sätt att de åker endast till de 
hållplatser från vilka människor i förväg har anmält att de vill avresa. Hållplatserna skall ligga 
inom gångavstånd från bostaden och det blir därför lämpligt att placera dem vid varje 
kvarterscentrum.  
5.3 Människor som är i behov av färdtjänst 
Liksom föregående kategori av transporter kommer färdtjänsten kunna göras oberoende av 
bilinfrastruktur genom att den anpassas till att använda cykelinfrastrukturen. Först och 
främst kommer de mini-tåg som beskrevs i stycket ovan att kunna hjälpa många. Dessa 
kommer ha flertalet av egenskaperna hos flexitrafiken, nämligen stationer nära hemmet, 
lågt insteg samt försiktig körstil (vilket garanteras av att fordonen måste följa cyklisternas 
trafikrytm). Dessa egenskaper har gjort flexitrafiken mer populär bland människor som 
använder färdtjänst än traditionella taxilösningar. För de som ändå önskar färdtjänst av 
taxitypen är ett första alternativ att man begagnar elbilar som genom att vara små i minsta 
möjliga mån hindrar cykeltrafiken. Liksom mini-tågen som nämndes i föregående stycke 
kommer dessa elbilar att behöva färdas i en långsam hastighet, så att de följer cyklisternas 
trafikrytm. Att använda en bil för att transportera en enda person behöver dock inte vara 
nödvändigt. Transporten skulle kunna göras lika säker och komfortabel med en 
färdtjänstvagn som kan dras av en cykel (se appendix 9.1). Dessa skulle då framdrivas av 
kunnig personal som sköter såväl arbetet vid hämtning som vid avlämning. En närmare 
beskrivning av hur detta system skulle kunna organiseras ges  nedan i stycke 4.5.6 om varu- 
och godstransporter. 
5.4 Hantverkar- och byggfordon 
Hantverkar- och byggfordon kommer liksom i fallen ovan behöva anpassas så att de kan 
framföras på cykelvägar i takt med den trafikrytm som råder här. Den anpassning som 
kommer krävas av fordonen för denna saks skull är att de blir betydligt mindre, och gärna 
också lättare och smidigare. Eftersom framkomligheten på cykelvägar framförallt begränsas 
av att bredden är så pass mycket mindre kommer fordonen framförallt att behöva bli 
smalare. Genom att sammanlänka en mängd smala segment med leder som rör sig fritt, på 
ett sätt som påminner om ormens rörelsemönster, skulle man kunna möjliggöra tunga såväl 
som omfattande transporter av byggmaterial, asfalt och annat, genom de smala gator och 
prång som cykeln passar för. 
5.5 Utryckningsfordon 
Skillnaden mellan utryckningsfordonen och de andra transportkategorier som nu har nämnts 
är att medan även dessa kommer behöva använda gång- och cykelinfrastrukturen, och på 
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grund av detta kommer behöva anpassa sin fordonsdesign, så kommer de av naturliga skäl 
inte att kunna anpassa sig efter gång- och cykelvägarnas trafikrytm. Detta kommer dock att 
kunna lösas på samma sätt som idag, nämligen genom att utryckningsfordonet genom ljud- 
och ljussignaler varskor trafikanter så att de i tid kan lämna plats. För att cyklister och 
fotgängare när som helst under sin färd på ett säkert sätt skall kunna kliva åt sidan och 
lämna plats åt utryckningsfordon måste det vid sidan av gång- och cykelvägarna finnas ytor 
att stå på. Dessa bör designas för att utöver den funktion de har för ur säkerhetssynpunkt 
även kunna ge estetiska värden såväl som andra nyttofunktioner. Gräsmattor, grönområden, 
lekplatser och parkbänkar skulle uppfylla dessa mångfaldiga behov.  
5.6 Varu- och godstransporter inom staden 
Frågan om hur varu- och godstransporter skall kunna ske inom ramen för ett 
kollektivtrafiksystem är onekligen den största som måste lösas innan bilinfrastrukturen inom 
staden kan nedmonteras. Tanken att alla varu- och godstransporter inom staden skall kunna 
ske på den transportinfrastruktur som byggts upp för kollektivtrafik och cykel kan förefalla 
främmande. Orsaken till detta är att de varu- och godstransporter som sker idag går till 
affärer och stormarknader som köper in så stora volymer att lastbilar som kan lämna av 
godset direkt vid affären blir en optimal lösning. Men dagens distributionssystem där affärer 
och stormarknader är en mellanhand mellan producent och konsument har ett antal 
allvarliga problem som bör få oss att gå över till leveranser mer direkt från producent till 
konsument. I ett distributionssystem där varor och gods går direkt från producent till 
konsument skulle ett kollektivtrafikorienterat transportsystem plötsligt kunna fås att fungera 
mycket väl.  
 Det finns tre problem hos dagens system där varor distribueras genom affärer: 
bristfälligt sortiment, svinn och ineffektivitet i ett flertal avseenden. De första två problemen 
kommer av att inköpsansvariga på affären inte vet vad konsumenterna faktiskt vill ha. En 
given matvarubutik vet till exempel inte hur mycket mjölk eller frukt som kommer att gå åt 
en dag, de kan endast göra uppskattningar utifrån hur mycket som går åt en vanlig dag. 
Okunskapen leder till att de antingen köper för lite, vilket leder till att kunder inte kan få tag 
på den vara de önskar, eller också att de köper för mycket, vilket leder till svinn. Det tredje 
problemet, ineffektiviteten, är mycket omfattande. Varje given kund måste själv åka till 
affären, sedan själv hitta var och en av de varor som han eller hon önskar och därefter själv 
åka hem med dessa varor. Allt detta skulle vi slippa om varorna kom till kunden istället för 
att kunden kom till varorna. De tre nämnda problemen skulle alla försvinna om ett 
varutransportsystem där leveranser går direkt från producent till konsument infördes. 
Kunden skulle nu kunna vara säker på att få den vara han eller hon önskar eftersom kunden 
inte längre är beroende av att den specifika affär som han eller hon gått till har lyckats köpa 
in tillräcklig mängd av varan, problemet med svinn försvinner eftersom det inte längre finns 
någon orsak att köpa in mer än vad som faktiskt går åt och effektiviteten ökar eftersom det 
inte längre behövs någon ompaketering, i- och urlastning av varor mellan producent och 
konsument. Den enda tydliga nackdel som skulle följa med direktleveranssystemet är att 
leveransen skulle dröja längre tid än vad det idag tar för en kund att gå ner till en butik och 
göra ett inköp. Impulsköp kommer alltså inte att kunna ske längre utan alla inköp måste 
göras med åtminstone någon dags framförhållning.  
 Ett varusystem med direktleverans skulle lättast användas av kunden på så sätt 
att man har en profil på en hemsida på nätet. Här skall man kunna beställa alla de varor man 
önskar och basvaror skulle man kunna ha en fast prenumeneration på. Hemsidan skulle rent 
av kunna vara så beskaffad att man kan beställa färdiga rätter och då få ingredienserna till 
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de rätter man valt hemskickade med ett medföljande recept. På detta vis skulle man vid 
början av varje vecka kunna bestämma vilka rätter som ska ätas under veckan och sedan 
under veckan fortlöpande få hemskickat de varor som behövs. Leveransen kommer behöva 
ske till speciella lokaler. Dessa bör finnas på gångavstånd från kundens hem och de kommer 
alltså bli en form av kvarterslokaler. Kvarterslokalerna bör administreras av ett biträde som 
lämnar ut varorna mot legitimering. Kunden kan, om så behövs, använda en enkel vagn för 
att föra varorna från kvarterslokalen till hemmet. En stor fördel med dessa kvarterslokaler är 
att de skulle skapa något som inom sociologin kallas ”third space”, en mötespunkt som inte 
är hemmet (det första rummet) eller arbetet (det andra rummet). Sociologisk forskning visar 
att det råder en stor brist på sådana rum i vårt samhälle och att detta bidrar till ett flertal 
problem (framförallt familjeproblem som bråk och skilsmässor, på grund av att man inte kan 
få distans till familjelivet, och arbetsrelaterade problem som stress och utbrändhet, på grund 
av att arbetslivet blir en för stor del av tillvaron). För att kunna tjäna funktionen av social 
mötesplats kan kvarterslokalen även vara inredd för bekvämt umgänge tillsammans.  

Tjänsten som kvartersbiträde skall man ge till människor som är speciellt bra på 
att upprätthålla ett stort nätverk av bekanta. Alla invånare i kvarteret kommer på detta sätt 
att bindas samman genom att vara gemensamma bekanta med denna individ. De 
kvartersbutiker som fanns tidigare kan ge oss en föraning om de positiva värden som 
kvarterslokalerna kan komma att få. Om väl ett kommunalt distributionssystem av denna typ 
byggs upp kommer näthandeln att kunna bli verkligt betydelsefull. Genom helt normala 
marknadskrafter kommer flertalet affärer att behöva stänga ner, för vem vill ta sig ut till ett 
externt handelscentrum när samma inköp kan göras med några knapptryckningar och 
varorna sedan kan hämtas när man på vägen hem går förbi kvarterslokalen? Affärer kommer 
dock sannolikt fortfarande att behöva finnas kvar för två typer av varor. För det första finns 
sådana varor som man vill pröva ut innan man köper dem. För dessa kommer det kunna 
inrättas prov rum, ”show rooms”, där ett antal provexemplar finns tillgängliga. Om kunden 
bestämmer sig för att köpa kommer varan att levereras på samma sätt som övriga varor. För 
det andra finns det matvaror som man vill kunna välja ut på plats i en affär. Till dessa hör de 
mer exklusiva produkterna och saluhallar eller specerihandlare, som de vi känner från 
kontinenten, kommer att kunna fylla detta behov.  
 Frågan är nu hur varor skall transporteras till kvarterslokalerna, till 
provrummen och saluhallarna. Det är möjligt att detta skulle kunna låta sig göras endast 
med hjälp av de spårvagnsbanor som redan finns utbyggda samt med cykeltransporter till 
och från kollektivtrafikstationerna. Varusystemet kommer behöva koordineras genom en 
databas där de varubeställningar som kunderna har gjort på nätet finns angivna. Varorna 
skall sedan då de kommer till staden tas emot i en eller flera kommunala terminaler. Planer 
på att bygga ut sådana kommunala terminaler i Fullerö och Sävja, som båda har ett 
strategiskt läge vid E4:an och Ostkustbanan, finns redan.72 Kommunala terminaler förordas 
även av IngenjörsVetenskapsAkademin som det mest rationella sättet att sköta 
varutransporter till städerna. I en skrift om vägvalen för framtidens energianvändning sägs 
det att ”det mest rationella vore att regionala myndigheter, till exempel kommuner, skulle ta 
ett större ansvar för den så kallade citylogistiken och ta över findistributionen inne i 
städerna. I stället för att varje transportföretag kör många små leveranser till samma butik 
och köpcentrum, med dålig fyllnadsgrad som följd, kan godset vid en gemensam (kommunal) 
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terminal lastas om till en enda bil som sköter leveranserna till butikerna.”73 De varor som 
kommer till den kommunala terminalen sorteras först i korgar efter vilket hushåll de ska till 
och korgar som är adresserade till samma kvarter placeras tillsammans i ett antal packlådor 
som är adresserade till  en viss kvarterslokal. Packlådorna är försedda med hjul och 
anpassade för att kunna fästas bakom en cykel, som en cykelvagn, och det är på detta vis de 
nu transporteras från terminalen till en station där pålastning till spårvagn kan ske. 
Varutransporterna på spårvagnssystemet bör ske under de tider på dygnet då 
persontransportbehovet är lågt. På detta vis uppnår man en jämnare utnyttjandegrad under 
stora delar av dygnet. Spårvagnssystemets varutransportvagnar bör ha sidoväggar som kan 
fällas upp helt för att lastning från perrongen skall gå lätt. Vid varje station lastas allt det 
gods av som skall till en adressat inom stationens område. Lådorna sätts åter fast bakom 
cyklar och körs ut till kvarterslokalerna där varorna lastas av.  
 En stor fördel med att centralisera varuflödena kring kommunala terminaler är 
att rälsbundna godstransporter kommer bli fri från sin främsta nackdel, nämligen den 
begränsade tillgänglighet i rummet som de ger. Orsaken till att lastbilen idag är dominerande 
inom varutransporter är att varuleveranser måste ske till varje enskild affär, restaurang eller 
dylikt. Detta kräver en obegränsad tillgänglighet i rummet som lastbilen kan erbjuda men 
som gör tåget uteslutet. Då alla varor levereras till en eller ett fåtal kommunala terminaler 
krävs inte längre någon stor tillgänglighet i rummet och tågtransporter blir därmed möjligt 
att använda. När varutransporter centraliseras på detta vis kommer det även vara möjligt att 
drastiskt minska kommunens avfall. Detta kommer ske genom att alla matvaror paketeras i 
standardiserade återvinningsbara förpackningar. Det är just avsaknaden av standard idag 
som gör konsekvent återvinning omöjlig. De förpackningar som är standardiserade, 0.33 och 
1.5 liters drycker, återvinns däremot redan idag. Det skulle dock enbart behövas en standard 
på kommunbasis och inte alls i något större sammanhang. Genom att matvaror beställs 
centralt via kommunen skulle man kunna ställa krav på att matvaruleverantörerna förpackar 
sina produkter i de standardförpackningar som kommunen begagnar. Cykelföraren kommer 
efter att ha lämnat av varor vid kvarterslokalen inte behöva åka tillbaka med en tom vagn. 
Han ställer helt enkelt den tomma vagnen i en återvinningscentral dit invånarna i kvarteret 
sedan kommer och lämnar returförpackningar. Då cykelföraren har lämnat den tomma 
vagnen kopplar han istället på en vagn som har hunnit fyllas med förpackningar och kör 
denna tillbaka till spårvagnsstationen. De lastas nu upp på spårvagnen och körs till en 
anläggning, som kan ligga invid den kommunala terminalen. Här rengörs de och är så åter 
redo att skickas till matvaruleverantörer för att fyllas på nytt.  
 Cykeln kommer, som har framgått, att ha en central roll i 
varutransportsystemet. Den kommer att sköta transporterna mellan 
kollektivtrafikstationerna och kvarterscentralerna. Dessa resor är maximalt 2.5 km långa. Det 
kan tyckas som att vi då vi ersätter motoriserade transporter med cykeln måste kompensera 
detta genom att öka mängden arbetskraftstimmar. Detta behöver dock inte vara fallet. Man 
inser detta lättast om man tänker sig att cykeltransporterna utfördes av gemene man. Om vi 
säger att en person vill ha varor var och varannan dag så innebär det att en person från varje 
hushåll vid dessa tillfällen skulle få cykla in till kollektivtrafikstationen, vilket betyder 
maximalt 2,5 km, och detta skulle på sin höjd ta dem 10 minuter. Med sig i denna riktning 
skulle de ha returförpackningar för återvinning. Om vi till de 20 minuter som det tar att 
färdas i båda riktningar lägger 10 minuters tid för av och pålastning i båda ändar visar det att 
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ett hushåll kommer behöva spendera 30 min var och varannan dag för att få sina varor. 
Detta tycks inte allt för besvärligt, men transporterna kan ändå  effektiviseras avsevärt om, 
istället för att vart hushåll sköter sina egna transporter, speciella cykelbud tar på sig 
uppgiften. Den stora vinsten här är att ett enskilt hushålls normala varubehov under en eller 
två dagar utgör bara en bråkdel, troligen så lite som 1/20, av vad som utan problem kan 
transporteras med en cykel. Om vi först tänker oss att cykelbuden hade samma låga 
effektivitet som uppnåddes då hushållen skötte sina egna transporter finner vi att ett 
cykelbud som arbetade 8 timmar om dagen skulle kunna försörja 24 hushåll. Om vi sedan 
räknar med att professionella cykelbud är tjugo gånger mer effektiva än privata cyklister 
finner vi att ett enda cykelbud skulle kunna försörja 480 hushåll med de varor som de 
behöver. Ett cykelbud kan alltså ensamt försörja ett flertal kvarter.  
 Beräkningarna som utfördes i stycket ovan visar att det kommer krävas knappt 
200 cykelbud som arbetade 8 timmar om dagen varje dag i veckan för att försörja Uppsalas 
180 000 invånare. (Detta förutsätter att ett genomsnittligt hushåll har 2 medlemmar.) 
Anställda skall dock naturligtvis inte ha dessa arbetstider. Det bästa är om de jobbar endast 
halva dagar och enbart en eller två gånger i veckan. Arbetet kommer nu att motsvara en 
eller två träningspass i veckan. Med dessa arbetstider blir det mellan 1400 och 2800 
anställda cykelbud. Man bör rikta sig först och främst till unga människor, och 1400 till 2800 
är inte en ringa andel av Uppsalas unga, och dessa får genom dessa jobb möjligheten att få 
ett eller två bra träningspass i veckan samt betalning för detta nöje. Om man tänker på att 
problemen bland unga idag är att de får för lite fysisk motion, att de har dålig ekonomi och 
svårt att komma in på arbetsmarknaden samt att de inte ges möjlighet att bidra på ett 
konstruktivt sätt till samhället så inser man att cykelbudstransporter är ett idealiskt sätt att 
skola den framväxande generationen. Om de dessutom får ansvaret att transportera 
människor med funktionshinder och äldre som inte på egen hand kan resa med 
transportsystemet så  får de här en ovärderlig övning i att ta ansvar och möta andra 
människor. Det uppstår även möjligheter till möten över generationsgränser och de sociala 
skikten. Även tyngre gods, så som möbler, kommer att behöva transporteras med cykel. För 
att detta ska vara möjligt, men även för att underlätta vanliga transporter upp för branta 
backar, bör cyklarna vara utrustade med elmotorer som kan slås på vid behov. Tunga laster 
kommer även kräva speciella lastvagnar med större bärkraft.  
5.7 Ett system baserat på fordonsmoduler 
Det har tidigare sagts att varor bör kunna transporteras i en vagn försedd med hjul som kan 
kopplas fast bakom en cykel för transport till och från kollektivtrafikstationer. Lastvagnen 
skall alltså vara en fristående modul, en lastmodul, snarare än en fast del i fordonet. 
Fördelen med detta är att omlastning går lättare. Cyklarna som drar dessa vagnar kommer 
utgöra en ytterligare modul, en driftsmodul. Den främsta fördelen med att ha ett system av 
moduler är att transportsystemet blir mer flexibelt. Samma driftsmodul kommer, beroende 
på vilket behov som finns, att kunna kopplas till en mängd olika lastmoduler och vice versa. 
För att sköta de transportuppgifter som har nämnts i del 4 kommer det att behövas tre typer 
av lastmoduler och två typer  av driftsmoduler samt ett antal specialmoduler. 
Lastmoduler: 
Vanlig lastvagn: Denna används vid flertalet varutransporter.  
Vagn för tunga laster 
Taxivagn 
Driftsmoduler: 
Cykel 
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Driftmodul för tunga laster 
Specialmoduler: 
Ambulansmodul 
Brandmodul 
Polismodul 
Hantverkarmodul 
Genom att kombinera denna uppsättning moduler på olika sätt kommer man kunna skapa 
olika fordon. Cykeltaxin byggs till exempel upp av en taxivagn framdragen av en cykel och 
mini-tågen byggs upp av en följd av seriekopplade taxivagnar framdragna av en driftmodul 
för tunga laster.  
5.8 Alternativ för användning av frigjord stadsyta  
Om och i så fall när de förändringar som har beskrivits ovan väl är genomförda - och märk väl 
att det kan ha gått åtskilliga decennier mellan detta tillfälle och det då det cykelunderstödda 
kollektivtrafiksystemet först kom i bruk – finns det inte längre något behov av utbredd 
bilinfrastruktur i staden, och inte  heller för parkeringsgarage. Räknar man in de affärer inom 
staden som nu antingen inte längre behövs eller som också har skalats ned till provrum så 
finner man att en ansenlig stadsyta har frigjorts för andra syften. De huvudsakliga 
alternativen för vad som skulle kunna placeras på den frigjorda marken är: hus för boende 
eller verksamheter, park- och grönområden, gång- och cykelvägar samt odlingsmark för 
produktion av mat, virke eller andra nyttigheter. Nedan beskrivs motiven för att utnyttja den 
frigjorda stadsytan för dessa olika ändamål. 
Odlingsmark: Idag konsumerar svenskarna betydligt mer mat än vad de själva kan producera 
inom det egna landets gränser. Detta sakernas tillstånd upprätthålls genom att vi kan köpa 
mat som odlats i andra, fattigare länder. Idag blir dock dessa fattiga länder snabbt allt rikare 
och anpassar sig till följd av detta till en västerländsk kost där framförallt stor konsumtion av 
animaliska produkter gör att mängden jordbruksmark som tas i anspråk för varje individ ökar 
kraftigt. Följden av att de fattiga länderna nu tar till sig västerländska matvanor är att det för 
första gången sedan den gröna revolutionen råder verklig brist på mat i världen. Den 
utmaning som möter Sveriges befolkning är nu hur vi ska kunna föda oss själva på den jord 
som finns inom landets gränser, då det i allt mindre mån är möjligt att förlita sig på import. I 
detta läge kommer sannolikt en övergång till en allt mer vegetarisk kost att bli nödvändig 
men lika nödvändigt kommer det vara att bibehålla all odlingsjord som finns i landet och där 
så är möjligt och rimligt utöka odlingsarealen. Här kommer frigjord yta, som tidigare använts 
för bilparkering eller vägnät, att komma väl till pass. Att ersätta gatorna i bostadskvarter 
med odlingsjord skulle dessutom säkerligen bidra till ekologisk välfärd. Även den sociala 
välfärden skulle öka om bostadsområdets invånare gemensamt ser om odlingsytorna. 
Bostäder: Kommunens översiktsplan säger att Uppsalas befolkning kommer att växa under 
de kommande decennierna. Vid 2020 uppskattas befolkningen vara 235 000 och 2030 tros 
den uppgå till 270 000, alltså en god bit över en kvarts miljon.  Det ökande antalet invånare 
kommer kräva en motsvarande ökning av mängden bostäder. Det finns två sätt på vilket 
detta kan åstadkommas. Antingen förtätas staden inåt, genom att man använder mark som 
staden redan har tagit i anspråk eller bygger högre hus, eller också låter man staden 
expandera utåt. I det senare fallet sker utbyggnaden till priset av att antingen naturområden 
eller jordbruksmark går förlorade. Ingetdera innebär en tillfredställande lösning. 
Naturområden är, som en källa till ekologisk välfärd, av mycket stort värde för den växande 
Uppsalabefolkningen och bör av denna anledning inte offras. Skog och natur har även andra 
fördelar så som att kol lagras i trädens stammar och på så minskar koldioxidkoncentrationen 
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i atmosfären. Varför även anläggandet av bebyggelse på jordbruksmark är oförsvarbart 
framgår av det som sagts i stycket ovan om jordbruket och bristen på mark. När nu 
expansion utåt, genom att det oundvikligen leder till att naturområden och jordbruksmark 
tas i anspråk, är uteslutet återstår endast förtätning inåt som alternativ för hur staden ska 
kunna växa. Att frigjord yta i staden kan användas för uppförandet av nya bostäder kommer 
alltså vara en stor fördel. Ytterligare fördelar med en tätare stad är att det ger mer liv och 
rörelse i staden. En tät stad uppfattas även av många som pittoresk. Man skulle rentav 
kunna ta Gamla stan i Stockholm som förebild för åtminstone delar av ett förtätat Uppsala.   
Park- och grönområden: Då uppsalaborna tillfrågades om vad de önskade sig av ett framtida 
Uppsala blev det mest vanligt förekommande svaret att grönområden i staden har bevarats 
och att nya har skapats.74 Det förefaller därför naturligt att en stor del av den frigjorda 
stadsytan ska användas just för att anlägga grönområden.  
Stadsrum, gång- och cykelvägar: För att en stad ska kunna underhålla och utveckla sitt 
sociala kapital krävs att det finns stadsrum i vilka befolkningen kan träffas och umgås med 
varandra. Utan dessa rum skulle staden helt domineras av kommersiella krafter och dessa 
miljöer utformas för att driva fram konsumtionsbeteenden och, därigenom, minimera andra 
beteenden som umgänge med andra människor. Den frigjorda stadsytan bör därför till en 
del användas för att skapa icke-kommersiella stadsrum som tillåter samvaro människor 
emellan. Dessa kan dock med fördel kombineras med att någon av de tidigare typerna av 
användning av stadsyta. Stadsrummet kan alltså vara ett grönområde eller en bit 
odlingsmark. Även gång och cykelvägar kommer behöva anläggas. Detta kommer göras i ett 
första stort steg vid anläggningen av det kollektiva transportsystemet. Ytan som detta 
system frigör genom att tillåta mer transport att ske på en mindre yta (en spårvagnsled kan 
som sagt transportera lika mycket människor per timma och riktning som femton 
motorvägsfiler) kommer delvis användas för utbyggnad av de gång- och cykelvägar som ska 
tillåta människor att ta sig till kollektivtrafikstationerna. Med den fortsatta minskningen av 
biltrafiken finns möjligheten att anlägga än mer gång- och cykelväg om detta önskas.  
5.9 Person- och varutransporter på landet  
I del 4.5-4.6 beskrevs det hur ett transportsystem som kan sköta vanliga persontransporter 
inom staden bör se ut. I del 5.1-5.7 visades hur detta system kan byggas ut och anpassas så 
att det tillgodoser alla transportbehov, av personer såväl som varor och gods, inom staden. I 
denna del är frågan hur transportsystemet utanför staden bör se ut för att vara maximalt 
levbart. Det är dock troligt att de förändringar som föregående delar har redogjort för, vilka 
innebär att staden blir bilfri, löser merparten av problemen med dagens transportsystem. 
Problemen med dagens transportsystem är ju, som har visats, kopplade till bilen och flertalet 
av dessa bilrelaterade problem är, som Björn Elsässer säger, relaterade till innerstaden75.  

Utgångspunkten när man söker ett maximalt levbart transportsystem för 
landsbygden är insikten att bilsystemets brister, som sagt, inte är lika kännbara här och 
dessutom att många av resorna här inte realistiskt kommer kunna göras med något annat 
transportslag. De resor det här är fråga om är de som sker via färdleder där reseflödet är allt 
för litet för att kunna rättfärdiga någon annan resandeform som spårtaxi, BRT eller spårvagn. 
Med detta sagt finns det som det tycks tre förändringar som kan göras för att åstadkomma 
ett maximalt levbart transportsystem på landsbygden, två av dessa rör det teknologiska 
delsystemet i det socio-tekniska system som undersöks i detta arbete. De är införandet av 

                                                
74 Förslag till Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, 2009, s. 9. 
75 Elsässer, s. 57.  
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kollektivtransport där det finns ett tillräckligt resandeunderlag för det samt införandet av ett 
bilpoolssystem. Den tredje förändringen rör det sociala delsystemet, nämligen förtätning av 
bebyggelsen på landsbygden.  

Införandet av ett bilpoolssystem är av fundamental betydelse för att 
åstadkomma en förbättring av transportsystemet på landsbygden. Orsaken till detta är att 
de resor som människor gör ofta kommer att ske längsmed vägavsnitt med varierande 
transportflöden. Vissa av dessa vägavsnitt kommer ha så pass höga transportflöden att 
kollektivtrafik är det mest effektiva transportmedlet medan andra vägavsnitt bäst lämpar sig 
för biltrafik. I dagsläget när inga flexibla byten mellan bil och andra transportmedel är 
möjliga måste varje resa som skall göras där åtminstone ett vägavsnitt endast är farbart med 
bil ske helt och hållet med bil. Fördelen med att införa ett bilpoolssystem skulle härvidlag 
vara att byten mellan transportmedel kan göras så att det mest lämpliga transportmedlet 
kan användas för varje vägavsnitt. Fördelarna med bilpoolssystemet kommer att bli speciellt 
tydliga då systemet finns utbyggt i ett flertal svenska städer. Transporter kommer nu kunna 
ske med kollektivtrafik till den stad som är närmast den avsedda destinationen. De sista 
kilometrarna av resan kan sedan, om så krävs, tillryggaläggas med en bil som har hyrts i 
närmaste stad. Om detta bilpoolssystem byggdes ut skulle hela motorvägssystemet i Sverige, 
på vilka transportflödena ju är tillräckligt stora för att rättfärdiga kollektivtrafik, kunna 
ersättas med kollektivtrafik och endast de mindre landsvägarna behöver finnas kvar.  

En andra förändring som bör göras för att åstadkomma en förbättring av 
landsbygdstrafiken är att bygga ut kollektivtrafikleder överallt där ett tillräckligt 
transportflöde finns. För att försäkra sig om höga transportflöden på en transportled 
kommer det bli nödvändigt att dra dem så att de genomkorsar så många kransorter som 
möjligt. Förutsättningen för att ett kollektivtrafiksystem på landsbygden skall vara realistiskt 
är dock att människor bosätter sig intill varandra. Den tredje åtgärden, som är av social art, 
är ägnad just att uppnå detta. Nybyggnation på landsbygden bör inte tillåtas annat än i 
befintliga orter. Genom dessa tre åtgärder, tillsammans med de som beskrivits tidigare i 
detta arbete, återvänder vi till det tillstånd som rådde i bilens barndom. Bilens huvudsakliga 
uppgift var då att tillåta färder ut i naturen och i glesbygden vid speciella tillfällen och andra 
transportmedel användes för det dagliga arbetsrelaterade resandet. Man kan säga att bilen 
på detta sätt återfinner sin kärnuppgift, det för vilket den är särskilt lämpad. Den kommer 
dock förbli ett nödvändigt dagligt transportmedel för de landsbyggdsbor som bor långt 
utanför någon av kransorterna. En möjlighet finns dock att ytterligare minska bilens 
inflytande i transportsystemet. De bilvägar som används på landsbygden har hastigheter 
mellan 70 och 90 km/h. Detta är ungefär dubbelt så mycket som den hastighet som man 
med viss övning uppnår med en Human Powered Vehicle (se 2.5). Dessa fordon framdrivs 
likt cykeln enbart med människokraft men genom att föraren har en bakåtlutad sittställning 
och genom att aerodynamiken på andra sätt förbättras kan 80% av luftmotståndet som en 
vanlig cykel har undvikas. Eftersom 90% av arbetet som en cyklist utövar då den färdas i 45 
km/h åtgår för att luftmotståndet visar en enkel beräkning att en HPV i denna hastighet 
besparar föraren drygt 70% av arbetet. Med dessa fordon blir det realistiskt att färdas över 
de avstånd som finns på landsbygden utan motoriserade transportmedel, förvisso då med 
ungefär dubblerade restider. Hyrbilsstationerna bör tillhandahålla HPV’er och då till ett pris 
som uppmuntrar att de används. 
 Det varutransportsystem som beskrevs i 4.5.6 är organiserat kring 
kollektivtransportsystemet. Det är lätt att se hur de kransorter vilka har 
kollektivtrafikförbindelse till staden kommer att kunna försörjas med varor. På samma sätt 
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som i staden kommer här cykelbud att kunna köra ut varor från kollektivtrafikstationer till 
omkringliggande kvarterlokaler. Frågan är dock hur de landsbygdsbor som inte bor inom 
cykelavstånd från någon av dessa kransorter ska bli försörjda. Motoriserad transport 
kommer här troligen bli nödvändig. Denna kommer antingen kunna ske genom att ett bud 
lämnar av varor direkt vid bostaden eller också genom att de boende själva hämtar varorna 
med bil eller annat motoriserat fordon vid en kvarterslokal i närmaste ort som har 
kollektivtrafik. HPV’er är dock som sagt ett fullt tänkbart alternativ till bilen.   
 
6 Utvärdering av systemets levbarhet 
I del 1.1 av detta arbete sägs att syftet för arbetet är,  att ta reda på hur ett maximalt levbart 
transportsystem i Uppsala ser ut. I del 1.2, om teori och metod, förtydligas innebörden av 
maximalt levbart transportsystem ”…det socio-tekniska system som författaren förmodar är 
det maximalt levbara. Detta skall vara fritt från störst antal av de brister som dagens system 
har och det skall även bibehålla så många fördelar hos det rådande systemet som möjligt. 
Där så är möjligt ska det även tillföra ytterligare fördelar.” Uppgiften i denna del är att 
granska om det system som har presenterats i denna del uppfyller dessa villkor. Vinsterna i 
fråga om levbarhet som dagens bildominerade transportsystem ger är två till antalet, 
nämligen tillgängligheten i tid och rum som systemet ger. Inskränkningarna i levbarhet som 
dagens bildominerade system orsakar är åtta till antalet: utsläpp (vilket har en skadeverkan 
lokalt såväl som globalt), buller, trafikolyckor, stor markanvändning, skapande av barriärer i 
gaturummet, låg utnyttjandegrad/dyrt, socialt isolerande och ohållbar resursförbrukning. 
Hur väl det system som har presenterats i arbetet bibehåller bilsystemets två styrkor, hur väl 
det undkommer de åtta svagheterna samt vilka dess ytterligare fördelar är redovisas nedan 
ordnat efter det sätt på vilket styrkan eller svagheten i fråga inverkar på levbarheten.  
6.1 Välfärd 
6.1.1 Ekonomisk välfärd 
I 3.2.1 som berör den ekonomiska välfärd som bilsystemet medför konstaterades det att 
tillgängligheten i tid och rum som bilen ger är av fundamental betydelse för det ekonomiska 
systemet genom att möjliggöra större konsument- och arbetsmarknader där utbud och 
valfrihet ökar. Eftersom det transportsystem som arbetet presenterar ger god tillgänglighet i 
både tid och rum kommer det ekonomiska systemet att kunna fortsätta att fungera ostört.  
 En av bilsystemets brister som rör den ekonomiska välfärden är att fordonen är 
privatägda vilket ger en låg utnyttjandegrad och med detta låg effektivitet och höga 
kostnader. Denna brist åtgärdas i det system som här presenteras genom att spårvagnar 
görs till stommen i transportsystemet, samt genom att kommunalt ägda cyklar och mini-tåg 
görs till understödjande färdmedel. Spårvagnarna och mini-tågen, men inte cyklarna, blir 
mer effektiva genom att de är i arbete för jämnan. Alla dessa tre färdmedel bidrar dock till 
att minska kostnaderna för transportsystemet genom att inköp, reparation och underhåll 
sker centralt.  
Ytterligare fördel: 
Det varutransportsystem som presenteras i arbetet skulle göra det möjligt att sköta 
dagligvaruhandel via internet, något som idag inte är möjligt. En följd av att handel sker på 
nätet är att information som är relevant för att göra bra inköpsbeslut, t.ex. pris- och 
kvalitésjämförelser mellan de varor som olika aktörer erbjuder, blir lättare tillgänglig för 
kunden. Med detta försvinner den så kallade informationsassymetri som idag råder mellan 
försäljare och konsument och som placeras den förre i ett överläge till den andre. Det har 
också, föga förvånande, visat sig att priserna sjunker drastiskt då denna 
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informationsassymetri mellan försäljare och kund försvinner. I slutet av 90-talet sjönk priset 
på livförsäkringar dramatiskt på grund av att en internettjänst, Quotesmith, som gjorde det 
möjligt för kunderna att jämföra priset på livförsäkringar, och liknande exempel finns från 
många andra områden.76 Det är alltså rimligt att förutsätta att varupriser skulle sjunka 
drastiskt om internethandel, med möjlighet till prisjämförelse, blev generell. Ur detta skulle 
ökad ekonomisk välfärd följa. 
6.1.2 Social välfärd 
Tillgängligheten i tid och rum som bilsystemet idag ger är sannolikt av stort värde för att 
upprätthålla sociala relationer mellan människor. Denna fördel bibehålls i det system som 
arbetet presenterar eftersom även detta ger god tillgänglighet i tid och rum. En av 
bilsystemets brister är att det orsakar ett mycket stort antal skador och dödsfall varje år. 
2,3% av dödsfallen orsakas av vägtrafiken på en global nivå.77 Skaderisken är till exempel 8 
gånger större för en bilist än för kollektivtrafikresenärer.78 Eftersom kollektivtrafiken utgör 
stommen i det transportsystem som här presenteras borde skaderisken hos detta system 
ligga runt en åttondel av den som finns i dagens bildominerade transportsystem. Den ökade 
cyklism som systemet medför måste förvisso göras säker genom krav på hjälm och genom 
anläggande av breda cykelbanor. Alla de avgaser såväl som partiklar som bilarna avger 
försvinner i det föreslagna transportsystemet och med detta även hälsoeffekterna av att 
inandas dessa avgaser.  
Ytterligare fördelar: 

En egenskap hos det föreslagna systemet som får det att bidra till en högre 
social välfärd är de kvarterslokaler som ska finnas inom gångavstånd överallt i staden och i 
kransorterna. Dessa kommer att utgöra knutpunkter för det sociala livet i kvarteret och de 
kommer som sades tidigare få rollen av ett tredje rum. Det tredje rummet, ett rum som inte 
existerar inom familjens eller inom arbetslivets sfärer, är något som saknas i dagens 
samhälle. Följden av denna brist är att familjeproblem utvecklas på grund av att man inte 
kan få distans till varann, eller att man blir överarbetad på jobbet på grund av att man saknar 
distans till sitt jobb. Familjeproblem, som skilsmässor, och arbetslivsproblem, som stress och 
utbrändhet, kan komma att bli betydligt mindre frekventa om det föreslagna systemet 
införs.   

Till den sociala välfärden räknas den egna såväl som medmänniskors hälsa. 
Människors hälsa kommer att bli långt bättre i det system som här föreslås eftersom 
transportmedel som människan driver av egen kraft, cykel och gång, har en så central 
betydelse i det. Man kan även förvänta sig att rent nöjesbetonad cykling, gång och annan 
motion kommer att öka dramatiskt då mängden bilar i staden minskar. Bilarna skapar idag 
barriärer i stadsmiljön, orsakar olyckor, ger upphov till buller och stinkande och hälsovådliga 
avgaser. Allt detta är sådant som rimligtvis måste inskränka enormt på människors 
benägenhet att röra sig på olika sätt i staden. Den stora ökning i fysisk och mental hälsa som 
vi kan förvänta oss då den nytto- och nöjesbetonade motionen ökar i samhället är en av de 
främsta vinsterna med det här föreslagna systemet.  
 
 

                                                
76 Steven D. Levitt, Stephen J, Dubbner, Freakanomics, Prisma 2006, s. 66-67. 
77 Elsässer, s. 61. 
78 Attraktiv spårväg i svenska städer, Karin Svensson Smith, s. 13. 
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6.1.3 Ekologisk välfärd 
Det konstaterades i 3.2.3 att bilen, tack vare den tillgänglighet som den ger, alltsedan den 
lanserades i större skala varit ett medel för människor att få bege sig ut i naturen eller att 
fara i väg på andra utflykter. På detta vis har den givit en majoritet tillgång till ekologiska 
värden som annars hade varit tillgängliga endast för ett fåtal. Denna för bilen unika 
egenskap kommer att bibehållas i det här föreslagna systemet i och med att bilsystemet skall 
bibehålla en central roll i glesbygden för att möjliggöra transporter på de sträckor där 
transportflödet inte är tillräckligt stort för att erbjuda underlag för något annat system. På 
detta vis fokuseras bilanvändandet på det som skulle kunna kallas dess kärnuppgift, att 
möjliggöra transporter i lågtrafikerade områden. 

Buller och avgaser är två brister hos dagens bildominerade transportsystem 
som kommer att vara frånvarande i det här föreslagna systemet. På många sätt är det en ny 
värld som kommer att bli tillgänglig för oss då bilarnas antal minskar. Storstadsöron som har 
täppts till av ständigt bilbuller kommer få chansen att återupptäcka fågelsången och lövens 
sus i trädkronorna. Näsor som för jämnan har utsatts för avgaser och skarpa bensinångor 
kommer sakta att återvinna sin känslighet och då få lära känna doftbehag som tidigare varit 
okända. 

Något som även bidrar till att minska den ekologiska välfärden är bilens 
ockupering av rummet. En enda spårvagnsbana kan transportera 20 000 personer i timmen. 
Om samma transportintensitet ska uppnås med bil skulle det krävas en femtonfilig 
motorväg.79 Bilar används även, på grund av att de är privatägda, endast under en liten del 
av dagen. Detta gör att de, förutom breda vägar, också kräver en mycket stor parkeringsyta. 
Detta resulterar, som konstaterades i 3.2.3, i att ¼ av utrymmet i en vanlig europeisk stad 
upptas av trafiksystemet.80 När resandet, i enlighet med vad som föreslås i detta arbete, sker 
utmed ett fåtal intensivt trafikerade spårvagnslinjer kommer plötsligt det rum som bilarna 
har ockuperat att bli fritt att röra sig i. Staden kommer bli rymligare. Detta frigjorda 
utrymme kommer sedan, i enlighet med uppsalabornas uttryckliga önskemål, kunna tas i 
bruk för parker och grönområden. Detta ger ytterligare tillskott till den ekologiska välfärden. 
En annan nackdel hos bilsystemet som minskar kraftigt i det föreslagna systemet är den som 
gäller barriäreffekterna. Detta sker genom att spårvagnen går på upphöjda banor. En 
lindrigare form av barriäreffekter kommer dock bestå på grund av den mer omfattande 
cykling som blir följden i det föreslagna systemet.  
6.2 Hållbarhet 
6.2.1 Ekonomisk hållbarhet 
Bilsystemet är, som sades i 3.3.1, genom den låga utnyttjandegraden av varje enskilt fordon, 
ineffektivt och därmed dyrt. Den höga kostnaden kan, om den leder till ökad belåning och 
skuldsättning av kommande generationer, vara ekonomiskt ohållbar. Det här föreslagna 
systemet är långt mer effektivt genom att fordonen ägs och utnyttjas kollektivt och det bör 
därför vara mer ekonomiskt hållbart. Villkoret för att så faktiskt ska vara fallet är att 
utgifterna för privatägda bilar minskar. Och detta kan bara ske om det föreslagna systemet 
blir så välfungerande att många människor helt avstår från att äga en egen bil. Om det 
föreslagna systemet byggs ut utan att människor slutar köpa bilar så har kostnaderna istället 
gått upp och ur detta följer tvärtom en ökad ekonomisk ohållbarhet.  

                                                
79 Bowden, s. 17.  
80 Bowden, s. 18. 
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6.2.2 Social hållbarhet 
En av bilens brister är att den minskar det sociala kapitalet i samhället och därmed bidrar till 
social ohållbarhet. Detta sker genom att bilskalet såväl som rumsliga avstånd och 
hastigheten avskärmar människor från sin omgivning och förhindrar delaktighet i miljön och 
möten. Detta problem existerar inte inom det här föreslagna systemet. Oavsett om man går, 
cyklar eller åker kollektivt, vilka är de tre huvudsakliga transportformerna, så befinner man 
sig tillsammans med andra i en miljö och en naturlig känsla av delaktighet i samhället 
upprätthålls på så vis under hela transportsträckan. Det konstaterades i 3.3.2 att känslan av 
tillit och ömsesidig förpliktelse är det som ligger till grund för våra samhällsinstitutioner. Om 
man betänker detta inser man betydelsen av att ha ett transportsystem som bidrar till att 
det sociala kapitalet i samhället ökar.  
Ytterligare fördel: 
Ett ständigt problem när det gälle att åstadkomma social hållbarhet gäller hur ungdomen ska 
kunna föras in i den sociala gemenskapen. Idag ligger arbetslösheten för ungdomar 
permanent mycket högre än den för andra grupper i samhället, och utanförskap kan på så 
vis lätt bli långvarig för de stora grupper i de framväxande generationerna. Det som skulle 
behövas för att lösa detta problem är fler jobb åt de unga. Dessa bör inte kräva några 
avancerade studiemeriter eller tidigare yrkeserfarenhet och de bör samtidigt vara 
stimulerande och ha en danande inverkan. Denna typ av jobb kommer finnas i det 
föreslagna varutransportsystemet. Detta kommer vara i behov av cykelbud som 
transporterar varorna mellan kollektivtransportstationen och kvarterslokalen.  
6.2.3 Ekologisk hållbarhet 
En av orsakerna till att bilar är oförenliga med ekologisk hållbarhet är den stora 
energikonsumtion som de kräver i kombination med det faktum att vår energiproduktion är 
ohållbar och kommer att förbli så under den överskådliga framtiden. Ett annat skäl är 
koldioxidutsläppen som bidrar till växthuseffekten. Bilar och det vägnät de är beroende av 
kräver även en mängd resurser som metall, plast, glas och asfalt som alla tas ur naturen utan 
att kunna förnyas i samma takt. Det här föreslagna systemet är i dessa tre avseenden om 
inte felfritt så vida bättre än det bildominerade systemet. Energikonsumtionen hålls till ett 
minimum genom att huvuddelen av transportarbetet sker kollektivt eller via gång och cykel. 
Dessa transportformer kräver alla minimal energitillförsel. Det föreslagna systemet kommer 
även att bidra i betydligt mindre utsträckning till koldioxidutsläppen och detsamma gäller 
resursuttaget ur naturen.  
6.3 Varutransportsystemets levbarhet 
Det varutransportsystem som föreslagits i arbetet bibehåller de två styrkorna hos dagens 
lastbilsbaserade varutransport, nämligen tillgängligheten i tid och rum och detta medan 
flertalet brister hos lastbilssystemet kraftigt reduceras eller helt försvinner. Tillgängligheten i 
tid och rum bibehålls genom att kollektivtrafik och cykel tas i bruk för att dagligen leverera 
beställda varor till kvarterslokaler inom gångavstånd. Detta system ger förvisso en något 
sämre tillgänglighet i tiden än vad dagens system medger i och med att varorna kommer 
med en leveranstid medan kunden idag inte behöver beställa varor i förväg. Den rumsliga 
tillgängligheten förbättras dock avsevärt genom att alla varor anländer till en lokal som ligger 
inom gångavstånd.  

Samtliga inskränkningar i levbarheten som det lastbilsdominerade 
varutransportsystemet orsakar är gemensamma med personbilsystemet. Dessa brister är 
utsläpp, buller, trafikolyckor, låg utnyttjandegrad/dyrt och ohållbar resursförbrukning. 
Eftersom det föreslagna transportsystemet är helt baserat på kollektiv- och cykeltrafik 
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kommer detta system vara fritt från flertalet av de nämnda bristerna. En avgörande fördel är 
också att varorna, då de går via en eller ett fåtal kommunala terminaler, kommer gå att 
frakta med tåg. De två brister som inte kan avskrivas helt är trafikolyckor och 
resursförbrukning. Trafikolyckorna kan rentav komma att öka under en övergångsperiod då 
många bilar ännu trafikerar gatorna och då gör cykelbudens arbete riskabelt. Detta problem 
måste minimeras genom att separata cykelbanorna som är väl avskiljda från biltrafiken 
byggs ut. Även ohållbar resurskonsumtion är något som det föreslagna 
varutransportsystemet inte är helt fritt från. Så länge det finns ohållbart producerad el så är 
elkonsumtion ohållbar. Så länge det totala uttaget av resurser på jorden överstiger det som 
är hållbart är varje ytterligare uttag, oavsett hur litet, ohållbart. Systemet kan dock ses som 
hållbart i den meningen att om det tillämpades generellt så skulle hållbarhet råda. 
Genomgången som har skett här visar att systemet som har presenterats är just det levbara 
transportsystem som arbetet har som syfte att beskriva. 
6.4 Är systemet förenligt med Uppsalabornas värderingar? 
Förutsättningen för att det system som har föreslagits i detta arbete skall kunna realiseras är 
att det vinner stöd hos Uppsalas innevånare. Frågan är alltså om Uppsalas innevånare vill ha 
ett transportsystem där kollektivtrafik, troligen spårvagn, utgör själva stommen, där cykeln 
är ett understödjande system och bilen får en allt mer begränsad roll att spela. En 
undersökning som gjorts där uppsalaborna har fått uttrycka sina egna uppfattningar om hur 
Uppsala bör se ut 2030 visar att ett sådant system troligen ligger i linje med innevånarnas 
önskemål. Undersökningen kommenteras på följande vis i Uppsala kommuns Översiktsplan 
2010: 
”Under april-juni 2009 genomfördes ett samråd som omfattade ett 20-tal torgmöten, 
hearingar och kvällsmöten samt en interaktiv webfunktion. En enkät med fasta frågor och 
möjligheter till egna kommentarer genomfördes. 1700 svar kom in. De speglar viktiga 
uppfattningar av hur Uppsala ska utvecklas. Uppsalaborna har särskilt lyft fram fyra områden 
för Uppsala 2030:  
Grönområden i staden har bevarats och nya skapats (294 svar) 
Kollektivtrafiken är bättre och når flera än idag (162) 

- smidigare, attraktivare, går oftare såväl i de centrala delarna som 
ytterområden och på landsbygden 
-  många vill se ett spårburet system (126) 

Det är inga eller färre bilar i centrum (154) 
Uppsala är en gång- och cykelvänlig stad med cykelvägar som når alla”81  
Dessa fyra önskemål som särskilt lyfts fram av Uppsalaborna är sådana som alla blir 
tillgodosedda i det system som har föreslagits i arbetet. Precis det som Uppsalaborna önskar 
utgör i själva verket grundpelare i systemet. Mer kollektivtrafik och mer cykel skall då de 
samverkar i ett cykelunderstött kollektivtrafiksystem göra det möjligt att minska biltrafiken i 
staden och till slut – om den demokratiska opinionen så önskar – befria staden från bilar helt 
och hållet. Det utrymme som frigörs då den ytkrävande bilinfrastrukturen ersätts av ett fåtal 
högeffektiva kollektivtrafikstråk kommer kunna tas i bruk bland annat för att anlägga de 
grönområden och parker som befolkningen önskar sig.  
 
 
 

                                                
81 Förslag till Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, 2009, s. 9. 
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7. Systemets generella tillämplighet 
Det andra av de två syften som detta arbete har är att undersöka om man utifrån det system 
som ger maximal levbarhet i Uppsala kan ge riktlinjer för hur ett maximalt levbart 
transportsystem generellt ser ut. När principerna för ett levbart i Uppsala nu är identifierade 
ges några korta anmärkningar om hur systemet kan anpassas för andra förhållanden. Bland 
de olika förutsättningar för vilka systemet kommer behöva anpassas är tre särskilt viktiga: 
stadens folkmängd, stadens yta och den ekonomiska standarden.  

Uppsala befinner sig nära mitten av det intervall där 2/3 av världens städer 
placerar sig i fråga om folkmängd och vi kan därför förvänta oss att en lösning som passar 
Uppsala kan passa många fler städer. Bland städerna och orterna i världen är det dock 
många som ytmässigt eller befolkningsmässigt är för små för att kunna ha ett 
kollektivtrafiksystem. För dessa finns inga bra sätt att tillämpa det föreslagna systemet. De 
bör dock, där så är rimligt, etablera kollektivtrafikförbindelser med omkringliggande orter. 
Bland de större städerna i världen finns det goda möjligheter att tillämpa systemet. Städerna 
med stor folkmängd varierar dock sinsemellan i fråga om ytan. LA’s 11 miljoner invånare 
lever på en tre gånger störrre yta än Londons sju miljoner och London är i sin tur flera gånger 
större än Hong Kong där 6 miljoner människor bor.82 Täta städer är redan idag väl anpassade 
för kollektivtrafik. Här finns av denna anledning inget behov av att genomföra ändringar. 
Tillämpningen av ett cykelunderstött system skulle innebära att man kan göra sig kvitt 2/3 av 
linjerna och 8/9 av stationerna men med tanke på att linjer och stationer är så hårt 
belastade i en tät stad är det troligen betydligt mindre vinster som kan göras om 
kollektivtrafiken görs cykelunderstödd. Fördelarna med att så drastiskt kunna minska antalet 
spår och stationer visar sig först i de glesa städerna som har vuxit fram med den goda 
tillgänglighet som bilen ger som sin förutsättning. I dessa städer, med LA som sin främsta 
företrädare, tycks bilen, med etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstbergs ord, vara mer 
nödvändig än kläder på kroppen. Här kan dock utglesningen av linjer och stationer plötsligt 
göra kollektivtrafiken till en realistsik lösning. Det transportssystem som presenterades 
tidigare (se fig. 8 till vänster) kan anpassas för större städers behov genom att de radiella 
banorna förlängs (se fig. 8 till höger), nya ytterbanor som förbinder de nya stationerna byggs 
(se fig. 9 till vänster) och fler stationer anläggs sedan utmed ytterbanan (se fig. 9 till höger).  

                                                
82 Roseland, s. 109. 
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Figur 8. Till vänster: Systemet som presenterades tidigare, till höger: de radiella banorna 
förlängs. 

 
Figur 9. Till vänster: de förlängda radiella banornas ändstationer förenas av en kringgående 
bana, till höger: nya stationer placeras ut längsmed den kringgånde banan.  
 
Figur 10 och 11 visar på ett annat sätt att uppnå total tillgänglighet över en yta.  
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Figur 10. Till vänster: de radiella banorna förlängs, till höger: ytterstationerna förbinds med 
en kringgående bana.  

 
Figur 11. Till vänster: stationer byggs ut längsmed den kringgående banan, till höger: 
tvärförbindelser byggs ut som minskar segregation och tillåter utplacering av stationer i 
områden med bristande tillgänglighet.  
 
Den princip för att utvidga systemet som visas ovan bör kunna användas för att uppnå ett 
kollektivtrafiksystem med tillgänglighet över även mycket stora städer (se fig. 12 till vänster). 
De radiella förbindelserna kommer dock då staden är mycket stor att behöva förstärkas. 
Man kan dock även tänka sig lösningar som inte lika tydligt fokuserar staden kring ett 
centrum (se fig. 12 till höger).  
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Figur 12. Två sätt att uppnå tillgänglighet över stora ytor med kollektivtrafik. Till vänster: ger 
snabb tillgång till stadscentrum. Till höger: mer decentraliserad lösning. 
 En annan betydelsefull faktor när man anpassar systemet för andra 
förhållanden är vilken ekonomisk standard som råder. Investeringar i spårvagns- och 
spårtaxisystem kan, i fattigare länder vara otänkbart. Här kan dock billigare bussbaserade 
lösningar sättas in i stället. BRT (se 2.7) utvecklades i fattigare länder just med tanken att 
erbjuda en billigare form av spårtrafik under devisen ”tänk spårvagn kör buss”. Nackdelen 
med dessa är att de kapacitetsmässigt inte når upp till spårvagnen - även om de kan nå 
mycket långt genom att t.ex. ha treledade bussar – och därmed kan de inte fullt ut utnyttja 
fördelarna som finns i ett cykelbaserat system att låta kollektivtrafiken fokuseras på ett fåtal 
mycket effektiva linjer.  
 

8. Forskningsprojektets fortsättning 
Detta arbete är som sagt av kvalitativ art. Dess syfte är att bestämma det maximalt levbara 
transportsystemetets parametrar kvalitativt. För att det transportsystem som här har 
presenterats ska kunna tas i bruk räcker det dock inte med att känna till dess kvalitativa 
egenskaper. En kvantitativ undersökning måste göras för att de stora fördelar hos systemet 
som här antyds ska kunna bestämmas exakt, samt för att parametrar hos systemet så som 
linjedragning och stationernas exakta placering ska kunna bestämmas. Fem parametrar hos 
systemet kommer vara av särskilt intresse att beräkna kvantitativt och detta bör vara fokus 
för en uppföljningsstudie. De fem parametrarna är: systemets restider, dess kostnad, 
energikonsumtion, förväntade resunderlag och den yta det upptar. 
 Restiden kommer kunna bestämmas med följande polynom:  
Ttot = Tts + Tkol + Tfs + Tv 
Detta polynom visar att de totala restiderna, alltså Ttot, med det cykelunderstödda 
kollektivtrafiksystemet är kortare än det hos ett gångunderstött kollektivtrafiksystem om de 
genomsnittliga restiderna till och från station, alltså Tts och Tfs, som avsett är desamma. Då 
Tts och Tfs är desamma för de två systemen är stationerna i det cykelunderstödda systemet 
tre gånger så glest placerade längs med spåret som i det gångunderstödda systemet. Det 
större stationsavståndet ger en tredjedel så många inbromsningar vilket möjliggör en 
betydligt högre medelhastighet hos kollektivtransportfordonen och därmed kortare restider 
med kollektivtrafiken, alltså Tkol. Tv, alltså väntetiden, blir i ett cykelunderstött system en 
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tredjedel av väntetiden i det gångunderstödda systemet på grund av att de färre antalet 
linjer i det cykelunderstödda systemet ger tätare avgångar. Då Tts och Tfs förblir 
oförändrade och Tkol och Tv minskar avsevärt måste det cykleunderstödda systemets totala 
restider Ttot = Tts + Tkol + Tfs + Tv minska betydligt det med.  
 Systemets kostnad kommer att kunna bestämmas med följande polynom:  
Ktot = Ksp + Kvr + Kst + Kcr + Kmt. 
En jämförelse mellan gång- och cykelundersödda system visar att Ksp, spårkostnad, blir en 
tredjedel för det senare systemet på grund av att den totala spårlängden är en tredjedel så 
stor i detta system. Kvr, vagnskostnaden, blir densamma eftersom de båda systemen 
behöver lika många vagnar. Kst, kostnaden för stationer, bör bli avsevärt mindre i det 
cykelunderstödda systemet eftersom det har en niondel så många stationer. Det blir dock 
inte så litet som en niondel för var och en av stationerna i det cykelunderstödda systemet 
kommer behöva vara anpassade för tre gånger större trafikantströmmar. Kcr och Kmt, 
cykelkostnaden respektive kostnaden för minitåg, finns enbart i det cykelunderstödda 
systemet. Det cykelunderstödda systemet blir alltså billigare än det gångunderstödda 
systemet endast om besparingarna i vagns- och stationskostnader väger upp utgiften för 
kommunägda cyklar och minitåg.  

Merparten av den energi som systemet konsumerar går åt för att accelerera 
vagnarna. Det finns förvisso teknik som gör det möjligt att återanvända rörelseenergin som 
går förlorad vid retardationen för acceleration men denna kan endast återvinna hälften av 
energin.83 Eftersom det cykelunderstödda systemet har tre gånger mer glest utplacerade 
stationer än det gångunderstödda systemet kommer antalet inbromsningar bli en tredjedel 
så många. Om spårvagnarna i båda systemen återvinner sin rörelseenergi lika effektivt 
kommer det cykelunderstödda spårsystemet konsumera endast en tredjedel av den mängd 
energi som det gångunderstödda systemet konsumerar för accelerationen. Eftersom 
accelerationen som sagt är den främsta energislukaren så bör den totala energiåtgången hos 
det cykelunderstödda systemet bli avsevärt mindre än hos det gångunderstödda systemet. 

Det förväntade resunderlaget kan uppskattas utifrån en beräkning av den så 
kallade kollektiva resuppoffringen (kresu). Denna visar hur besvärliga olika transportsätt 
upplevs vara av resenärerna. Eftersom resenären antas välja det minst besvärande 
transportsättet kan resunderlaget för olika transportsätt uppskattas utifrån en beräkning av 
kresu.  
Kresu = 1.5*gång/cykeltid + 1*restid + 2*väntetid + 10*byten84 
Koefficienterna framför de olika variablerna visar hur mycket var och inverkar på den 
kollektiva resuppoffringen. En jämförelse mellan gång och cykelunderstödda system borde 
vara till den senares fördel. Tiden för gång eller cykling är densamma för båda systemen. 
Restider och väntetider är betydligt kortare i det cykelunderstödda systemet. Den möjliga 
svagheten hos det cykelunderstödda systemet är att det kan kräva fler byten. De som bor vid 
en av de cirkulära spårtaxibanorna kommer behöva göra byten varje gång de ska till eller 
från staden. Eftersom byten som formeln visar upplevs som mycket negativt kan detta vara 
en stor svaghet hos systemet.  
 

                                                
83 Intervju med Karl Kottenhoff. 
84 Intervju med Karl Kottenhoff. 
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9. Appendix 
9.1 Skisser på cykeltaxi och minitåg 
Nedan visas skisser på den cykeltaxi som ska kunna sköta transporter för de som inte kan 
eller vill cykla själva. Fordonet kan även seriekopplas och framdrivas som ett minitåg av ett 
ellok. 
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9.2 Skisser på hopfällbar cykel 
Nedan visas skisser på den hopfällbara cykeln.  

 
Figur 13. Till vänster ses cykeln i sitt uppfällda tillstånd, i mitten är cykeln hopfälld och kan 
dras som en väska med hjul, till höger har ett stöd fälts ut så att man kan använda cykeln 
som en stol. 

 
Figur 14. Ovan: cykeln med en släpvagn, nedan till vänster: släpvagnen är hopfälld, nedan till 
höger: cykel och släpvagn är hopfällda. 
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